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คํานํา 
 
 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ได้มีส่วนร่วมในการ
สรรค์สร้างสังคมให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ด้วยการจัดโครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์
วิจัย 2559” ในครั้งน้ี อันถือเป็นการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยครั้งที่สองของคณะครุศาสตร์ 
และเป็นการจัดงานในระดับชาติเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรทางการศึกษา 
นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังปรากฏเป็นผลงานวิจัยในเล่มที่ท่านถืออยู่ขณะนี้ 
 การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จมิได้ หากปราศจากความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งใน
ส่วนผู้จัดและผู้เข้าร่วมงาน ที่ได้เสียสละกําลังกาย กําลังใจ ความคิด เวลา และทรัพยากรต่างๆ เพ่ือการ
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของชาติ ด้วยความตระหนักในความสําคัญของการวิจัย และร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
การสรรค์สร้างสังคมให้เป็นสังคมอุดมปัญญา อันเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดการศึกษาที่ทุกภาคส่วน
ต่างมุ่งหวัง 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประมวลบทความวิจัยที่สืบเน่ืองจาก
การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย 2559 เล่มนี้ จะเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาความก้าวหน้า
ในองค์ความรู้ทางการศึกษา รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของผู้ที่สนใจและสังคมส่วนรวมได้ตามสมควร
สืบไป 
 
  
                 คณะครุศาสตร์  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏลาํปาง 
 

 
  
 การศึกษาเป็นหัวใจของชาติ เป็นการสร้างและพัฒนาคนเพ่ืออนาคตของประเทศ คํากล่าวข้างต้น
สะท้อนถึงความสําคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาชาติ แต่ในปัจจุบันภาพรวมของการศึกษาไทยยังเป็น
ปัญหามาก เมื่อพิจารณาจากภาพสะท้อนคุณภาพของเด็กไทย ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นเร่งด่วน ที่ต้องมีการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างย่ังยืน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจึงจําเป็นต้องให้
ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนมากที่สุดคือ ครู ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ครูต้องพัฒนา คือ ปรับและพัฒนานวัตกรรมด้าน
วิธีการสอนของตนให้มีคุณภาพ ยึดการพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก และใช้เวลาในการสร้างกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีคุณค่าและเกิดคุณภาพต่อตัวผู้เรียน 
 การที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ร่วมกันจัดประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 โดยมีจุดเน้น
ในส่วนของการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษา และมีการเรียนเชิญวิทยากรจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยจากผล
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในระดับชาติ นับเป็นเรื่องที่ดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของ
ท้องถ่ินและสังคมเป็นอย่างยิ่ง 
 การจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งนี้ จะเป็นเวทีในการนําเสนอ
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาในท้องถ่ิน และหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่าทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําประสบการณ์ที่ดีไปใช้ในการ
พัฒนางานด้านการศึกษาและก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาระหว่างนักวิชาการใน
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 
 

                        
         (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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สารจากคณบดีคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏลาํปาง 
 

 
 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาครูมอือาชีพ สร้างสรรค์
งานวิจัยและพัฒนาบริการวิชาการทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพันธกิจด้านการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและการใช้ประโยชน์ของท้องถ่ิน โดยการบูรณาการ
งานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านงานวิจัย และ
งานวิชาการ  
 คณะครุศาสตร์ได้ก่อต้ังมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางมาจนถึงบัดน้ีเป็นเวลา 45 ปี ซึ่งได้
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและครูมืออาชีพให้แก่ท้องถิ่นและสังคมมาตลอดระยะเวลาดังกล่าว ดังน้ัน เพ่ือเป็น
การนําเสนอและเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาที่เป็นเครือข่าย
การผลิตและพัฒนาครูในท้องถ่ินและพ้ืนที่ใกล้เคียง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ร่วมกับคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
จึงได้จัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29-30 
กรกฎาคม 2559เพ่ือให้เป็นเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ซึ่งจะทําให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือทางด้านการศึกษาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในท้องถิ่น  
 การจัดประชุมในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นในครูและนักศึกษาครูในท้องถิ่นและพ้ืนที่ใกล้เคียงเกิดแรง
บันดาลใจ เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ตระหนักและเห็นความสําคัญในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ หรือผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในอนาคต ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
วิชาชีพ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และยังส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่
ความสําเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างงดงาม 
 “45 ปี คณะครุศาสตร์ สร้างคุณประโยชน์ทางการศึกษา เพ่ิมคุณค่าทางวิชาการ พัฒนาผลงานวิจัย 
สู่การใช้นวัตกรรม” 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล) 
              คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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ผู้จัดทํารวมบทความวิจยัจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
ครุศาสตร์วิจยั ครั้งท่ี 2: 2559 

ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์  สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จําลอง  คําบุญชู  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

เจ้าของ 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
บรรณาธิการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
กองบรรณาธิการ        

1. ศาสตราจารย์ ดร.สําเริง  บุญเรืองรัตน์    
2. ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน ์   
3. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  เด่ียววิไล 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  สุขจิตต์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธ์ิ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์  เอ่ียมอดุลย์ 
13. อาจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร 
14. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์   รัตนศิริณิชกลุ 
15. อาจารย์ ดร.ณัฐพล  แจ้งอักษร 
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สารจากคณบดีคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏลาํปาง 
 

 
 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาครูมอือาชีพ สร้างสรรค์
งานวิจัยและพัฒนาบริการวิชาการทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพันธกิจด้านการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและการใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น โดยการบูรณาการ
งานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านงานวิจัย และ
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ความสําเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างงดงาม 
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สู่การใช้นวัตกรรม” 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล) 
              คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ 
 1. นางสาวอัญชนา ศรีวรรณบุตร 
 2.   นางสาวพวงรัตน์ คมคง 
 
สํานักงานกองบรรณาธิการ  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 119 หมู่ 9 ถ.ลําปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52100 
 โทรศัพท์ 054-241303 มือถือ 083-5807665 โทรสาร 054-316748 
 อีเมล: edulpru@gmail.com เว็บไซต์ www.edulpru.com 
 
หมายเหตุ  
 ทัศนะ แนวคิด และรูปแบบการนําเสนอบทความในเอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมน้ี 
เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่ละคน 
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  วัฒนาธร 
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13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สังเขป 
14. อาจารย์ ดร.สุรพล  บัวพิมพ์ 
15. อาจารย์ ดร.อภิดา  รุณวาทย์ 
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25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินารถ  วัฒนกุล 
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31. อาจารย์ ดร.สุธิดา  พลชํานิ 
32. อาจารย์ ดร.สุธิษณา  โตธนายานนท์ 
33. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์  รัตนศิริณิชกุล 
34. อาจารย์ ดร.ดวงพร  อุ่นจิตต์ 
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20. อาจารย์ ดร.สุธิดา  พลชํานิ 
21. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์  รัตนศิริณชิกุล 
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23. อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ  สทีอง 
24. อาจารย์ ดร.ณัฐพล  แจ้งอักษร 
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การบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
กัญจน์รัตน์ สนิธุรัตน์1 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และ 2) เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จําแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์ในการ
ทํางาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จํานวน 307 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เพื ่อเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน จําแนกตามตําแหน่ง
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ.01 3) การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17 เพื ่อเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) การเปรียบเทียบ 
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17 เพื่อเข้าสู ่ประชาคม
อาเซียน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 
คําสําคัญ: การบริหารสถานศึกษา, ประชาคมอาเซียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
1สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
e-mail: sopa.goy@hotmail.com 
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Asean Community-Oriented Management Of Public Schools  
Under The Office Of Secondary Educational Service Area 17 

 
Kuncharat Sinthurat1 

 

Abstract  
 The purposes of this research were 1) to study Asean Community-oriented 
management of public schools as the administrators and teachers’ opinion under The 
Office of Secondary Educational Service Area 17 and 2) to compare Asean Community-
oriented management of public schools as the administrators and teachers’ opinion under 
The Office of Secondary Educational Service Area 17 classified by position working 
experience and school size. The research sample totally included 307 school 
administrators and teachers under The Office of Secondary Educational Service Area 17. 
The instrument for data collection was a set of five-rating scale questionnaire. The data 
were analyzed using percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test and one-way 
analysis of variance. 
 The research findings revealed that 1) the overall Asean Community-oriented 
management of public schools under The Office of Secondary Educational Service Area 17 
was ranked at the high level. 2) The overall Asean Community-oriented management of 
public schools under The Office of Secondary Educational Service Area 17, classified by 
position, was statistically different at.01 significant level. 3) There was no significant 
difference level statistically if the overall Asean Community-oriented management of public 
schools under The Office of Secondary Educational Service Area 17 was classified by 
working experience. 4) The overall Asean Community-oriented management of public 
schools under The Office of Secondary Educational Service Area 17, classified by school 
size, was statistically different at.01 significant level. 
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1. บทนํา  
 การศึกษาเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเป็นกลไกหน่ึงในการปลูกฝังค่านิยม 
แนวความคิด ความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก ทั้งน้ี แผนงานการจัดต้ังประชาคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ได้กําหนดให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายสําคัญอันดับแรกในการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีของ
ประชากรในภูมิภาคด้วยการให้ความสําคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2554: 7) สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ระบุว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปสําหรับพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” ซึ่งเป็น
พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยท่ีมีความมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
สําหรับพัฒนาคนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียม
ความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
  รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือเป็นรากฐานสําคัญใน 
การเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศ จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ไทยได้ให้การรับรองปฏิญญาชะอํา-หัวหิน ว่าด้วย 
การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพ่ือบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน นับต้ังแต่การ
ก่อต้ังอาเซียน ถือได้ว่าประสบความสําเร็จ จนเป็นที่ยอมรับจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองและ
ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ทั้งน้ีประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่าง
มากจากความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากการที่ภูมิภาคมีเสถียรภาพและสันติภาพ
อันเป็นผลมาจากกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา 
ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งถ้าหากไม่มีความร่วมมือเหล่านี้แล้ว เป็นการยากที่ประเทศไทยจะ
พัฒนาประเทศได้โดยลําพัง (กรมอาเซียนศึกษา. 2552: 3) การที่จะดําเนินการเป็นประชาคมอาเซียนได้
สําเร็จ ประเทศสมาชิกอาเซียนจําเป็นต้องหาวิธีการท่ีจะทําให้ประชาชนในแต่ละประเทศสมาชิกเข้าใจและ
พร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นภูมิภาคเดียวกันกับประเทศต่างๆ กล่าวคือ การสนับสนุนการศึกษาโดยให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาคนหรือเน้น “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เพ่ือเสริมสร้างพลังประชาชนอาเซียนและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแห่งประชาคมอาเซียน รวมท้ังความเป็นเอกภาพในหมู่ชาติสมาชิกและประชาชนอาเซียนโดย
การเร่งสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน สังคมท่ีเอ้ืออาทร และแบ่งปันที่ครอบคลุมไปถึงความอยู่ดีกินดี และสวัสดิการ
ของประชาชนที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2552 
ได้พิจารณาและปรับปรุงความร่วมมือ ด้านการศึกษา เพ่ือบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเอ้ืออาทรและ
แบ่งปันรวมทั้งการพัฒนาแผนปฏิบัติการเร่ืองการศึกษา 5 ปี ของอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา
อย่างเข้มแข็งภายในอาเซียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 5)  
 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะท่ีรับผิดชอบดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท จึงมีภารกิจสําคัญ
ในการจัดเตรียมยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการศึกษาตามกลไกตลาด และสิ่งสําคัญ
ที่สุดก็คือ การมุ่งเน้นให้การศึกษาตอบสนองเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถพัฒนาเด็กและ
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Abstract  
 The purposes of this research were 1) to study Asean Community-oriented 
management of public schools as the administrators and teachers’ opinion under The 
Office of Secondary Educational Service Area 17 and 2) to compare Asean Community-
oriented management of public schools as the administrators and teachers’ opinion under 
The Office of Secondary Educational Service Area 17 classified by position working 
experience and school size. The research sample totally included 307 school 
administrators and teachers under The Office of Secondary Educational Service Area 17. 
The instrument for data collection was a set of five-rating scale questionnaire. The data 
were analyzed using percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test and one-way 
analysis of variance. 
 The research findings revealed that 1) the overall Asean Community-oriented 
management of public schools under The Office of Secondary Educational Service Area 17 
was ranked at the high level. 2) The overall Asean Community-oriented management of 
public schools under The Office of Secondary Educational Service Area 17, classified by 
position, was statistically different at.01 significant level. 3) There was no significant 
difference level statistically if the overall Asean Community-oriented management of public 
schools under The Office of Secondary Educational Service Area 17 was classified by 
working experience. 4) The overall Asean Community-oriented management of public 
schools under The Office of Secondary Educational Service Area 17, classified by school 
size, was statistically different at.01 significant level. 
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เยาวชนให้รู้จักวัฒนธรรมทางสังคม ความเป็นอยู่ของเพ่ือนบ้านอีก 9 ประเทศ สําหรับการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานหลักและได้มี 
การระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
กําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้สามารถเตรียมพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน โดย 
การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไทยที่สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีการวิเคราะห์
หลักสูตรในส่วนของอาเซียนศึกษา และกําหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถนําไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและยืนหยัดอยู่ในประชาคมอาเซียน (ฟาฎินา วงศ์เลขา. 
2553: 7)  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม 
การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีและตราด ได้เร่งพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะทําให้สถานศึกษามีการต่ืนตัวในการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
การบริหารสถานศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์
สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังช่วยส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จําแนกตามตําแหน่ง 
ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ในปีการศึกษา 2558 จํานวน 1,519 คน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 320 
คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 515 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 376 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
จํานวน 308 คน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. 2558)  
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ในปีการศึกษา 2558 รวมท้ังสิ้น 307 คน โดยใช้ตารางเทียบหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970: 607-610) การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิไม่
เป็นสัดส่วน (Disproportionate Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 
ซึ่งสัดส่วนของผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 70 ของกลุ่มประชากรทั้งหมด นอกน้ันที่เหลือเป็นสัดส่วนของครูผู้สอน 
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ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 68 คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 105 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 
จํานวน 75 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน 59 คน ตามลําดับ 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ประกอบด้วย ตําแหน่ง ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  
 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยและการสร้างแบบสอบถาม 
หลังจากน้ัน ผู้วิจัยได้ดําเนินการร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและแก้ไขให้สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 2.  นําร่างแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC อยู่ในช่วง
ระหว่าง .80-1.00 
 3.  ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผ่านการพิจารณาจาก
ประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกคร้ังหน่ึง หลังจากน้ันนําไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริหาร
และครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามน้ันมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก
เป็นรายข้อโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง.36-.95 

4.  นําแบบสอบถามท่ีหาค่าอํานาจจําแนกแล้วมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ.97 
 5.  นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเช่ือมั่นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดเพื่อนําผล
มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผู้อํานวยการโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือขอความร่วมมือในการทําวิจัย 
 2.  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนังสือขอความร่วมมือในการทําวิจัยส่งให้แก่สถานศึกษา 
เพ่ือขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 
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เยาวชนให้รู้จักวัฒนธรรมทางสังคม ความเป็นอยู่ของเพ่ือนบ้านอีก 9 ประเทศ สําหรับการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานหลักและได้มี 
การระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
กําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้สามารถเตรียมพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน โดย 
การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไทยที่สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีการวิเคราะห์
หลักสูตรในส่วนของอาเซียนศึกษา และกําหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถนําไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและยืนหยัดอยู่ในประชาคมอาเซียน (ฟาฎินา วงศ์เลขา. 
2553: 7)  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม 
การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีและตราด ได้เร่งพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งจะทําให้สถานศึกษามีการต่ืนตัวในการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
การบริหารสถานศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์
สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังช่วยส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จําแนกตามตําแหน่ง 
ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ในปีการศึกษา 2558 จํานวน 1,519 คน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 320 
คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 515 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 376 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
จํานวน 308 คน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. 2558)  
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ในปีการศึกษา 2558 รวมท้ังสิ้น 307 คน โดยใช้ตารางเทียบหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970: 607-610) การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิไม่
เป็นสัดส่วน (Disproportionate Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 
ซึ่งสัดส่วนของผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 70 ของกลุ่มประชากรทั้งหมด นอกน้ันที่เหลือเป็นสัดส่วนของครูผู้สอน 
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 3.  กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 4.  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยอธิบายจุดประสงค์ของการวิจัยและ
ขั้นตอนในการตอบแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบ
แบบสอบถามจนครบ 307 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 2.  ทําการลงรหัสข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป  
 3.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตําแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
และขนาดของสถานศึกษา โดยการหาค่าร้อยละและนําเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 

4.  วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและ
รายข้อ  
 5.  เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จําแนกตามตําแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการทํางานโดยการทดสอบค่าที (t-test)  
 6.  เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจะทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ 
 
4. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 307 คน ส่วนใหญ่มี
ตําแหน่งเป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 81.40) ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก (ร้อยละ 61.90) และ
อยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง (ร้อยละ 34.20)  
 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  โดยภาพรวม  
 

ลําดับ รายการประเมิน Mean SD ระดับคณุภาพ 
1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.88 1.04 มาก 
2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3.74 1.07 มาก 
3 ด้านการบริหารงานบุคคล 3.92 0.73 มาก 
4 ด้านการบริหารงานทั่วไป 3.89 0.71 มาก 
 รวม 3.86 0.73 มาก 
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 จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.86) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านการบริหารงานบุคคล 
(=3.92) ด้านการบริหารงานท่ัวไป (=3.89) ด้านการบริหารงานวิชาการ (=3.88) และด้านการบริหารงาน
งบประมาณ (=3.74)  
 3.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 
17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จําแนกตามตําแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงาน บุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ส่วนด้านการบริหาร งานวิชาการ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 4.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหาร งานงบประมาณ และ
ด้านการบริหาร งานทั่วไป แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล แตกต่าง
กันอย่างมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05  
 5.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 
17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ยกเว้นด้าน 
การบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า จําแนกตาม
ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาด
เล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็ก ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาเมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สูงกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ด้านการบริหารงานบุคคล 
พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดย
สถานศึกษาขนาดเล็ก ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สูงกว่าสถานศึกษา
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ และด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนสูงกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
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 3.  กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 4.  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยอธิบายจุดประสงค์ของการวิจัยและ
ขั้นตอนในการตอบแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบ
แบบสอบถามจนครบ 307 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 2.  ทําการลงรหัสข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป  
 3.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตําแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
และขนาดของสถานศึกษา โดยการหาค่าร้อยละและนําเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 

4.  วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและ
รายข้อ  
 5.  เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จําแนกตามตําแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการทํางานโดยการทดสอบค่าที (t-test)  
 6.  เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจะทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ 
 
4. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 307 คน ส่วนใหญ่มี
ตําแหน่งเป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 81.40) ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก (ร้อยละ 61.90) และ
อยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง (ร้อยละ 34.20)  
 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  โดยภาพรวม  
 

ลําดับ รายการประเมิน Mean SD ระดับคณุภาพ 
1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.88 1.04 มาก 
2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3.74 1.07 มาก 
3 ด้านการบริหารงานบุคคล 3.92 0.73 มาก 
4 ด้านการบริหารงานทั่วไป 3.89 0.71 มาก 
 รวม 3.86 0.73 มาก 
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังต่อไปนี้  
 1.  การบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการวางรากฐานในด้านต่างๆ ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และปัจจัยต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม
อาเซียน การจัดสรรเงินสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศและภาษาอาเซียน การสร้างขวัญและกําลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ การเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาเซียนศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลียว เถื่อนเภา (2554) พบว่า 
การดําเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ จารุวรรณี แพร่ศรีสกุล (2556) พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ อยู่ในระดับมาก 
 2.  การบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จําแนกตามตําแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่หลักในการกําหนดทิศทางองค์กร นโยบาย แผนงาน รวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในบางคร้ังนโยบายของ
ผู้บริหารก็ไม่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง หรือแนวทางการปฏิบัติงานไม่มีความชัดเจน ทําให้ครูผู้สอน
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ประกอบกับทรัพยากรที่จะใช้ในการเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนก็ไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กําหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจึงมีความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เฉลียว เถื่อนเภา (2554) พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการดําเนินงาน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ชัยสําราญ พิมณาคุณ (2555) พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
สภาพความพร้อมในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 3.  การบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นนโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ทําให้ผู้บริหารหรือครูผู้สอนไม่ว่าจะมีประสบการณ์ในการทํางานมากน้อยเพียงใดก็ตาม
จําเป็นต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศ ทิวารัศชัย (2555) พบว่า การเตรียมความพร้อมของการบริหาร
จัดการในช้ันเรียนของครูโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือและเขตกองเรือยุทธการ สังกัดสํานักงาน
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คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สู่ประชาคมอาเซียน จําแนกตามประสบการณ์การทํางานโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เอกชัย กออําไพร (2555) พบว่า ความพร้อมของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน  
 4.  การบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษมีโครงสร้างการแบ่งสายงานตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ชัดเจน ระดับช้ันในการบังคับบัญชามากเกินไป ประกอบกับครูผู้สอนก็รับผิดชอบงาน
ในหน้าที่ของตนเองตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทําให้การติดต่อประสานงานหรือการขอความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องดําเนินการอย่างเป็นทางการ มีขั้นตอนยุ่งยาก และใช้ระยะเวลานาน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการทํางานในสถานศึกษาหรือองค์การขนาดใหญ่ ในขณะที่บริบทของสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมัก
ประสบกับปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ระดับช้ัน อุปกรณ์สื่อและเทคโนโลยีไม่ทันสมัย สภาพห้องเรียนอยู่ในสภาพทรุดโทรม ฯลฯ ทําให้สถานศึกษา
มีการปรับตัวตามสถานการณ์และบริหารงานอย่างรอบคอบโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถอยู่รอดและแข่งขันกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนได้ ด้วยเหตุนี้ สถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกันย่อมมีผลต่อการบริหารงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไพรบูรณ์ บุญอาจ (2555) พบว่า สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  จากการวิจัยพบว่า งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้ในกิจกรรมอาเซียน รวมท้ัง
การจัดสรรงบพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาสําหรับผู้เรียนและบุคคลทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง 
ดังนั้น สถานศึกษาควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ิมเติม ตลอดจนเปิด
โอกาสให้เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาสําหรับผู้เรียนและบุคคล
ทั่วไป 
 2.  สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาในกลุ่มอาเซียนอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังน้ัน สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
โดยจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรครูและนักเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายการศึกษาอาเซียน 
รวมทั้งการจัดหาทุนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 3.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควร ดังน้ัน สถานศึกษา
ควรมีการบูรณาการเน้ือหาอาเซียนศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมอบหมายให้ครูทุกกลุ่มสาระจัดการ
เรียนรู้ประชาคมอาเซียนเข้าไปในหลักสูตร รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนตามบริบท
ของแต่ละสถานศึกษา  
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังต่อไปนี้  
 1.  การบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการวางรากฐานในด้านต่างๆ ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และปัจจัยต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม
อาเซียน การจัดสรรเงินสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศและภาษาอาเซียน การสร้างขวัญและกําลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ การเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาเซียนศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลียว เถื่อนเภา (2554) พบว่า 
การดําเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ จารุวรรณี แพร่ศรีสกุล (2556) พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ อยู่ในระดับมาก 
 2.  การบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จําแนกตามตําแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่หลักในการกําหนดทิศทางองค์กร นโยบาย แผนงาน รวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในบางคร้ังนโยบายของ
ผู้บริหารก็ไม่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง หรือแนวทางการปฏิบัติงานไม่มีความชัดเจน ทําให้ครูผู้สอน
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ประกอบกับทรัพยากรที่จะใช้ในการเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนก็ไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กําหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจึงมีความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เฉลียว เถื่อนเภา (2554) พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการดําเนินงาน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ชัยสําราญ พิมณาคุณ (2555) พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
สภาพความพร้อมในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 3.  การบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นนโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ทําให้ผู้บริหารหรือครูผู้สอนไม่ว่าจะมีประสบการณ์ในการทํางานมากน้อยเพียงใดก็ตาม
จําเป็นต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศ ทิวารัศชัย (2555) พบว่า การเตรียมความพร้อมของการบริหาร
จัดการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือและเขตกองเรือยุทธการ สังกัดสํานักงาน
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  
 1.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2.  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ดังนั้น ควรศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือสถานศึกษาเอกชนว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่ 
 3.  การบริหารสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองนับเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้นํา
ในยุคศตวรรษที่ 21 ดังน้ัน จึงควรที่จะศึกษาทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนซึ่งนับเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาในการต่อสู้แข่งขันกับ
ประเทศอ่ืนบนเวทีโลก 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ์ด้วยดีโดยได้รับความกรุณาและให้คําแนะนําเป็นอย่างดียิ่งจาก ดร.
ธนิก คุณเมธีกุล ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ธีรศักด์ิ อินทรมาตย์ กรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ติดตาม ตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ตลอดเวลา 
ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ แนะนํา แก้ไขแบบสอบถามท่ีใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ดร.นริศ สวัสดี อาจารย์ประจําภาควิชา การบริหารการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดร.ดํารงค์ ศรีอร่าม ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม นางสุ
ริศา ริมคีรี ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 นายแกล้วกล้า ศรีหนารถ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 1 และนางสุวิมล บัวบาน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ที่ได้ให้คําแนะนําในการปรับปรุง
แก้ไข วิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ รวมทั้งขอบพระคุณนายอุกฤษฏ์ จรูญชัย ผู้อํานวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา นาง
จันทรา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นางสาวเยาวลักษณ์ กระจ่างศรี นางปัญชลีย์ แพทย์ชัยวงษ์ นางสาวเพชร
ประภาร์ ชุมสาย ที่ได้กรุณาให้คําแนะนําแก่ผู้วิจัยเสมอมา ตลอดจนขอขอบพระคุณผู้บริหารและครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถาม 
และขอขอบคุณคณะครูในโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จังหวัดจันทบุรี ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้
ตลอดเวลา 
 ประโยชน์และคุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ขออุทิศให้ ครู อาจารย์ บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุก
ท่าน 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  
 1.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2.  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ดังนั้น ควรศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานศึกษาเอกชนว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่ 
 3.  การบริหารสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองนับเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้นํา
ในยุคศตวรรษที่ 21 ดังน้ัน จึงควรท่ีจะศึกษาทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนซึ่งนับเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาในการต่อสู้แข่งขันกับ
ประเทศอ่ืนบนเวทีโลก 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ์ด้วยดีโดยได้รับความกรุณาและให้คําแนะนําเป็นอย่างดียิ่งจาก ดร.
ธนิก คุณเมธีกุล ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ธีรศักด์ิ อินทรมาตย์ กรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ติดตาม ตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ตลอดเวลา 
ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ แนะนํา แก้ไขแบบสอบถามท่ีใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ดร.นริศ สวัสดี อาจารย์ประจําภาควิชา การบริหารการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดร.ดํารงค์ ศรีอร่าม ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม นางสุ
ริศา ริมคีรี ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 นายแกล้วกล้า ศรีหนารถ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 1 และนางสุวิมล บัวบาน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ที่ได้ให้คําแนะนําในการปรับปรุง
แก้ไข วิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ รวมทั้งขอบพระคุณนายอุกฤษฏ์ จรูญชัย ผู้อํานวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา นาง
จันทรา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นางสาวเยาวลักษณ์ กระจ่างศรี นางปัญชลีย์ แพทย์ชัยวงษ์ นางสาวเพชร
ประภาร์ ชุมสาย ที่ได้กรุณาให้คําแนะนําแก่ผู้วิจัยเสมอมา ตลอดจนขอขอบพระคุณผู้บริหารและครูผู้สอนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถาม 
และขอขอบคุณคณะครูในโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จังหวัดจันทบุรี ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้
ตลอดเวลา 
 ประโยชน์และคุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ขออุทิศให้ ครู อาจารย์ บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุก
ท่าน 
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การบริหารงานนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 
กิตติภณ สุพรรณกลาง และ เมืองอินทร์ ชรสุวรรณ  

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะ การบริหารงานนิเทศภายในของ

สถานศึกษา ประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อยคือ ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือกอยู่ในระดับมาก ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการอยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินผลและ
รายงานผลอยู่ในระดับมาก และด้านการสร้างส่ือและเครื่องมือนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
 ปัญหา คือ ผู้ปฏิบัติไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา ไม่มีแผนการนิเทศที่ชัดเจน ผูป้ฏิบัติไม่
มีส่วนร่วมในการสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ ไม่มีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศกันเอง และผู้ปฏิบัติไม่มี 
ส่วนร่วมในการประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 ข้อเสนอแนะ คือ ควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา จัดทําแผนการ
นิเทศที่ชัดเจน ให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อและเคร่ืองมือนิเทศ มีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศกันเอง 
และควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
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Collegial Supervision Administration in Schools under Chiang Mai 
Primary Educational Service Area Office 3 

 
Kittipon Supannaklang and Muangin Chornsuwan  

 
Abstract 

The purposes of this research were to study the conditions of problems and to 
propose the recommendations concerning the collegial supervision administration in 
schools under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 3. The population of the 
research included 155 directors in schools under Chiang Mai Primary Educational Service 
Area Office 3. The instrument used in this research was a questionnaire. The data were 
analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
 Summary and Discussion 
 The research results showed that the collegial supervision administration in schools 
under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 3 were overall at a high level. 
Regarding the consideration by each aspect arranging on average from high to low, it was 
found that as follows: as regards the planning and the alternative determination were at a 
high level; as regards the supervision performance was at a high level; as regards the 
studying of the current conditions, problems and needs were at a high level; as regards the 
evaluation and report the results were at a high level; and as regards the media 
construction and internal supervision tools were at a high level; respectively. 
The problems were as follows: the teachers as the performers lacked of participation in the 
analysis of practical problems, there was not the supervision planning clearly, the teachers 
did not take part in the construction of media and the supervision tools, there was not the 
encouragement the teachers to supervise one another, and the teachers did not 
participate in the assessment and analysis of the assessment results. 
 The recommendations were to support the teachers as the performers in 
participation concerning the analysis of the problem conditions, providing the 
supervision planning clearly, taking part in the construction of media and the 
supervision tools, encouraging teachers to supervise one another, and participating in the 
assessment and analysis of the assessment results. 
 
Keyword: administration, Collegial Supervision, Schools 
  

30 
 

การบริหารงานนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 
กิตติภณ สุพรรณกลาง และ เมืองอินทร์ ชรสุวรรณ  

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะ การบริหารงานนิเทศภายในของ

สถานศึกษา ประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 155 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อยคือ ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือกอยู่ในระดับมาก ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการอยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินผลและ
รายงานผลอยู่ในระดับมาก และด้านการสร้างส่ือและเครื่องมือนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
 ปัญหา คือ ผู้ปฏิบัติไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา ไม่มีแผนการนิเทศที่ชัดเจน ผูป้ฏิบัติไม่
มีส่วนร่วมในการสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ ไม่มีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศกันเอง และผู้ปฏิบัติไม่มี 
ส่วนร่วมในการประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 ข้อเสนอแนะ คือ ควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา จัดทําแผนการ
นิเทศที่ชัดเจน ให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อและเคร่ืองมือนิเทศ มีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศกันเอง 
และควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  
คําสําคัญ: การนิเทศภายใน, การบริหาร, สถานศึกษา 
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1. บทนํา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สําคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การพัฒนามนุษย์กับการ
ปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องทําคู่กันไปซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 มาตรา 22 คือการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 8) 
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนซึ่งเป็นกําลังสําคัญของชาติให้มีความเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
จิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ บนพ้ืนฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 4) เนื่องจากปัจจุบันงานด้านการศึกษาได้
เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆรูปแบบและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนของครู จําเป็นต้องพัฒนาให้มีคุณภาพมากข้ึน สิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้มีการพัฒนาก็คือ 
การนิเทศทางการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษามีความสําคัญต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษาซึ่งต้ังอยู่บนหลักการ
ทางด้านวิชาการ มีจุดมุ่งหมายชัดเจน มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้ง 
การให้ขวัญ กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือให้การจัดการศึกษาดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนพัฒนาสูงขึ้นเป็นลําดับ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องดําเนินการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในการทํางาน รวมท้ังเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้ครูสามารถพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามความต้องการของหลักสูตร ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย การนิเทศภายใน สถานศึกษาเป็น
กระบวนการที่ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและครูที่ได้รับมอบหมาย เป็น ความพยายามทุกวิถีทาง
ของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินการโดยใช้ภาวะผู้นําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ประสานงานและใช้
ศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนางานของสถานศึกษานั้นๆให้ได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ ในอันที่จะปรับปรุง แก้ไขพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ เพ่ิมสูงข้ึนอย่างย่ังยืนและต่อเนื่อง (อดิศักด์ิ 
สมบูรณ์กุล,2553: 2) สอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่า มีโรงเรียนก็ต้องมีการสอนและมีการสอนก็ต้องมีการนิเทศ
ภายใน ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
และความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศภายในอันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้นิเทศการศึกษา การจัดการนิเทศ
ภายในโรงเรียนกระทําได้หลายรูปแบบ การท่ีผู้บริหารจะเลือกใช้รูปแบบใดน้ันข้ึนอยู่กับขนาดของโรงเรียน
และความสามารถของบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 179-
180)  
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การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรใน
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคดิของ Glickman (2004,p.11) ซึ่งประกอบด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct Assistance) การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Staff Development) การ
พัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม (Group Development) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นการเพ่ิมพลังการปฏิบัติงานของครูรวมทั้งให้ครมูีความก้าวหน้า ในวิชาชีพและที่สําคัญคือ การศึกษาของเด็ก
ก้าวหน้าไปอย่างมีคุณภาพ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีโรงเรียน ที่มี่การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาต้อนต้น ในเขต 5 อําเภอได้แก่ อําเภอฝาง อําเภอแม่อาย อําเภอไชยปราการ 
อําเภอเชียงดาวและอําเภอเวียงแหง รวมท้ังสิ้น 155 โรงเรียน มีรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 อยู่ในระดับตํ่ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากการจัด
การศึกษายังไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร สถานศึกษายังไม่ได้ดําเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ในด้าน
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือก ด้านการสร้างสื่อ
และเครื่องมือนิเทศ ด้านการปฏิบัติการนิเทศและด้านการประเมินผลและรายงานผล รวมท้ังขาดความ
ต่อเน่ืองในการนิเทศ จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนิเทศภายในโดยใช้วิธีการนิเทศในหลายรูปแบบ ทั้งน้ี
เพ่ือให้สถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการนิเทศภายในของสถานศึกษาจะ
เป็นมาตรการในการเร่งรัดคุณภาพของการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 (2557: 48) เพ่ือให้สถานศึกษานําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผนงานกํากับ ติดตาม 
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน รวมถึงแนวทางการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา อันจะส่งผล
ถึงคุณภาพ การศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการนิเทศภายใน มีความสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยในฐานะเป็นศึกษานิเทศก์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
นิเทศการศึกษา จึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เพ่ือที่จะนําข้อมูลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพการดําเนินงาน
นิเทศภายในของสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
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1. บทนํา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สําคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การพัฒนามนุษย์กับการ
ปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องทําคู่กันไปซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 มาตรา 22 คือการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 8) 
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนซึ่งเป็นกําลังสําคัญของชาติให้มีความเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
จิตสํานึกในความเปน็พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ บนพ้ืนฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 4) เนื่องจากปัจจุบันงานด้านการศึกษาได้
เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆรูปแบบและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนของครู จําเป็นต้องพัฒนาให้มีคุณภาพมากข้ึน สิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้มีการพัฒนาก็คือ 
การนิเทศทางการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษามีความสําคัญต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษาซึ่งต้ังอยู่บนหลักการ
ทางด้านวิชาการ มีจุดมุ่งหมายชัดเจน มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้ง 
การให้ขวัญ กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือให้การจัดการศึกษาดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนพัฒนาสูงขึ้นเป็นลําดับ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องดําเนินการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในการทํางาน รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้ครูสามารถพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามความต้องการของหลักสูตร ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย การนิเทศภายใน สถานศึกษาเป็น
กระบวนการที่ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและครูที่ได้รับมอบหมาย เป็น ความพยายามทุกวิถีทาง
ของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินการโดยใช้ภาวะผู้นําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ประสานงานและใช้
ศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนางานของสถานศึกษานั้นๆให้ได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ ในอันที่จะปรับปรุง แก้ไขพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ เพ่ิมสูงขึ้นอย่างย่ังยืนและต่อเนื่อง (อดิศักด์ิ 
สมบูรณ์กุล,2553: 2) สอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่า มีโรงเรียนก็ต้องมีการสอนและมีการสอนก็ต้องมีการนิเทศ
ภายใน ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
และความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศภายในอันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้นิเทศการศึกษา การจัดการนิเทศ
ภายในโรงเรียนกระทําได้หลายรูปแบบ การท่ีผู้บริหารจะเลือกใช้รูปแบบใดน้ันขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน
และความสามารถของบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547: 179-
180)  
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2558จํานวน 155 คน 
 เน้ือหาที่ศึกษา 
 1. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ  
 2. ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายใน  
 3. ด้านการใช้สื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน  
 4. ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน  
 5. ด้านการประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศภายใน  
 แบบสอบถามประมาณ 5 ระดับ  
 ผู้วิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
4. ผลการวิจัย 
 การบริหารงานนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ 
ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือกอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการอยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินผลและ
รายงานผลอยู่ในระดับมาก และด้านการสร้างส่ือและเครื่องมือนิเทศอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
 ปัญหาแต่ละด้านมีดังนี้ 
 1. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ คือ การประชุมปรึกษาหารือก่อน
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
 2. ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายใน คือ ไม่มีการวางแผนนิเทศที่ชัดเจน 
 3. ด้านการใช้สื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน คือ ผู้ปฏิบัติไม่มีส่วนร่วมในการสร้าง
สื่อและเครื่องมือนิเทศ 
 4. ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน คือ ไม่มีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศกันเอง 
 5. ด้านการประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศภายใน คือ ผู้ปฏิบัติไม่มีส่วนร่วมใน 
การประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 ข้อเสนอแนะแต่ละด้านมีดังนี้ 
 1. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ คือ ควรส่งเสริมการประชุมปรึกษาหารือ
ก่อนการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
 2. ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายใน คือ ควรจัดทําแผนการนิเทศที่ชัดเจน 
 3. ด้านการสร้างสื่อเคร่ืองมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน คือ ควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมใน
การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ 
 4. ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน คือ ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศกันเอง 
 5. ด้านการประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศภายใน คือ ควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมใน 
การประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะอภิปรายผล 
 การบริหารงานนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ 
ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือก คือ ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการอยู่ใน ด้านการประเมินผลและรายงานผล และด้านการสร้างสื่อและเคร่ืองมือนิเทศ 
เป็นเพราะว่า มีทีมงานร่วมกันศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการกําหนดโครงการเพ่ือปรับปรุง
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่ในระดับมากการสร้างสื่อและเคร่ืองมือนิเทศตามสภาพปัญหา  
การใช้หลักการนิเทศและหลักมนุษยสัมพันธ์เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติและการสรุปและรายงาน
ผลการประเมินการนิเทศภายในให้ผู้เก่ียวข้องทราบเป็นระยะ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุระชัย ประดา
ศรี (2550: 104-105) เรื่อง ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อกระบวนการนิเทศภายใน พบว่า
ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่ามีความคิดเห็นในระดับมากในทุกด้านโดยมีความเห็นด้านการวางแผนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาอันดับหน่ึงรองลงมาเป็นด้านการปฏิบัติตามแผนนิเทศภายในการปรับปรุงการนิเทศภายใน
สถานศึกษาและการตรวจสอบและประเมินการนิเทศภายใน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นงเยาว์สังข์มาลา 
(2552: 109) เรื่อง การจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 พบว่า  
การจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านได้แก่ด้านการวางแผนการ
นิเทศด้านการปฏิบัติการนิเทศด้านการประเมินผลการนิเทศด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการและด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรพล บัวทองบุญ 
(2550: 95-96) เรื่อง การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านการวางแผนด้าน
การประเมินผลการนิเทศอยู่ในระดับมากส่วนด้านการปฏิบัติการนิเทศอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การนําข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เห็นสภาพ
ปัจจุบันปัญหา มีการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดลําดับความสําคัญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริรัตน์ 
ชุมสาย ณ อยุธยา (2554: 99-102) เรื่อง การดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการ
เทคโนโลยีเชียงใหม่พบว่า การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการได้มีการประชุมและแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานนิเทศภายในได้วิเคราะห์ปัญหาการดําเนินงานนิเทศภายใน  
 ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า มีการกําหนด
โครงการเพื่อปรับปรุงส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการส่งเสริมบุคลากรทําความเข้าใจขอบข่าย
ความรับผิดชอบ การมีวิธีแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริรัตน์ ชุมสาย ณ 
อยุธยา (2554: 99-102) เรื่อง การดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
พบว่าการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายในได้กําหนดเกณฑ์การดําเนินงานนิเทศภายในกําหนด
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2558จํานวน 155 คน 
 เน้ือหาที่ศึกษา 
 1. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ  
 2. ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายใน  
 3. ด้านการใช้สื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน  
 4. ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน  
 5. ด้านการประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศภายใน  
 แบบสอบถามประมาณ 5 ระดับ  
 ผู้วิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
4. ผลการวิจัย 
 การบริหารงานนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ 
ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือกอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการอยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินผลและ
รายงานผลอยู่ในระดับมาก และด้านการสร้างส่ือและเครื่องมือนิเทศอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
 ปัญหาแต่ละด้านมีดังนี้ 
 1. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ คือ การประชุมปรึกษาหารือก่อน
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
 2. ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายใน คือ ไม่มีการวางแผนนิเทศที่ชัดเจน 
 3. ด้านการใช้สื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน คือ ผู้ปฏิบัติไม่มีส่วนร่วมในการสร้าง
สื่อและเครื่องมือนิเทศ 
 4. ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน คือ ไม่มีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศกันเอง 
 5. ด้านการประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศภายใน คือ ผู้ปฏิบัติไม่มีส่วนร่วมใน 
การประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 ข้อเสนอแนะแต่ละด้านมีดังนี้ 
 1. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ คือ ควรส่งเสริมการประชุมปรึกษาหารือ
ก่อนการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
 2. ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายใน คือ ควรจัดทําแผนการนิเทศที่ชัดเจน 
 3. ด้านการสร้างสื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน คือ ควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมใน
การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ 
 4. ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน คือ ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศกันเอง 
 5. ด้านการประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศภายใน คือ ควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมใน 
การประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
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จุดมุ่งหมายและรูปแบบในการดําเนินงานนิเทศภายในกําหนดบทบาทผู้นิเทศภายในและกําหนดบทบาทผู้รับ
การนิเทศภายใน 
 ด้านการใช้สื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า มีการสร้าง
สื่อและเครื่องมือนิเทศตามสภาพปัญหามีการส่งเสริมการคิดค้นวิธีการนิเทศใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการทํางานการส่งเสริมให้มีการทดลองใช้สื่อ/เคร่ืองมือสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบญจวรรณ แพง
มา (2553: 111-112) เรื่อง การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า มีการพัฒนาระบบโดยใช้กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการและการกํากับติดตามการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศภายในการสร้างเคร่ืองมือการพัฒนาวิธีการการปฏิบัติการนิเทศ 
การประเมินผลและการรายงานผล 
 ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า มีการใช้หลักการนิเทศและหลัก
มนุษยสัมพันธ์เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ มีการดําเนินการนิเทศตามแผนที่กําหนดไว้ มีการกํากับ
ติดตามเพื่อให้การนิเทศดําเนินไปตามแผน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จีลาวรรณ บัวชุม (2555: 181) 
เรื่อง การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนนํ้าโสมประชาสรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า การนิเทศภายในโรงเรียนได้สร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จอมพล พวงประโคน (2555: 111) เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
การนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มโรงเรียนชางหนองทุ่ม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า ผู้รับการนิเทศยอมรับผู้ให้การนิเทศในโรงเรียนเดียวกัน และมีการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในขณะการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ด้านการประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศภายในอยู่ในระดับมากเป็นเพราะว่า มีการสรุปและ
รายงานผลการประเมินการนิเทศภายในให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ ดําเนินการประเมินผล ก่อนดําเนินการ 
ระหว่างดําเนินการ และหลังดําเนินการ การประเมินวิธีการทํางานของคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จอมพล พวงประโคน (2555: 111) เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
การนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มโรงเรียนชางหนองทุ่ม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า มีการสรุปผล บันทึกผล และเสนอแนะ ผลการนิเทศภายในที่เป็นลายลักษณ์
อักษรแจ้งให้ครูทราบ 
 
 ปัญหาแต่ละด้านสามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ คือ ผู้ปฏิบัติไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา เป็นเพราะว่า ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหาและกําหนดความต้องการการนิเทศภายใน (มาจากไหน) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริรัตน์ 
ชุมสาย ณ อยุธยา (2554: 99-102) เรื่อง การดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการ
เทคโนโลยีเชียงใหม่พบว่า ส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติ คือ การสอบถามความต้องการการนิเทศจากครูผู้สอนการเปิด
โอกาสให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับครูผู้สอนในเรื่องการดําเนินงานนิเทศภายใน 
 ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายใน คือ ไม่มีแผนการวางนิเทศที่ชัดเจน เป็น
เพราะว่า โรงเรียนไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการนิเทศภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นงเยาว์สังข์มาลา (2552: 109) เร่ือง การจัดระบบกระบวนการนิเทศภายใน
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ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 พบว่า การวางแผนการนิเทศภายในไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ใน
ปฏิทิน 
 ด้านการใช้สื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน คือ ผู้ปฏิบัติไม่มีส่วนร่วมในการสร้างสื่อ
และเคร่ืองมือนิเทศ เป็นเพราะว่า ผู้บริหารจะมอบหมายให้คณะทํางานที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้สร้างสื่อและ
เครื่องมือการนิเทศเท่านั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อินทิรา จันทรคณา (2552: 102-103) ได้วิจัยเรื่อง 
สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พบว่า ผู้บริหารไม่ได้ให้ครูมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการนิเทศภายใน  
 ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน คือ ไม่มีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศกันเอง เป็นเพราะว่า การนิเทศ
ภายในจะดําเนินการโดยผู้บริหารหรือหัวหน้าวิชาการท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ศิริรัตน์ชุมสาย ณ อยุธยา (2554: 99-102) เรื่อง การดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการ
เทคโนโลยีเชียงใหม่พบว่าส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติคือการดําเนินงานนิเทศระหว่างครูผู้สอนด้วยกันเองการประชุม
ช้ีแจงก่อนปฏิบัติการนิเทศและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 ด้านการประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศภายใน คือ ผู้ปฏิบัติไม่มีส่วนร่วมในการประเมิน
และวิเคราะห์ผลการประเมิน เป็นเพราะว่า หลังจากการปฏิบัติการนิเทศภายใน ผู้บริหารและคณะทํางานจะ
มีการประชุมเพ่ือประมวลปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ศิริรัตน์ชุมสาย ณ อยุธยา (2554: 99-102) เร่ือง การดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนศรีธนาพณิชย
การเทคโนโลยีเชียงใหม่พบว่า ส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติคือการระดมความคิดจากครูผู้สอนทุกคนในการประเมินผล
การดําเนินการทุกครั้งการกําหนดแนวทางในการประเมินผลร่วมกันและวิเคราะห์ผลการประเมินร่วมกัน 
 
 ข้อเสนอแนะแต่ละด้านสามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ คือ ควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาเป็นเพราะว่า การแต่งต้ังคณะทํางาน เพ่ือการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการของโรงเรียน เพ่ือที่จะได้ทราบสภาพจริงของโรงเรียนและความต้องการที่แท้จริงของคร ูสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ สินโท ปินะภา (2549: 99-101) เรื่อง การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 พบว่า มีข้อเสนอแนะคือ ควรให้
ผู้รับผิดชอบต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
สถานศึกษาและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นงเยาว์ สังข์มาลา (2552: 109) เร่ือง การจัดระบบ
กระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 พบว่า ควรสํารวจสภาพที่เป็นจริงของโรงเรียนเพ่ือ
ค้นหาความต้องการของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายใน คือ ควรจัดทําแผนการนิเทศที่ชัดเจน
เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นเพราะว่า การมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนจะทําให้การนิเทศ
ภายใน บรรลุวัตถุประสงค์ และมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนการนิเทศ ทําให้การนิเทศภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อินทิรา จันทรคณา (2552: 102-103) ได้ทําการวิจัยเรื่อง สภาพ
การนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ืองและเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นงเยาว์ สังข์มาลา (2552: 109) 
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จุดมุ่งหมายและรูปแบบในการดําเนินงานนิเทศภายในกําหนดบทบาทผู้นิเทศภายในและกําหนดบทบาทผู้รับ
การนิเทศภายใน 
 ด้านการใช้สื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า มีการสร้าง
สื่อและเครื่องมือนิเทศตามสภาพปัญหามีการส่งเสริมการคิดค้นวิธีการนิเทศใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการทํางานการส่งเสริมให้มีการทดลองใช้สื่อ/เคร่ืองมือสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบญจวรรณ แพง
มา (2553: 111-112) เรื่อง การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า มีการพัฒนาระบบโดยใช้กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการและการกํากับติดตามการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศภายในการสร้างเคร่ืองมือการพัฒนาวิธีการการปฏิบัติการนิเทศ 
การประเมินผลและการรายงานผล 
 ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า มีการใช้หลักการนิเทศและหลัก
มนุษยสัมพันธ์เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ มีการดําเนินการนิเทศตามแผนที่กําหนดไว้ มีการกํากับ
ติดตามเพื่อให้การนิเทศดําเนินไปตามแผน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จีลาวรรณ บัวชุม (2555: 181) 
เร่ือง การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนนํ้าโสมประชาสรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า การนิเทศภายในโรงเรียนได้สร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จอมพล พวงประโคน (2555: 111) เร่ือง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
การนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มโรงเรียนชางหนองทุ่ม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า ผู้รับการนิเทศยอมรับผู้ให้การนิเทศในโรงเรียนเดียวกัน และมีการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในขณะการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ด้านการประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศภายในอยู่ในระดับมากเป็นเพราะว่า มีการสรุปและ
รายงานผลการประเมินการนิเทศภายในให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ ดําเนินการประเมินผล ก่อนดําเนินการ 
ระหว่างดําเนินการ และหลังดําเนินการ การประเมินวิธีการทํางานของคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จอมพล พวงประโคน (2555: 111) เร่ือง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
การนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มโรงเรียนชางหนองทุ่ม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า มีการสรุปผล บันทึกผล และเสนอแนะ ผลการนิเทศภายในที่เป็นลายลักษณ์
อักษรแจ้งให้ครูทราบ 
 
 ปัญหาแต่ละด้านสามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ คือ ผู้ปฏิบัติไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา เป็นเพราะว่า ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหาและกําหนดความต้องการการนิเทศภายใน (มาจากไหน) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริรัตน์ 
ชุมสาย ณ อยุธยา (2554: 99-102) เรื่อง การดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการ
เทคโนโลยีเชียงใหม่พบว่า ส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติ คือ การสอบถามความต้องการการนิเทศจากครูผู้สอนการเปิด
โอกาสให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับครูผู้สอนในเรื่องการดําเนินงานนิเทศภายใน 
 ด้านการวางแผนและกําหนดทางเลือกการนิเทศภายใน คือ ไม่มีแผนการวางนิเทศที่ชัดเจน เป็น
เพราะว่า โรงเรียนไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการนิเทศภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นงเยาว์สังข์มาลา (2552: 109) เร่ือง การจัดระบบกระบวนการนิเทศภายใน
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เรื่อง การจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 พบว่า ควรปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียนอย่างต่อเน่ืองและเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ในปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 ด้านการสร้างสื่อเคร่ืองมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน คือ ควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการ
สร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการเป็นเพราะว่า ครูเป็นผู้รับการนิเทศ
โดยตรง ย่อมจะทราบปัญหาและความต้องการในการจัดทําสื่อและเครื่องมือในการนิเทศภายในให้เป็นไป
ตามสภาพปัญหาและความต้องการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อินทิรา จันทรคณา (2552: 
102-103) ได้ทําการวิจัยเร่ือง สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พบว่า ควรให้คณะครูมีส่วน
ร่วมมากขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายใน  
 ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน คือ ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศกันเอง เพ่ือสร้างบรรยากาศที่
ดีในการนิเทศ และสร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้รับการนิเทศ เป็นเพราะว่า หากผู้นิเทศมีมนุษย์สัมพันธ์และสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการนิเทศ จะทําให้ผู้รับการนิเทศรู้สึกผ่อนคลาย ไม่รู้สึกเกร็งหรือประหม่า ทําให้แสดง
ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้รับการนิเทศ ซึ่งจะทําให้การนิเทศ
ภายในเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จอมพล พวงประโคน (2555: 111) เร่ือง 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มโรงเรียนชางหนองทุ่ม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า ผู้รับการนิเทศยอมรับผู้ให้การนิเทศใน
โรงเรียนเดียวกัน และมีการสร้างบรรยากาศที่ดีในขณะการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ด้านการประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศภายใน คือ ควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการ
ประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นเพราะว่า การสรุปและรายงานผลการประเมินการนิเทศภายในให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องทราบน้ัน เป็นการประมวลปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม และเป็น
แนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สินโท ปินะภา 
(2549: 99-101) เรื่อง การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา0สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 พบว่า ต้องนําผลการประเมินจากการนิเทศภายในไปใช้ประโยชน์และให้
ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานนิเทศภายใน 
 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ควรให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมนําแผนงาน/โครงการเก่ียวกับ การมีส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศการใช้
สื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศกันเอง มีส่วนร่วมในการประเมิน
และวิเคราะห์ผล ไปสู่การปฏิบัติ 
 ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมนําแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนนิเทศการใช้สื่อเคร่ืองมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศ
กันเอง มีส่วนร่วมในการประเมินและวิเคราะห์ผล ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

38



39 
 

 2. ควรวิจัยเร่ือง การใช้สื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 3.  ควรวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมในการนิเทศ ประเมิน และ วิเคราะห์ผลการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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เรื่อง การจัดระบบกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 พบว่า ควรปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียนอย่างต่อเน่ืองและเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ในปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 ด้านการสร้างสื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน คือ ควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการ
สร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการเป็นเพราะว่า ครูเป็นผู้รับการนิเทศ
โดยตรง ย่อมจะทราบปัญหาและความต้องการในการจัดทําสื่อและเครื่องมือในการนิเทศภายในให้เป็นไป
ตามสภาพปัญหาและความต้องการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อินทิรา จันทรคณา (2552: 
102-103) ได้ทําการวิจัยเรื่อง สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พบว่า ควรให้คณะครูมีส่วน
ร่วมมากขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายใน  
 ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน คือ ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศกันเอง เพ่ือสร้างบรรยากาศที่
ดีในการนิเทศ และสร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้รับการนิเทศ เป็นเพราะว่า หากผู้นิเทศมีมนุษย์สัมพันธ์และสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการนิเทศ จะทําให้ผู้รับการนิเทศรู้สึกผ่อนคลาย ไม่รู้สึกเกร็งหรือประหม่า ทําให้แสดง
ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้รับการนิเทศ ซึ่งจะทําให้การนิเทศ
ภายในเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จอมพล พวงประโคน (2555: 111) เร่ือง 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มโรงเรียนชางหนองทุ่ม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า ผู้รับการนิเทศยอมรับผู้ให้การนิเทศใน
โรงเรียนเดียวกัน และมีการสร้างบรรยากาศที่ดีในขณะการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ด้านการประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศภายใน คือ ควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการ
ประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นเพราะว่า การสรุปและรายงานผลการประเมินการนิเทศภายในให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องทราบน้ัน เป็นการประมวลปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และเป็น
แนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สินโท ปินะภา 
(2549: 99-101) เรื่อง การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา0สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 พบว่า ต้องนําผลการประเมินจากการนิเทศภายในไปใช้ประโยชน์และให้
ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานนิเทศภายใน 
 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 ควรให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมนําแผนงาน/โครงการเก่ียวกับ การมีส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศการใช้
สื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศกันเอง มีส่วนร่วมในการประเมิน
และวิเคราะห์ผล ไปสู่การปฏิบัติ 
 ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมนําแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนนิเทศการใช้สื่อเคร่ืองมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินิเทศ
กันเอง มีส่วนร่วมในการประเมินและวิเคราะห์ผล ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุร ี

 
ณัฐนภา ทองเอีย  

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี และ 2) เปรียบเทียบการบริหาร
ความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี จําแนกตามเพศ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน วุฒิทางการศึกษา สถานภาพในการปฏิบัติงาน ขนาด
ของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน และสังกัดสํานักงานเขตที่ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในปีการศึกษา 2557 
จํานวนทั้งสิ้น 348 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมั่น 
0.812 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ภายหลัง โดยใช้สูตรของฟิชเชอร์ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ ด้านการระบุเหตุการณ์ ด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านการติดตามประเมินผล ด้าน
การประเมินความเสี่ยง และด้านการตอบสนองต่อความเสี่ยง และ 2) เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของ
สถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนก
ตามขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเม่ือจําแนกตามเพศ 
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน วุฒิทางการศึกษา สถานภาพในการปฏิบัติงาน และสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 
 
คําสําคญั: การบริหารความเสี่ยง, ทัศนะของผู้บริหารและครู, สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี 
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Risk management by the opinion of administrators and teachers of school 
under Saraburi Primary Educational Service Area Office. 

 
Natnapa Thongear  

 
Abstract  
 The purpose of this research were 1) to study risk management by the opinion of 
administrators and teachers of school in Saraburi Primary Educational Service Area Office 2) 
to compare the risk management by opinion of the administrators and teachers of school 
in Saraburi Primary Educational Service Area Office when classified by gender, working 
experience, education, status, school size, and Educational Service Area Office Zone. The 
sample of this research were 349 administrators and teachers in school under Saraburi 
primary Educational Service Area Office, academic year 2015. The instrument was the 
questionnaire that was constructed by the researcher with the reliability of 0. 812, The 
data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA. 
and Fisher’s Least-Significant Difference: LSD. The results of the study were as follows: 1) 
Risk management by the opinion of administrators and teachers of school under Saraburi 
Primary Educational Service Area Office in total was at a high level and each aspect from 
the highest to the lowest were objective setting, event identification, information and 
communication, control activities, internal environment, monitoring, risk assessment,, and 
risk response respectively. and 2) The comparison of the risk management by the opinion 
of administrators and teachers of school under Saraburi Primary Educational Service Area 
Office when classified by school size is different by statistical significant.05 and divided by 
gender, working experience, education, status, and school size, and Educational Service 
Area Office Zone there were no statistically significant different. 
 
Keyword: Risk management, opinion of administrators and teachers, under Saraburi primary 
Educational Service Area Office 
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1. บทนํา  
 ความเส่ียงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ในทุกที่ ทุกเวลา และเกิดได้กับทุกคน ความเส่ียงนั้นจะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งสามารถพบได้ในชีวิตประจําวัน และการทํางานในทุกองค์กรก็เป็นเช่นเดียวกัน ที่
ย่อมจะแฝงไปด้วยความเสี่ยงอันจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการทํางาน ทําให้งานไม่ประสบผลสําเร็จตามที่
ต้ังเป้าหมายไว้ นอกจากความเส่ียงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานแล้ว ความเสี่ยงในสถานศึกษาก็ถือว่ามี
ความสําคัญไม่น้อย เน่ืองจากอุบัติเหตุในเด็กที่เกิดข้ึน ส่วนมากมีสาเหตุมาจากสิงแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเด็ก 
ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน ตลอดจนชุมชนและสถานที่สาธารณะต่างๆ ในการสูญเสียแต่ละคร้ังไม่สามารถ
ประเมินค่าหรือตีราคาได้ แต่ก็สามารถช่วยลดความเส่ียงในจุดต่างๆ ได้ การบริหารความเสี่ยงจึงไม่ใช่เรื่อง
ใหม่สําหรับทางด้านการศึกษาแต่เป็นกิจกรรมซึ่งมีการดําเนินงานอยู่แล้วหลายเร่ือง เช่น ความปลอดภัยของ
ครูและนักเรียน การควบคุมภาวะโภชนาการ การป้องกันอัคคีภัย การรักษาความปลอดภัย ระบบประกัน
คุณภาพ เป็นต้น เพียงแต่สถานศึกษายังมิได้นํามาจัดระบบเช่ือมโยงประสานกิจกรรม และจากการพาด 
หัวข่าวของหนังสือพิมพ์หลายๆ ฉบับเร่ืองเสี่ยง บาดเจ็บ เสียชีวิต ชีวิตลูกในรั้วโรงเรียน กรณีบุกไล่แทง
นักเรียน เด็กตกอาคารเรียน หรือแม่แต่เด็กจมนํ้าเสียชีวิตในสระว่ายนํ้าของโรงเรียน ลูกโลกทับเด็กเสียชีวิต
ในโรงเรียน ประตูโรงเรียนล้มทับเด็ก เด็กถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตในขณะกดน้ําด่ืมในโรงเรียน และอีกมากมายท่ี
เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนและเยาวชน เหตุการณ์เหล่าน้ีล้วนสร้างความเศร้าสลดให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง และ
บุคคลในสังคมเป็นอย่างมาก (ปราชญา กล้าผจัญ, 2551, น. 15-16)  
 จากเหตุการณ์ดังกล่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กระทรวงมหาดไทย ได้เตือนผู้บริหาร
และบุคลากรในสถานศึกษาในการเพ่ิมความระมัดระวังอุบัติเหตุที่มักเกิดข้ึนกับเด็กและร่วมกันสร้าง
สภาพแวดล้อมให้สถานศึกษาให้มีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น หมั่นตรวจสอบเคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่น โต๊ะ 
เก้าอ้ีให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กระทรวง มหาดไทย, 2551, น. 1) 
จากปัญหาดังกล่าวกระทรวง ศึกษาธิการได้มีนโยบายแจ้งให้สถานศึกษาปฏิบัติการจัดการบริหารความเสี่ยง
อาศัยอํานาจตามมาตรา 12 แห่งพระราบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 
2546 ซึ่งหน่ึงในห้าแนวทางตามมาตราดังกล่าว คือ การตรวจราชการแบบการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึง
ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท่ีกําหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเส่ียงและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องรวมไปถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ต่างก็ตระหนักในเรื่องราวของความเสี่ยงท้ังสิ้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากระทรวง ศึกษาธิการจะมี
นโยบายแจ้งให้สถานศึกษาปฏิบัติการจัดการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม แต่การบริหารจัดการในปัจจุบันก็
ยังพบว่ามีการบริหารความเสี่ยงเพียงบางส่วน บางสถานศึกษาไม่ได้จัดทําการบริหารความเสี่ยงและบาง
สถานศึกษามีการจัดทําแต่ไม่ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาทั้งหมด เช่น บริหารความเส่ียงเฉพาะด้าน
งบประมาณ โดยพบว่ามีความเสี่ยงในเร่ืองของการทุจริตของเจ้าหน้าที่การเงิน การเรียกเก็บเงินไม่เป็นไป
ตามระเบียบของสถานศึกษา การจ่ายเงินโดยไม่ได้รับวัสดุ การจ่ายเงินซ้ําในรายการเดียวกัน การรับเงินโดย
ไม่บันทึกลงบัญชีหรือการนําเงินสดไปจ่ายก่อนและขาดการตรวจสอบการรับจ่ายเงิน เป็นต้น (หน่วย
ตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 4, 2552, น.1)  
 จากการสัมภาษณ์ครูประนอม ธนูศร ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการเงินและพัสดุ กล่าวว่า บุคลากรที่ทํา
หน้าที่ทางการเงินไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน และที่ผ่านมาพบว่าการบริหารด้าน
การเงินและการบัญชีได้แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบทั้งด้านการเงินและการบัญชีในคนเดียวกัน 
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Risk management by the opinion of administrators and teachers of school 
under Saraburi Primary Educational Service Area Office. 

 
Natnapa Thongear  

 
Abstract  
 The purpose of this research were 1) to study risk management by the opinion of 
administrators and teachers of school in Saraburi Primary Educational Service Area Office 2) 
to compare the risk management by opinion of the administrators and teachers of school 
in Saraburi Primary Educational Service Area Office when classified by gender, working 
experience, education, status, school size, and Educational Service Area Office Zone. The 
sample of this research were 349 administrators and teachers in school under Saraburi 
primary Educational Service Area Office, academic year 2015. The instrument was the 
questionnaire that was constructed by the researcher with the reliability of 0. 812, The 
data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA. 
and Fisher’s Least-Significant Difference: LSD. The results of the study were as follows: 1) 
Risk management by the opinion of administrators and teachers of school under Saraburi 
Primary Educational Service Area Office in total was at a high level and each aspect from 
the highest to the lowest were objective setting, event identification, information and 
communication, control activities, internal environment, monitoring, risk assessment,, and 
risk response respectively. and 2) The comparison of the risk management by the opinion 
of administrators and teachers of school under Saraburi Primary Educational Service Area 
Office when classified by school size is different by statistical significant.05 and divided by 
gender, working experience, education, status, and school size, and Educational Service 
Area Office Zone there were no statistically significant different. 
 
Keyword: Risk management, opinion of administrators and teachers, under Saraburi primary 
Educational Service Area Office 
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นอกจากน้ันช่ัวโมงสอนของครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินมาก ทําให้ครูผู้นั้นทําหน้าที่ในงานการเงินได้ไม่เต็มที่
และถูกต้อง การดําเนินงานพัสดุและครุภัณฑ์บางส่วนยังไม่ถูกต้องตามระเบียบทางราชการที่ว่าด้วยพัสดุ ไม่มี
การตรวจสอบการรับ-การจ่ายพัสดุหรือตรวจนับในวันสิ้นงวด บุคลากรที่รับผิดชอบขาดความชํานาญและ
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ัน การจัดทําเอกสารล้างหน้ียังมีการจัดทําได้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
และบางครั้งเสร็จไม่ทันตามกําหนดเวลาเน่ืองจากมีปัญหา เช่น ขาดใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีเลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษี ขาดใบส่งของและเอกสารประกอบการล้างหน้ีอ่ืนๆ ซึ่งผลตามมาก็คือ การไปจ่ายค่าภาษีอากรที่ช้าเกิน
กําหนดทําให้ต้องถูกปรับ นอกจากนั้นการทําเอกสารล้างหน้ีบางโครงการหรือกิจกรรมซึ่งโรงเรียนมอบให้
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นคนดําเนินการล้างหน้ี แล้วนําส่งเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งก็พบปัญหา ก็คือ 
เอกสารล้างหน้ีมีการดําเนินการไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทําให้ต้องกลับไปแก้ไข ดังน้ัน ความเสี่ยงที่
เกิดขึน้จากการดําเนินงานย่อมมีมากขึ้น จากการสัมภาษณ์นางวัชรี สุนทรนนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมทับ
กวางสงเคราะห์ 2 พบว่า ในด้านวิชาการ พบว่า ปีการศึกษา 2556 นักเรียนในโรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนค่อนข้างตํ่า ซึ่งผู้บริหารได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านวิชาการโดยการเปิดการเรียนการสอน
ซ่อมเสริมนอกเวลา โดยการทําข้อสอบเสมือนจริง มีการทําข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้านงบประมาณ 
เน่ืองจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ได้รับเงินสนับสนุนจากเขตในจํานวนท่ีจํากัด โรงเรียนจึงต้องการ
การวางแผนการใช้งบประมาณให้รัดกุม นอกจากน้ีโรงเรียนยังต้องขอรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน 
เช่น โรงไฟฟ้า ปูนซิเมนต์นครหลวง และในด้านอาคารสถานท่ีมีการปรับปรุงอาคารสถานที่อยู่เสมอ (วัชรี 
สุนทรนนท์, 2558) และนางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด พบว่า ด้านวิชาการ
มีปัญหาเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ซึ่งโรงเรียนจัดให้มีการสอนซ่อมเสริม ทําข้อสอบเสมือนจริงก่อน
และหลังเรียน ในด้านอาคารสถานที่ เน่ืองจากโรงเรียนมีพ้ืนที่จํากัด จึงมีการปรังปรุงอาคารอยู่อยู่เสมอ โดย
ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน และจัดทําผ้าป่าการศึกษา เพ่ือหางบประมาณมาซ่อมแซมอาคารเรียน 
ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรของโรงเรียนเป็นครูที่บรรจุใหม่ มีประสบการณ์ในการสอนน้อย ไม่
สามารถควบคุมเด็กได้ เทคนิคการสอนยังไม่ดีพอ ซึ่งผู้อํานวยการโรงเรียนและครูวิชาการต้องเข้าไปนิเทศครู
ใหม่ในห้องเรียนทุกเดือน ด้านงบประมาณใช้เงินงบประมาณตามแผนท่ีได้รับมา ส่วนการจัดการ
สาธารณูปโภค เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ ในโรงเรียน ซึ่งแต่ละเดือนไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะเสียเท่ากันทุกเดือน 
หากจํานวนเงินที่ได้รับสนับสนุนจากเขตไม่เพียงพอ โรงเรียนต้องนําเงินจากส่วนเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ เช่น 
กองทุนที่ได้รับสนับสนุนจากเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ (พรรณวดี ปามุทา, 2558)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรของสถานศึกษา เห็นว่าสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี อาจเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานได้ แต่เป็นความเสี่ยงท่ีป้องกันได้ไม่
ว่าจะเป็นในด้านการเงิน ด้านความปลอดภัยในตัวบุคคลและทรัพย์สิน เพ่ือให้การบริหารงานประสบ
ความสําเร็จ จึงมีความจําเป็นต้องศึกษาสภาพปัจจุบันและวางนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของ
สถานศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา 
การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานให้เกิดผลเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามเพศ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน วุฒิทาง 
การศึกษา สถานภาพในการปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน และสังกัดสํานักงานเขตที่ปฏิบัติงาน 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในปีการศึกษา 2557 จํานวน 348 คน 
ทําการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยสัดส่วนและใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิตามสังกัดสํานักงานเขตที่ปฏิบัติงาน 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ (1) สภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และ (2) การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี แบบสอบถามมีค่าความสอดคล้องของเนื้อหําของแบบสอบถาม 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) 1.00 ทุกข้อ และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ.812วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว เมื่อมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของฟิชเชอร์ 
 
4. ผลการวิจัย 
 1.  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ีย
มากไปน้อย ดังน้ี ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ ด้านการระบุเหตุการณ์ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน
กิจกรรมการควบคุม ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านการติดตามประเมินผล ด้านการประเมินความ
เสี่ยง และด้านการตอบสนองต่อความเสี่ยง 
 2.  เปรียบเทียบการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน แตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเมื่อจําแนกตามเพศ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน วุฒิทางการศึกษา 
สถานภาพในการปฏิบัติงาน และสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 1. การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
  1.1  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการจัดโครงสร้างการบริหารของ
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นอกจากน้ันช่ัวโมงสอนของครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินมาก ทําให้ครูผู้นั้นทําหน้าที่ในงานการเงินได้ไม่เต็มที่
และถูกต้อง การดําเนินงานพัสดุและครุภัณฑ์บางส่วนยังไม่ถูกต้องตามระเบียบทางราชการที่ว่าด้วยพัสดุ ไม่มี
การตรวจสอบการรับ-การจ่ายพัสดุหรือตรวจนับในวันสิ้นงวด บุคลากรที่รับผิดชอบขาดความชํานาญและ
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ัน การจัดทําเอกสารล้างหน้ียังมีการจัดทําได้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
และบางครั้งเสร็จไม่ทันตามกําหนดเวลาเน่ืองจากมีปัญหา เช่น ขาดใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีเลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษี ขาดใบส่งของและเอกสารประกอบการล้างหน้ีอ่ืนๆ ซึ่งผลตามมาก็คือ การไปจ่ายค่าภาษีอากรที่ช้าเกิน
กําหนดทําให้ต้องถูกปรับ นอกจากน้ันการทําเอกสารล้างหน้ีบางโครงการหรือกิจกรรมซึ่งโรงเรียนมอบให้
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นคนดําเนินการล้างหน้ี แล้วนําส่งเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งก็พบปัญหา ก็คือ 
เอกสารล้างหน้ีมีการดําเนินการไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทําให้ต้องกลับไปแก้ไข ดังน้ัน ความเสี่ยงที่
เกิดขึน้จากการดําเนินงานย่อมมีมากขึ้น จากการสัมภาษณ์นางวัชรี สุนทรนนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมทับ
กวางสงเคราะห์ 2 พบว่า ในด้านวิชาการ พบว่า ปีการศึกษา 2556 นักเรียนในโรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนค่อนข้างตํ่า ซึ่งผู้บริหารได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านวิชาการโดยการเปิดการเรียนการสอน
ซ่อมเสริมนอกเวลา โดยการทําข้อสอบเสมือนจริง มีการทําข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้านงบประมาณ 
เน่ืองจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ได้รับเงินสนับสนุนจากเขตในจํานวนท่ีจํากัด โรงเรียนจึงต้องการ
การวางแผนการใช้งบประมาณให้รัดกุม นอกจากน้ีโรงเรียนยังต้องขอรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน 
เช่น โรงไฟฟ้า ปูนซิเมนต์นครหลวง และในด้านอาคารสถานท่ีมีการปรับปรุงอาคารสถานที่อยู่เสมอ (วัชรี 
สุนทรนนท์, 2558) และนางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด พบว่า ด้านวิชาการ
มีปัญหาเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ซึ่งโรงเรียนจัดให้มีการสอนซ่อมเสริม ทําข้อสอบเสมือนจริงก่อน
และหลังเรียน ในด้านอาคารสถานที่ เน่ืองจากโรงเรียนมีพ้ืนที่จํากัด จึงมีการปรังปรุงอาคารอยู่อยู่เสมอ โดย
ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน และจัดทําผ้าป่าการศึกษา เพ่ือหางบประมาณมาซ่อมแซมอาคารเรียน 
ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรของโรงเรียนเป็นครูที่บรรจุใหม่ มีประสบการณ์ในการสอนน้อย ไม่
สามารถควบคุมเด็กได้ เทคนิคการสอนยังไม่ดีพอ ซึ่งผู้อํานวยการโรงเรียนและครูวิชาการต้องเข้าไปนิเทศครู
ใหม่ในห้องเรียนทุกเดือน ด้านงบประมาณใช้เงินงบประมาณตามแผนท่ีได้รับมา ส่วนการจัดการ
สาธารณูปโภค เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ ในโรงเรียน ซึ่งแต่ละเดือนไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะเสียเท่ากันทุกเดือน 
หากจํานวนเงินที่ได้รับสนับสนุนจากเขตไม่เพียงพอ โรงเรียนต้องนําเงินจากส่วนเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ เช่น 
กองทุนที่ได้รับสนับสนุนจากเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ (พรรณวดี ปามุทา, 2558)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรของสถานศึกษา เห็นว่าสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี อาจเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานได้ แต่เป็นความเสี่ยงที่ป้องกันได้ไม่
ว่าจะเป็นในด้านการเงิน ด้านความปลอดภัยในตัวบุคคลและทรัพย์สิน เพ่ือให้การบริหารงานประสบ
ความสําเร็จ จึงมีความจําเป็นต้องศึกษาสภาพปัจจุบันและวางนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงของ
สถานศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา 
การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานให้เกิดผลเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างยั่งยืน 
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โรงเรียนที่ชัดเจนเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรินทร์ อนุชิราชีวะ (2554, น. 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน 
ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ ด้านการบ่งช้ีเหตุการณ์ ด้านกิจกรรมการ
ควบคุม ด้านข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับมาก 
  1.2 การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษร และบุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบที่ได้กําหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของโน
เรีย บินหะยีนิยิ (2555, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ผลการศึกษาพบว่า 1คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์มีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการระบุเป้าประสงค์
และกําหนดวัตถุประสงค์โดยให้ความสําคัญกับความเสี่ยงด้านการดําเนินงานและด้านกลยุทธ์ ในระดับมาก 
  1.3 การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ด้านการระบุเหตุการณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคแล้วนํามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ตลอดจนการศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียนเพ่ือเน้นจุดแข็ง สร้างความได้เปรียบและขจัดจุดอ่อน ลด
ความเสียเปรียบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย (2553, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารความเสี่ยง
ของงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาตาม
ขั้นตอนพบว่า การกําหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง และการบริหารความเส่ียงมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ “มาก” 
  1.4 การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานกังานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ด้านการประเมินความเสี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารและครูต่างร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการ
เรียงลําดับความสําคัญของปัญหาเพ่ือการแก้ไขก่อนและหลัง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุมนา เสือ
เอก (2553, น . บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
อาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สําคัญมากที่สุดโดยเรียงลําดับจากมากที่สุดลงมาหาน้อยท่ีสุด 8 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านการบ่งช้ีเหตุการณ์หรือการระบุ
เหตุการณ์ ด้านข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านการติดตามประเมินผลหรือการ
รายงาน ด้านการตอบสนองต่อความเสี่ยง ส่วนท่ีมีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการประเมินความเสี่ยง 
  1.5  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ด้านการตอบสนองต่อความเสี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการกําหนดวิธีการดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ความเสี่ยง และศึกษา
วิธีการที่เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง ตลอดจนมีการขอความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนใน
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การจัดการกับความเสี่ยง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุมนา เสือเอก (2553, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละด้านพบว่า การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สําคัญมาก
ที่สุดโดยเรียงลําดับจากมากท่ีสุดลงมาหาน้อยที่สุด 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ ด้าน
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านการบ่งช้ีเหตุการณ์หรือการระบุเหตุการณ์ ด้านข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 
ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านการติดตามประเมินผลหรือการรายงาน ด้านการตอบสนองต่อความเสี่ยง ส่วน
ที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการประเมินความเสี่ยง 
  1.6  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ด้านกิจกรรมการควบคุม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะสถานศึกษาใช้หลักการของการบริหารตามวัตถุประสงค์ เน้นการควบคุมที่การแก้ไข และมีการ
ประชาสัมพันธ์การควบคุมให้เป็นที่เข้าใจของทุกหน่วยที่เก่ียวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรินทร์ 
อนุชิราชีวะ (2554, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเส่ียงโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และรายด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ ด้านการบ่งช้ี
เหตุการณ์ ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับมาก 
  1.7  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จําเป็นให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ มีการกําหนด
วิธีปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผล เช่น การประชุมทุกเดือน หนังสือเวียน 
และมีการติดต่อสื่อสารกับนักเรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงภายใน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญส่ง นาแสวง (2554, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การ
บริหารความเส่ียงในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามทัศนะของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
การศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละกระบวนการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการมี
กรรมการ ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านการค้นหาความเสี่ยง ด้านการทบทวนความเสี่ยง ด้านการ
บริหารความเสี่ยงตามแผนงาน ด้านการรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามลําดับช้ัน ด้านแผนหรือแนว
ทางการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ด้านการติดตามประเมินผลความเสี่ยง ด้านการจัดทําคู่มือ
บริหารความเสี่ยง ด้านการจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลลัพธ์ของแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี อยู่
ในระดับมาก 
  1.8  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ด้านการติดตามประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะสถานศึกษามีการกําหนดการรายงานผลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในแต่ละช่วงเวลา และการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงโดยมีการจัดต้ังผู้รับผิดชอบบริหารความเส่ียงให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญส่ง นาแสวง (2554, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารความเสี่ยงใน
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามทัศนะของบุคลากรมหาวิทยาลัย การศึกษาพบว่า ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละกระบวนการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการมีกรรมการ ด้าน
สารสนเทศและการส่ือสาร ด้านการค้นหาความเสี่ยง ด้านการทบทวนความเสี่ยง ด้านการบริหารความเสี่ยง

46 
 

โรงเรียนที่ชัดเจนเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรินทร์ อนุชิราชีวะ (2554, น. 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน 
ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ ด้านการบ่งช้ีเหตุการณ์ ด้านกิจกรรมการ
ควบคุม ด้านข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับมาก 
  1.2 การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษร และบุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบที่ได้กําหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของโน
เรีย บินหะยีนิยิ (2555, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ผลการศึกษาพบว่า 1คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์มีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการระบุเป้าประสงค์
และกําหนดวัตถุประสงค์โดยให้ความสําคัญกับความเสี่ยงด้านการดําเนินงานและด้านกลยุทธ์ ในระดับมาก 
  1.3 การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ด้านการระบุเหตุการณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคแล้วนํามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ตลอดจนการศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียนเพ่ือเน้นจุดแข็ง สร้างความได้เปรียบและขจัดจุดอ่อน ลด
ความเสียเปรียบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย (2553, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารความเสี่ยง
ของงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาตาม
ขั้นตอนพบว่า การกําหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง และการบริหารความเส่ียงมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ “มาก” 
  1.4 การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ด้านการประเมินความเสี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารและครูต่างร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการ
เรียงลําดับความสําคัญของปัญหาเพ่ือการแก้ไขก่อนและหลัง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุมนา เสือ
เอก (2553, น . บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
อาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สําคัญมากที่สุดโดยเรียงลําดับจากมากที่สุดลงมาหาน้อยที่สุด 8 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านการบ่งช้ีเหตุการณ์หรือการระบุ
เหตุการณ์ ด้านข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านการติดตามประเมินผลหรือการ
รายงาน ด้านการตอบสนองต่อความเสี่ยง ส่วนที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการประเมินความเสี่ยง 
  1.5  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ด้านการตอบสนองต่อความเสี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการกําหนดวิธีการดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ความเสี่ยง และศึกษา
วิธีการที่เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง ตลอดจนมีการขอความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนใน
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ตามแผนงาน ด้านการรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามลําดับช้ัน ด้านแผนหรือแนวทางการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการติดตามประเมินผลความเส่ียง ด้านการจัดทําคู่มือบริหารความเสี่ยง ด้าน
การจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลลัพธ์ของแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี อยู่ในระดับมาก 
 2.  เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
  2.1 การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามเพศ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหาร
ให้ความสําคัญกับครูชายและครูหญิงเท่าเทียมกัน นับต้ังแต่การพิจารณาบุคคลเข้ามาทําหน้าที่เป็นครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน ดังน้ันครูชายและครูหญิงจึงมีความเห็นต่อการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรินทร์ อนุชิราชีวะ (2554, น. 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนสงักัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเส่ียงตํ่ากว่าผู้บริหารหญิงแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2.2  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน ต่างก็นํากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการทํางานจะช่วยให้ภาระงานท่ีปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ เพ่ือ
ป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน จึงมีความเห็นต่อการบริหาร
ความเสี่ยงของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สุมนา เสือเอก (2553, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการทํางานมากมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
ความเสี่ยงสูงกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 ทุกด้าน 
  2.3  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะพ้ืนฐานการศึกษา ความรู้ ความคิดของผู้บริหารและครูอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งการบริหารความ
เสี่ยงเป็นความรู้ใหม่ที่มีการพัฒนาความรู้เพ่ิมขึ้นหลังจากที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษา จึงทําให้ผู้บริหาร
และครูที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกันมีความเห็นต่อการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของนฤมล บินหะยีอาวัง (2553, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  2.4  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันผู้บริหารและครูมองว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเหมือนอีกภาระงานหนึ่งที่ต้อง
ดําเนินการ หากไม่มีปรับเปล่ียนทัศนคติแล้วอาจส่งผลให้การดําเนินการบริหารความเส่ียงไม่ประสบ
ความสําเร็จได้ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาจํานวนมาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ทําให้
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ผู้บริหารครูมีความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของโนเรีย บินหะยีนิยิ (2555, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจําแนกตาม
สถานภาพในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  2.5  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ในภาพรวม แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางมีการบริหารความ
เสี่ยงไม่ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาทั้งหมด เช่น บริหารความเสี่ยงเฉพาะด้านงบประมาณ การรับเงิน
โดยไม่บันทึกลงบัญชีหรือการนําเงินสดไปจ่ายก่อนและขาดการตรวจสอบการรับจ่ายเงิน เป็นต้น ทําให้
ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชิต บรรทิต (2557, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่อง การบริหารความเส่ียงของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดกระบ่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดกระบ่ี สังกัด
สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่มีขนาดต่างกัน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
  2.6  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ในภาพรวม ไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาที่ต้ังต่างสํานักงานเขตพ้ืนที่ต่างให้ความสําคัญและสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเข้าใจความสําคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยง โดยเร่ิมจากการปรับทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ให้คิดว่าการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง คือ ภาระงานท่ีเพ่ิมขึ้น แต่อยากให้คิดว่า
เป็นเสมือนงานประจําที่ต้องปฏิบัติในการทํางาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตนเอง ทําให้
ผู้บริหารครูมีความเห็นต่อการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของปิยะรัตน์ เสนีย์ชัย (2553, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารความ
เสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนต่างสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ มีการแสดง
ทัศนะต่อการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1  ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ในข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ได้แก่ การนําระบบการบริหาร
ความเสี่ยงเข้ามาใช้งาน ดังน้ัน สถานศึกษาควรนําระบบการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้งานในสถานอย่าง
จริงจัง โดยผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนให้ความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา 
  1.2  ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ ในข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ได้แก่ การกําหนดวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น สถานศึกษาควรกําหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ในการดําเนินงานในแต่ละระดับเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน 
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ตามแผนงาน ด้านการรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามลําดับช้ัน ด้านแผนหรือแนวทางการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการติดตามประเมินผลความเส่ียง ด้านการจัดทําคู่มือบริหารความเสี่ยง ด้าน
การจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลลัพธ์ของแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี อยู่ในระดับมาก 
 2.  เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
  2.1 การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามเพศ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหาร
ให้ความสําคัญกับครูชายและครูหญิงเท่าเทียมกัน นับต้ังแต่การพิจารณาบุคคลเข้ามาทําหน้าที่เป็นครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน ดังน้ันครูชายและครูหญิงจึงมีความเห็นต่อการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรินทร์ อนุชิราชีวะ (2554, น. 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงของโรงเรียนสงักัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเส่ียงตํ่ากว่าผู้บริหารหญิงแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2.2  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน ต่างก็นํากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการทํางานจะช่วยให้ภาระงานท่ีปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ เพ่ือ
ป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน จึงมีความเห็นต่อการบริหาร
ความเสี่ยงของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สุมนา เสือเอก (2553, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการทํางานมากมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
ความเสี่ยงสูงกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 ทุกด้าน 
  2.3  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะพ้ืนฐานการศึกษา ความรู้ ความคิดของผู้บริหารและครูอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งการบริหารความ
เสี่ยงเป็นความรู้ใหม่ที่มีการพัฒนาความรู้เพ่ิมขึ้นหลังจากที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษา จึงทําให้ผู้บริหาร
และครูที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกันมีความเห็นต่อการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของนฤมล บินหะยีอาวัง (2553, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  2.4  การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันผู้บริหารและครูมองว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเหมือนอีกภาระงานหนึ่งที่ต้อง
ดําเนินการ หากไม่มีปรับเปล่ียนทัศนคติแล้วอาจส่งผลให้การดําเนินการบริหารความเส่ียงไม่ประสบ
ความสําเร็จได้ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาจํานวนมาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ทําให้
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  1.3  ด้านการระบุเหตุการณ์ ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกันในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดังน้ัน สถานศึกษาควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใน
การบริหารความเสี่ยงให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคม หรือสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  1.4  ด้านการประเมินความเสี่ยง ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ การประเมินความเส่ียงเก่ียวกับ
การติดต่อสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารเป็นกระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสาร หาก
ผู้รับสารและผู้ส่งสารสื่อสารกับผอดพลาด ข่าวสารที่ได้รับก็จะเกิดการคลาดเคลื่อนหรือผิดเพ้ียนไป ดังนั้น 
สถานศึกษาควรให้ความสําคัญกับการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร เพ่ือลดความผิดพลาดใน
การสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  1.5  ด้านการตอบสนองต่อความเสี่ยง ในข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ได้แก่ การดําเนินการเพิ่มเติม
เพ่ือลดผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้น ผู้บริหารและครูควรมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทําเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพ่ือลดผลกระทบของ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  1.6  ด้านกิจกรรมการควบคุม ในข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ได้แก่ การควบคุมเฉพาะจุดที่สําคัญๆ 
ดังน้ัน สถานศึกษาควรให้ความสําคัญกับความเส่ียงในทุกจุด โดยเน้นจุดที่สําคัญๆ โดยแจ้งให้บุคลากรทราบ
รายละเอียดขั้นตอนให้ชัดเจนและท่ัวถึง พร้อมทั้งมีมาตรการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติ อย่างจริงจัง เคร่งครัด 
  1.7  ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ กระบวนการสอบทานความ
เข้าใจของบุคลากรเพ่ือวัดประสิทธิภาพในการสื่อสาร ดังน้ันสถานศึกษาควรมีการประเมินความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการสื่อสารของบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรสามารถตอบสนองแต่
เหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  1.8  ด้านการติดตามประเมินผล ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ การประเมินผลวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ดังนั้น สถานศึกษาควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งจะทําการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปปรับปรุง
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
  2.2  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในในการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมุ่งศึกษาการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี วิทยานิพนธ์นี้ สําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก 
ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า และ ดร.วสัน ปุ่นผล ที่ได้ให้คําปรึกษา แนะนําและให้ข้อคิดต่างๆ ในการวิจัยอย่างดียิ่ง 
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  
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ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.สุพจน์ 
เกิดสุวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงวุฒิทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ ดร.เฉลิมชัย 
หาญกล้า ดร.ภูวดล จุนสุคนธ์ ดร. เสริมทรัพย์ วรปัญญา และ ดร. วสัน ปุ่นผล ที่กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  

ประโยชน์และคุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอน้อมเป็นสักการะบูชาพระคุณบิดา มารดา และ
ครูอาจารย์ ตลอดจนเจ้าของตํารา เอกสาร งานวิจัยทุกเล่มที่ได้นํามาอ้างอิง 
 ขอขอบพระคุณนางวัชรี สุนทรนนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 นางศรีน
วน เมยขุนทด ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 คณะผู้บริหารและครู สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และเขต 2 ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล 
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  1.3  ด้านการระบุเหตุการณ์ ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกันในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดังน้ัน สถานศึกษาควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใน
การบริหารความเสี่ยงให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคม หรือสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  1.4  ด้านการประเมินความเสี่ยง ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ การประเมินความเส่ียงเก่ียวกับ
การติดต่อสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารเป็นกระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสาร หาก
ผู้รับสารและผู้ส่งสารสื่อสารกับผอดพลาด ข่าวสารที่ได้รับก็จะเกิดการคลาดเคลื่อนหรือผิดเพ้ียนไป ดังนั้น 
สถานศึกษาควรให้ความสําคัญกับการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร เพ่ือลดความผิดพลาดใน
การสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  1.5  ด้านการตอบสนองต่อความเสี่ยง ในข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ได้แก่ การดําเนินการเพ่ิมเติม
เพ่ือลดผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้น ผู้บริหารและครูควรมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทําเพ่ือจัดการกับความเส่ียงที่อาจจะเกิดเพ่ือลดผลกระทบของ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  1.6  ด้านกิจกรรมการควบคุม ในข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ได้แก่ การควบคุมเฉพาะจุดที่สําคัญๆ 
ดังน้ัน สถานศึกษาควรให้ความสําคัญกับความเส่ียงในทุกจุด โดยเน้นจุดที่สําคัญๆ โดยแจ้งให้บุคลากรทราบ
รายละเอียดข้ันตอนให้ชัดเจนและท่ัวถึง พร้อมทั้งมีมาตรการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติ อย่างจริงจัง เคร่งครัด 
  1.7  ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ กระบวนการสอบทานความ
เข้าใจของบุคลากรเพ่ือวัดประสิทธิภาพในการสื่อสาร ดังน้ันสถานศึกษาควรมีการประเมินความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสื่อสารของบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรสามารถตอบสนองแต่
เหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  1.8  ด้านการติดตามประเมินผล ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ การประเมินผลวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ดังนั้น สถานศึกษาควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งจะทําการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปปรับปรุง
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
  2.2  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในในการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมุ่งศึกษาการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี วิทยานิพนธ์นี้ สําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก 
ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า และ ดร.วสัน ปุ่นผล ที่ได้ให้คําปรึกษา แนะนําและให้ข้อคิดต่างๆ ในการวิจัยอย่างดียิ่ง 
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  
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การบริหารงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาครสิตจักรในประเทศไทย 

 
นฤมล สายะบตุร และ นพดล ยะมะละ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะการบริหารงานอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน จํานวน 291 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานอาคารสถานที่และและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เชียงใหม่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดสร้างอาคารสถานที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการใช้อาคารสถานที่อยู่ในระดับมาก ด้านการบํารุงรักษาอาคารสถานที่อยู่
ในระดับมาก ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานท่ีอยู่ในระดับมาก และด้านการประเมินผลการใช้อาคาร
สถานที่อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
 ปัญหา คือ ขาดพ้ืนที่การจัดสร้าง ขาดงบประมาณและบุคลากร อาคารมีการสร้างมานานไม่ได้
มาตรฐานและมีสภาพทรุดโทรมและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน การขาดจิตสํานึกในการใช้อาคาร 
ขาดอุปกรณ์และส่ิงอํานวยความสะดวก และไม่มีป้ายบอกอาคารเรียน อาคารประกอบขาดการดูแล
ตรวจสอบระบบเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดการดูแลอย่างต่อเน่ือง มีความล่าช้าในการซ่อมบํารุง และ
นักเรียนไม่ช่วยดูแลรักษาอาคารสถานที่ ไม่มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน ผู้ใช้อาคารขาดความรับผิดชอบ และ
ขาดการตรวจสอบอย่างละเอียด ไม่มีการประเมินการใช้อาคาร ขาดการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นปัจจุบัน 
และขาดการประเมินการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมตามแผนงาน 
 ข้อเสนอแนะ คือ ควรวางผังแม่บทเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ควรซักซ้อม
ความเข้าใจการป้องกันอัคคีภัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง ควรจัดทําแผนบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน ควรจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งภัย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ ควรประเมินผล
การใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
คําสําคญั: การบริหารงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม, โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่, มูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
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Building and the Environment Administration of the Private School  
in Chiang Mai Under the Foundation of the Church of Christ in Thailand 

 
Narumon Sayabutra and Noppadon Yamala 

 
Abstract 
 The aims of this research were to study the overview state, problems and 
suggestions of the buildings and the environment administration of private schools in 
Chiang Mai under the foundation the Christ Church in Thailand.Sample are teachers from 
the foundation of the Church of Christ in Thailand total 291 persons. Data were analyzed 
by using frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The results showed that building and the environment administration of the private 
school in Chiang Mai under the foundation the Church of Christ in Thailand is high. When 
considered each topic, we follow that all topics were at high level list from high to low as 
the construction of the building, next is to control and maintenance the building. 
Evaluation of the building. In terms of facilities. 
 The suggestions are as follows: The master plan about the building and the 
environment should be prepared. Should be train fire protection to the teachers, students 
and staff involved. Should be fix the building and the environment according to the needs 
of the user. Should be provide a safety alarm system and inform for those involved. 
Should be evaluate the use of the building and participatory environment. The results 
should be used to plan operations in the next academic year. 
 
Keyword: Building and the Environment Administration, The Private School in Chiang Mai, 
Foundation of the Church of Christ in Thailand 
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1. บทนํา  
 การปฏิรูปการศึกษาไทยทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) มีหลักการและกรอบแนวคิดวิสัยทัศน์
เป้าหมายบนฐานของหลักการแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
โดยเฉพาะเป้าหมายกําหนดไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
โดยเน้นประเด็นหลักสามประการคือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย
พัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมหลักสูตรและเน้ือหาพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มี
คุณค่าด้วยระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพเพ่ือให้ประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษาโดยเพ่ิมบทบาทผู้ที่อยู่
ภายนอกระบบการศึกษาด้วยทั้งน้ีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้เสนอแนวทางปฏิรูประบบอย่างเป็น
ขั้นตอนโดยกําหนดประเด็นสําคัญที่ต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนสี่ประการหลักคือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุค
ใหม่ 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และ 4) พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการแบบใหม่ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 14-22)  
 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาไทย 
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) นั้น ต้องมาจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนที่ร่วมมือกันสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาส่งเสริมให้มี 
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือตอบสนอง
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่คือ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผู้สอน 
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  
 ดังน้ันสถานศึกษาทกุแห่งต้องให้ความสําคัญต่อการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับผู้เรียนมีการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในสถานศึกษา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งน้ีการพัฒนาคุณภาพอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมย่อมทําให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดีขึ้น ครูมีแรงจูงใจที่ดีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 การบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารและ
บุคลากรในโรงเรียนต้องระดมทรัพยากร งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการดําเนินงาน แต่
ทั้งนี้ศักยภาพของแต่ละโรงเรียนเอกชนมีความแตกต่างกันงบประมาณและการบริหารจัดการอาจแตกต่างกัน 
ดังนั้นโรงเรียนเอกชนจํานวนมากจึงมีสภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบการที่ไม่เอ้ือต่อการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ หรือความคาดหวังของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา ทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่เอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 จากข้อมูลดังกล่าว ทําให้ผู้ วิจัยในฐานะหัวหน้างานอาคารสถานที่จึงมีความสนใจศึกษา 
การบริหารงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่สังกัดมลูนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย เพ่ือประโยชน์ในการนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน และพัฒนา 
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Building and the Environment Administration of the Private School  
in Chiang Mai Under the Foundation of the Church of Christ in Thailand 

 
Narumon Sayabutra and Noppadon Yamala 

 
Abstract 
 The aims of this research were to study the overview state, problems and 
suggestions of the buildings and the environment administration of private schools in 
Chiang Mai under the foundation the Christ Church in Thailand.Sample are teachers from 
the foundation of the Church of Christ in Thailand total 291 persons. Data were analyzed 
by using frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The results showed that building and the environment administration of the private 
school in Chiang Mai under the foundation the Church of Christ in Thailand is high. When 
considered each topic, we follow that all topics were at high level list from high to low as 
the construction of the building, next is to control and maintenance the building. 
Evaluation of the building. In terms of facilities. 
 The suggestions are as follows: The master plan about the building and the 
environment should be prepared. Should be train fire protection to the teachers, students 
and staff involved. Should be fix the building and the environment according to the needs 
of the user. Should be provide a safety alarm system and inform for those involved. 
Should be evaluate the use of the building and participatory environment. The results 
should be used to plan operations in the next academic year. 
 
Keyword: Building and the Environment Administration, The Private School in Chiang Mai, 
Foundation of the Church of Christ in Thailand 
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การบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศการเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน จํานวน 1,190 คน ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่ม 
ตามตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 291 คน มีความเช่ือมั่นที่ 0.5 มีกรอบ
แนวคิดการวิจัย เรื่องการบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม คือ 1) ด้านการจัดสร้างอาคาร
สถานท่ี 2) ด้านการใช้อาคารสถานที่ 3) ด้านการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ 4) ด้านการควบคุมดูแลอาคาร
สถานที่ และ 5) ด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
4. ผลการวิจัย 
 การบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้  
 ด้านการจัดสร้างอาคารสถานที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือการควบคุมการก่อสร้างอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมให้มั่นคงปลอดภัย และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของสภาคริสตจักรในประเทศไทย การ
จัดการสิ่งปฏิกูลภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบถูกสุขลักษณะ การจัดให้มีถังขยะ เพ่ือความสะอาด มี
จํานวนเหมาะสม มีจุดวางถังขยะโดยท่ัวภายในโรงเรียน และการวางผังแม่บทเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่อยู่ในระดับมาก คือการจัดเวรยามดูแล รักษาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การจัดการให้คณะครูนักเรียน ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามปลอดภัย 
มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ให้สวยงามปลอดภัย การจัด
ให้มีระบบสัญญาณแจ้งภัย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบในการปฏิบัติให้ถูกต้องเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน  
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 ด้านการบํารุงรักษาอาคารสถานที่อยู่ในระดับมาก คือการส่งเสริมผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน 
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานบํารุงรักษา
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนในแต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสม มีการจัดหางบประมาณมาใช้ใน
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม  
 ด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานท่ีอยู่ในระดับมาก คือการจัดทําแบบสรุปการใช้อาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อมทุกปีการศึกษา การจัดให้มีการนําเสนอผลการประเมิน การใช้อาคารสถานที่และ
สภาพต่อหัวหน้างาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม โดยหัวหน้างาน ผู้บริหารและผู้ใช้บริการ และการนําผลการประเมินอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม มาใช้ในการวางแผนในการดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  
 ด้านการใช้อาคารสถานที่อยู่ในระดับมาก คือการจัดบุคลากรดูแลรับผิดชอบอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม การจัดให้คณะครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนการใช้อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม มีการจัดทําแผนผังอาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อม ของโรงเรียน และการซ้อมความเข้าใจ
การป้องกันอัคคีภัยแก่คณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง  
 สรุปปัญหาที่มีค่าความถ่ีสูงสุดในแต่ละด้าน ดังนี้  
  ด้านการจัดสร้างอาคารสถานที่คือ พ้ืนที่การจัดสร้าง งบประมาณและบุคลากร ด้านการใช้อาคาร
สถานที่คือ การขาดจิตสํานึกในการใช้อาคาร ด้านการบํารุงรักษาอาคารสถานที่คือ เจ้าหน้าที่ไม่พอเพียงและ
ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่ คือ ไม่มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน ด้านการ
ประเมินผลการใช้อาคารสถานที่คือ ไม่มีการประเมินการใช้อาคาร  
 สรุปข้อเสนอแนะมีค่าความถ่ีสูงสุดในแต่ละด้าน ดังนี้  
 ด้านการจัดสร้างอาคารสถานที่คือควรทําแผนจัดการอาคารสถานที่ระยะยาว ด้านการใช้อาคาร
สถานที่คือควรปลูกจิตสํานึกในการใช้อาคารอย่างคุ้มค่า ด้านการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีคือควรจัดเป็น
โครงการระยะยาว และมีผู้ดูแลอย่างต่อเน่ือง ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี คือควรมีมาตรการควบคุม
ที่ ชัดเจน ด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานท่ีคือ ควรประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมทุกปี 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 การบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่ามีการจัดอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม ที่นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ได้ มีการจัดบุคลากร ดูแล รับผิดชอบอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม มีการจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน รวมถึงการจัดการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามปลอดภัย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประภัสสร กิตติมโนรม 
(2553: 5) พบว่าอาคารและสถานที่จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบหน่ึงของสถานศึกษาที่สําคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะ
ช่วยให้การเรียนการสอนดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันหากผู้บริหารสถาบันการศึกษารวมทั้งผู้เรียน
มุ่งหวังให้การเรียนการสอนบรรลุผลอย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพนั้นจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องจัดอาคาร
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การบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศการเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน จํานวน 1,190 คน ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่ม 
ตามตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 291 คน มีความเช่ือมั่นที่ 0.5 มีกรอบ
แนวคิดการวิจัย เรื่องการบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม คือ 1) ด้านการจัดสร้างอาคาร
สถานท่ี 2) ด้านการใช้อาคารสถานที่ 3) ด้านการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ 4) ด้านการควบคุมดูแลอาคาร
สถานที่ และ 5) ด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
4. ผลการวิจัย 
 การบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้  
 ด้านการจัดสร้างอาคารสถานที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือการควบคุมการก่อสร้างอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมให้มั่นคงปลอดภัย และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของสภาคริสตจักรในประเทศไทย การ
จัดการสิ่งปฏิกูลภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบถูกสุขลักษณะ การจัดให้มีถังขยะ เพ่ือความสะอาด มี
จํานวนเหมาะสม มีจุดวางถังขยะโดยท่ัวภายในโรงเรียน และการวางผังแม่บทเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่อยู่ในระดับมาก คือการจัดเวรยามดูแล รักษาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การจัดการให้คณะครูนักเรียน ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามปลอดภัย 
มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ให้สวยงามปลอดภัย การจัด
ให้มีระบบสัญญาณแจ้งภัย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบในการปฏิบัติให้ถูกต้องเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน  
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สถานที่ของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ดีมีปริมาณเพียงพอต่อจํานวนผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมหรือแม้กระท่ังห้องอาหารก็ควรมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ อย่างพอเพียง เช่น บันไดขึ้นลง โต๊ะเก้าอ้ี ห้องส้วม ระบบป้องกันเพลิงไหม้ และสัญญาณเตือน
ภัยต่างๆ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ทางเดินระหว่างตึก ที่นั่งรอระหว่างเรียน เป็นต้น เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากที่สุดอาคารและสถานที่ของสถาบันการศึกษามีความสําคัญ 
และมีอิทธิพลต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมากการวางแผนด้านการจัดการอาคารและสถานท่ีจึงที่เป็นปัจจัยที่สําคัญ
อย่างหน่ึง ที่ช่วยให้สถานศึกษาดําเนินงานได้โดยสะดวก ดังนั้นผู้บริหารจึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญต่องาน
ด้านนี้ไม่น้อยไปกว่าด้านอื่นๆภายในสถานศึกษาเพราะเป็นแหล่งที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
การสอนของครูผู้สอน ให้เป็นแหล่งถ่ายทอดวิทยาการของชุมชนงานบริหารอาคารสถานที่จึงเป็นงานท่ีสําคัญ
ที่ผู้บริหารต้องพิจารณาพินิจวิเคราะห์ และบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของมงคล 
เล็กกระจ่าง (2553: 7) เร่ือง สภาพการดําเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 พบว่า การบริหารงานอาคารสถานที่เป็นการบริหารอาคาร
เรียน ห้องเรียน อาคารประกอบและห้องพิเศษ บริเวณโรงเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่
ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ การจัดโรงเรียนให้มีความสะดวกสบายต่างๆ จะช่วยส่งเสริมความเจริญและ
พัฒนาการของนักเรียน จัดสถานท่ีให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิต ตลอดจนถึงการคํานึงถึง
ความปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ เพ่ือให้ผลดีต่อนักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของมงคล ประเสริฐสังข์ (2553: 5) เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ สํานักงานเขตธนบุรีสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการ
อาคารการควบคุมดูแล และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ยุคใหม่เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นได้สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้สภาพแวดล้อมนั้นคือส่ิงที่อยู่รอบตัวเราท้ังคนสัตว์สิ่งของเช่นครูห้องเรียนสนาม
เด็กเล่น อุทยานการศึกษา และสื่อการสอนเป็นต้น  
 ด้านการจัดสร้างอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะว่า มีการจัดอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม ที่นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
มงคล พลภูมี (2551: 105) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่า การบริหารงานอาคารสถานที่เป็นการบริหารอาคาร
เรียน ห้องเรียน อาคารประกอบและห้องพิเศษ บริเวณโรงเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ต้องได้รับ
การสนับสนุน ระดมทรัพยากร จัดงบประมาณการดําเนินงานให้โรงเรียนมีความสะดวกสบาย ส่งเสริมความ
เจริญและพัฒนาการของนักเรียน จัดสถานที่ให้สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน ส่งเสริมสุขภาพจิต ตลอดจนถึงการ
คํานึงถึงความปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ เพ่ือให้ผลดีต่อนักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียน  
 ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่ามีการจัดการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามปลอดภัย สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ทรรศนีย์ วราห์คํา (2554: 25) เรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่อ้ือต่อการเรียนรู้ของ
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดการส่ิงต่างๆ 
ภายในโรงเรียน อย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนพัฒนางานท่ีเกิดจากร่วมมือร่วมใจของบุคลากร การบังคับ
บัญชาที่มีความเป็นกันเอง มีความเป็นประชาธิปไตย บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจ ภาวะ
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ผู้นําของผู้บริหารโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
มีการทํางานเป็นทีม ส่งผลให้บุคลากรทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบ ดูแลอาคารสถานท่ีร่วมกัน 
 ด้านการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า มีการจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วม
รักษาความสะอาดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดวงกมล กิ่ง
จําปา (2555: 79) พบว่า บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมสําหรับนักเรียน เพราะสภาพแวดล้อมที่ดี
น่าสนใจ จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีเสมอ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
อาคารสถานที่ เกิดความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน 
 ด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า มีการดําเนินงานด้านอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อมตามแผนงาน และโครงการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาพร ผิวงาม (2550: 
10) เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นเสมือนแผนงานในการดําเนินการทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งการกําหนดแผนงานน้ี
จะต้องครอบคลุมนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการหรือแผนปฏิบัติ (action plan) ที่มีขั้นตอน
กลไกควบคุมให้แผนงานดําเนินไปได้ 
 ด้านการใช้อาคารสถานท่ี อยู่ในระดับ มาก เป็นเพราะว่า มีการจัดบุคลากร ดูแล รับผิดชอบอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประภัสสร กิตติมโนรม (2553: 25) พบว่า ผู้บริหาร
มีการวางแผนอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นงานหน่ึงในการบริหาร เพราะ
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งเสริมผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ ความพึงพอใจ รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่
ในสถานศึกษา 
 ปัญหาด้านการจัดสร้างอาคารสถานที่ คือขาดการจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการในการก่อสร้าง
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ สอดคล้องกับผลการวิจัยของมงคล เล็ก
กระจ่าง (2553: 7) เรื่องการศึกษาสภาพ ปัญหา แนวทางพัฒนาการบริหารงานอาคาร สถานที่ของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบว่า การบริหารงานอาคารสถานที่เป็น
การบริหารอาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบและห้องพิเศษ บริเวณโรงเรียน และสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน เป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอการจัดโรงเรียนให้มี
ความสะดวกสบาย จัดสถานที่ให้สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน ตลอดจนถึงการคํานึงถึงความปลอดภัยปราศจาก
อุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ เพ่ือให้ผลดีต่อนักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 
 ปัญหาด้านการใช้อาคารสถานที่ คือผู้ที่เกี่ยวข้องในการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
ขาดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของทรรศนีย์ วราห์คํา (2554: 25) พบว่าการ
จัดการสิ่งต่างๆ ภายในโรงเรียนต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบ เกิดจากร่วมมือร่วมใจของบุคลากร มีการ
บังคับบัญชาที่มีความเป็นกันเอง มีความเป็นประชาธิปไตย บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจ มี
การทํางานเป็นทีม 
 ปัญหาด้านการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี คืองานบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนในแต่ละฝ่ายขาดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของโศรดา อัมพิลาศรัย 
(2555: 6) พบว่า สภาพแวดล้อมที่ดีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือเป็นการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษา 
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สถานที่ของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ดีมีปริมาณเพียงพอต่อจํานวนผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมหรือแม้กระทั่งห้องอาหารก็ควรมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ อย่างพอเพียง เช่น บันไดขึ้นลง โต๊ะเก้าอ้ี ห้องส้วม ระบบป้องกันเพลิงไหม้ และสัญญาณเตือน
ภัยต่างๆ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ทางเดินระหว่างตึก ที่นั่งรอระหว่างเรียน เป็นต้น เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากที่สุดอาคารและสถานที่ของสถาบันการศึกษามีความสําคัญ 
และมีอิทธิพลต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมากการวางแผนด้านการจัดการอาคารและสถานท่ีจึงที่เป็นปัจจัยที่สําคัญ
อย่างหน่ึง ที่ช่วยให้สถานศึกษาดําเนินงานได้โดยสะดวก ดังนั้นผู้บริหารจึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญต่องาน
ด้านน้ีไม่น้อยไปกว่าด้านอ่ืนๆภายในสถานศึกษาเพราะเป็นแหล่งที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
การสอนของครูผู้สอน ให้เป็นแหล่งถ่ายทอดวิทยาการของชุมชนงานบริหารอาคารสถานที่จึงเป็นงานท่ีสําคัญ
ที่ผู้บริหารต้องพิจารณาพินิจวิเคราะห์ และบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของมงคล 
เล็กกระจ่าง (2553: 7) เรื่อง สภาพการดําเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 พบว่า การบริหารงานอาคารสถานที่เป็นการบริหารอาคาร
เรียน ห้องเรียน อาคารประกอบและห้องพิเศษ บริเวณโรงเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่
ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ การจัดโรงเรียนให้มีความสะดวกสบายต่างๆ จะช่วยส่งเสริมความเจริญและ
พัฒนาการของนักเรียน จัดสถานท่ีให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิต ตลอดจนถึงการคํานึงถึง
ความปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ เพ่ือให้ผลดีต่อนักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของมงคล ประเสริฐสังข์ (2553: 5) เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ สํานักงานเขตธนบุรีสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการ
อาคารการควบคุมดูแล และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ยุคใหม่เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นได้สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้สภาพแวดล้อมนั้นคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งคนสัตว์สิ่งของเช่นครูห้องเรียนสนาม
เด็กเล่น อุทยานการศึกษา และสื่อการสอนเป็นต้น  
 ด้านการจัดสร้างอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะว่า มีการจัดอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม ที่นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
มงคล พลภูมี (2551: 105) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่า การบริหารงานอาคารสถานที่เป็นการบริหารอาคาร
เรียน ห้องเรียน อาคารประกอบและห้องพิเศษ บริเวณโรงเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ต้องได้รับ
การสนับสนุน ระดมทรัพยากร จัดงบประมาณการดําเนินงานให้โรงเรียนมีความสะดวกสบาย ส่งเสริมความ
เจริญและพัฒนาการของนักเรียน จัดสถานที่ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ส่งเสริมสุขภาพจิต ตลอดจนถึงการ
คํานึงถึงความปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ เพ่ือให้ผลดีต่อนักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียน  
 ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่ามีการจัดการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามปลอดภัย สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ทรรศนีย์ วราห์คํา (2554: 25) เรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่อ้ือต่อการเรียนรู้ของ
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดการส่ิงต่างๆ 
ภายในโรงเรียน อย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนพัฒนางานท่ีเกิดจากร่วมมือร่วมใจของบุคลากร การบังคับ
บัญชาที่มีความเป็นกันเอง มีความเป็นประชาธิปไตย บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจ ภาวะ
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ปัญหาด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี คือขาดการจัดทําระเบียบข้อบังคับ การใช้อาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อมให้แก่คณะครูนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติร่วมกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ทรรศนีย์ วราห์คํา (2554: 25) พบว่าการจัดการสิ่งต่างๆ ภายในโรงเรียนต้องเป็นไปอย่างมีระบบ มีการ
ร่วมมือร่วมใจกันดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเดียวกัน  
 ปัญหาด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ คือขาดการจัดทําแบบสรุปการใช้อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมซึ่งผลการวิจัยของสุภาพร ผิวงาม (2550: 10) กล่าวว่า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็น
เสมือนแผนงานในการดําเนินการทางสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการหรือ
แผนปฏิบัติ (action plan) ที่มีขั้นตอนกลไกควบคุมให้แผนงานดําเนินไปตามเป้าหมาย และต้องสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะ ด้านการจัดสร้างอาคารสถานที่ คือควรมีการวางผังแม่บทเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสม ซึ่งจากผลการวิจัยของ มงคล เล็กกระจ่าง (2553: 7) พบว่า การบริหารงาน
อาคารสถานที่เป็นการบริหารอาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบและห้องพิเศษ บริเวณโรงเรียน และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เป็นเร่ืองที่ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ และกําหนดนโยบายด้านการจัดสร้าง
อาคารสถานที่ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน  
ข้อเสนอแนะด้านการใช้อาคารสถานที่ คือควรซักซ้อมหรือทําความเข้าใจแก่คณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้ถูกต้อง ถูกวิธี และปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของจุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2549: 9) พบว่า การจัดอาณาบริเวณสถานศึกษาอาคาร
เรียนห้องเรียน อุปกรณ์เคร่ืองใช้ เคร่ืองสุขภัณฑ์ ลิฟท์ บันได เคร่ืองปรับอากาศให้อยู่ในสภาพใช้การได้ และ
ได้รับการซ่อมแซมเมื่อได้รับการแจ้งซ้อมได้ทันท่วงที 
 ข้อเสนอแนะด้านการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ คือควรจัดทําแผนการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยของดวงกมล กิ่งจําปา (2555: 79) พบว่า ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานบริหารอาคารสถานท่ีต้องให้ความสําคัญของสภาพแวดล้อมโดยกําหนดเป็นนโยบาย 
แผนงาน การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่ คือควรจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งภัย และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบในการปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีการจัดการให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับผลการวิจัยของมงคล 
ประเสริฐสังข์ (2553: 5) พบว่าการบริหารจัดการอาคารการควบคุมดูแล และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
สถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญต่อการ
ต้ังติดระบบสัญญาณแจ้งภัย และประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน 
 ข้อเสนอแนะด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ คือ ควรมีการประเมินผลการใช้อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม โดยหัวหน้างาน ผู้บริหาร และการนําผลการประเมินอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม มาใช้ในการวางแผน ในการดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สุภาพร ผิวงาม (2550: 10) พบว่า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นแผนงานในการดําเนินการทาง
สิ่งแวดล้อม จะต้องครอบคลุมนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการหรือแผนปฏิบัติ (action plan) ที่มี
ขั้นตอนกลไกควบคุมให้แผนงานดําเนินการได้ตามเป้าหมายและสามารถสรุป ประเมินผลเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 สถานศึกษาควรกําหนดนโยบายและจัดทําแผนงานเกี่ยวกับ งบประมาณการพัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก ระบบภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
ระบบการดูแลติดตามตรวจสอบ มาตรการควบคุมการใช้อาคารสถานที่ ระบบการประเมินการใช้อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม  

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

 ควรวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา 
 ควรวิจัยเรื่อง การดําเนินงานด้านการดูแลติดตามตรวจสอบ และมาตรการควบคุมการใช้อาคาร
สถานที่ของสถานศึกษา  
 ควรวิจัยเร่ือง การดําเนินงานด้านการประเมินการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา 
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ปัญหาด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่ คือขาดการจัดทําระเบียบข้อบังคับ การใช้อาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อมให้แก่คณะครูนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติร่วมกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ทรรศนีย์ วราห์คํา (2554: 25) พบว่าการจัดการสิ่งต่างๆ ภายในโรงเรียนต้องเป็นไปอย่างมีระบบ มีการ
ร่วมมือร่วมใจกันดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเดียวกัน  
 ปัญหาด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ คือขาดการจัดทําแบบสรุปการใช้อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมซึ่งผลการวิจัยของสุภาพร ผิวงาม (2550: 10) กล่าวว่า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็น
เสมือนแผนงานในการดําเนินการทางสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการหรือ
แผนปฏิบัติ (action plan) ที่มีขั้นตอนกลไกควบคุมให้แผนงานดําเนินไปตามเป้าหมาย และต้องสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะ ด้านการจัดสร้างอาคารสถานที่ คือควรมีการวางผังแม่บทเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสม ซึ่งจากผลการวิจัยของ มงคล เล็กกระจ่าง (2553: 7) พบว่า การบริหารงาน
อาคารสถานที่เป็นการบริหารอาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบและห้องพิเศษ บริเวณโรงเรียน และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ และกําหนดนโยบายด้านการจัดสร้าง
อาคารสถานที่ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน  
ข้อเสนอแนะด้านการใช้อาคารสถานที่ คือควรซักซ้อมหรือทําความเข้าใจแก่คณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้ถูกต้อง ถูกวิธี และปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของจุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2549: 9) พบว่า การจัดอาณาบริเวณสถานศึกษาอาคาร
เรียนห้องเรียน อุปกรณ์เคร่ืองใช้ เคร่ืองสุขภัณฑ์ ลิฟท์ บันได เคร่ืองปรับอากาศให้อยู่ในสภาพใช้การได้ และ
ได้รับการซ่อมแซมเมื่อได้รับการแจ้งซ้อมได้ทันท่วงที 
 ข้อเสนอแนะด้านการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ คือควรจัดทําแผนการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยของดวงกมล กิ่งจําปา (2555: 79) พบว่า ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานบริหารอาคารสถานท่ีต้องให้ความสําคัญของสภาพแวดล้อมโดยกําหนดเป็นนโยบาย 
แผนงาน การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่ คือควรจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งภัย และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบในการปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีการจัดการให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับผลการวิจัยของมงคล 
ประเสริฐสังข์ (2553: 5) พบว่าการบริหารจัดการอาคารการควบคุมดูแล และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญต่อการ
ต้ังติดระบบสัญญาณแจ้งภัย และประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน 
 ข้อเสนอแนะด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ คือ ควรมีการประเมินผลการใช้อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม โดยหัวหน้างาน ผู้บริหาร และการนําผลการประเมินอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม มาใช้ในการวางแผน ในการดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สุภาพร ผิวงาม (2550: 10) พบว่า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นแผนงานในการดําเนินการทาง
สิ่งแวดล้อม จะต้องครอบคลุมนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการหรือแผนปฏิบัติ (action plan) ที่มี
ขั้นตอนกลไกควบคุมให้แผนงานดําเนินการได้ตามเป้าหมายและสามารถสรุป ประเมินผลเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานต่อไป 
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แนวทางพัฒนาการดําเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม  
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

 
นิษากรณ์ เหลา่เขตกิจ1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 2) ศึกษาปัญหาการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชรและ 3) หาแนวทางพัฒนาการ
ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ผู้ให้
ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน ครูผู้สอน จํานวน 16 คน และตัวแทนเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
 2.  ปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า ข้อมูลในระเบียนสะสมมีมากเกินไป 
2. ด้านการคัดกรอง พบว่า ผู้ปกครองไม่ยอมรับผลการคัดกรองนักเรียน 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
พบว่า นักเรียนไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม 4. ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข พบว่า ครูไม่ได้รับการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการให้คําปรึกษานักเรียน 5. ด้านการส่งต่อ 
พบว่า ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก 
 3.  แนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ได้เสนอแนวทางพัฒนา ดังน้ี 1. ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนควรกําหนดปฏิทินและกรอบการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 2. ด้านการคัดกรอง 
โรงเรียนควรจัดประชุมและวางแผนการทํางานเชิงรุกให้กับครูและผู้ปกครองนักเรียน 3. ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนา โรงเรียนควรอบรมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม 4.  ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น
ช่วยเหลือและแก้ไข โรงเรียนควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการป้องกันช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับครู
และผู้ปกครองนักเรียน 5. ด้านการส่งต่อ โรงเรียนควรช้ีแจงให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นความสําคัญของการ
ส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก 
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The Development Guidelines for Implementation of Student Support and 
Care System in Ban Bunglom School, Khlonglan DistricI,  

Kamphaengphet Province 
 

Nisakorn Laoketkit 
 
Abstract 
 The purposes of this research was 1) to study the state of the implementation of 
student support and care system in Ban Bunglom school, Khlonglan district, Kamphaeng 
Phet province, 2) to study the problem of the implementation of student support and care 
system in Ban Bunglom school, Khlonglan district, Kamphaeng Phet province and 3) to find 
the development guidelines for the implementation of student support and care system is 
Ban Bunglom school, Khlonglan district, Kamphaeng Phet province. The respondents 
consisted of 2 school administrations, 16 teachers and 18 agents of the student’s parents 
network. The research instruments was questionnairs, focus group and interview. The data 
was analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
 The research findings were as follows:  
 1.  The state of the implementation of student support and care system in Ban 
Bunglom school, Khlonglan district, Kamphaeng Phet province, according to all opinion was 
at the middle level. 

 2.  The problem of the implementation of student support and care system in Ban 
Bunglom school, Khlonglan district, Kamphaeng Phet province, according to the opinion was 1) 
Knowing individual students part found that data in the cumulative record was too much, 2) 
Screening part found that the parents did not accept the results of the screening, 3) 
Encouragement and develop part found that students are not interested in joining the Home 
Room activity, 4) Prevent to help and solve part found that teachers are not trained to provide 
knowledge about the prevention and resolve and student counseling, 5) Transfer to student 
part found that the parents do not cooperate in transfer students to external unit. 
 3.  The development guidelines for the implementation of student support and 
care system in Ban Bunglom school, Khlonglan district, Kamphaeng Phet province, 
according to the expert’s opinion that provided the guidelines as follows: 1) Knowing 
individual students part, the school should define the calendar and framework clearly. 2) 
Screening part, the school should have meeting and plan proactive working for teachers 
and parents. 3) Encouragement and develop part, the school should train the student to 
appreciate of the Home Room activity. 4) Prevent to help and solve part, the school 
should train and give knowledge about the process of prevent to help and solve to 
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teachers and parents. 5) Transfer to student part, the school should explain parents to 
understand and appreciate of the student transferring to external unit. 
 
Keywords: development guidelines, implementation, student support and care system 
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1. บทนํา 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 “เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทํา
ตัวเองให้ตกตํ่า หรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใด แท้จริงต้องการจะเป็นดี มีความสําเร็จ มีฐานะ มีเกียรติ 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น แต่การที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั้น จําเป็นต้องอาศัยผู้แนะนําควบคุมให้
ดําเนินไปอย่างถูกต้อง ในฐานะหน้าที่ที่เป็นครู เป็นอาจารย์เป็นผู้บริหารการศึกษา ท่านจะช่วยเขาได้มาก
ที่สุด เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆ ด้าน รองลงมาจากบิดา มารดา” (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และแนว
การจัดการศึกษายังให้ความสําคัญแก่ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (มาตรา 22) การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดสรร การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา (มาตรา 24) 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553)  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547 
หน้า 2) ได้กําหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกําหนด
มาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาป้องกัน แก้ไขปัญหา และการ
คุ้มครองสิทธิเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ด้วยนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว โรงเรียนบ้านบึงหล่มเป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในระดับช้ันอนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะ
ยากจน แตกแยก นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับตา ยาย ปู่ ย่า ทําให้นักขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดี และต้องออกไป
หารายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับตนเอง นอกจากนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาต่ํา ไม่สามารถดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องการเรียนได้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า นักเรียนออกกลางคัน 
และมีภาวะทุพโภชนาการ (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม, 2556, หน้า 2) ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะมีการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง ครูที่ปรึกษา/ ครู
ประจําช้ันยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดําเนินงานยังไม่
เป็นไปตามระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน ครูยังขาดความตระหนักในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างจริงจัง ขาดการประสานงาน ติดตาม ดูแลผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านบึงหล่ม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร เพ่ือจะได้แนวทางมา
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลการช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 2.2  เพ่ือศึกษาปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 2.3  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้าน
บึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบึง
หล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โดยใช้แบบสอบถาม  
 ผู้วิจัยศึกษาสํารวจสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง
หล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ตามประเด็น ดังนี้ 
 1.1 ผู้ให้ขอ้มูล 
  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน ครูผู้สอน จํานวน 16 คน และตัวแทน
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 18 คน ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 36 คน  
 1.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
  ตอนที่ 2 ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตด้านเนื้อหา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และกําหนดให้เลือกตอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบกําหนดให้
เลือกตอบ (Checklist)  
     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
5 ระดับ  
     ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เป็นแบบกําหนดให้เลือกตอบ (ตอบได้มากกว่า 1 
คําตอบ)  
  ตอนที่ 3 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเสนอที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
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1. บทนํา 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทํา
ตัวเองให้ตกตํ่า หรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใด แท้จริงต้องการจะเป็นดี มีความสําเร็จ มีฐานะ มีเกียรติ 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น แต่การที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั้น จําเป็นต้องอาศัยผู้แนะนําควบคุมให้
ดําเนินไปอย่างถูกต้อง ในฐานะหน้าที่ที่เป็นครู เป็นอาจารย์เป็นผู้บริหารการศึกษา ท่านจะช่วยเขาได้มาก
ที่สุด เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆ ด้าน รองลงมาจากบิดา มารดา” (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และแนว
การจัดการศึกษายังให้ความสําคัญแก่ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (มาตรา 22) การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดสรร การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา (มาตรา 24) 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553)  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547 
หน้า 2) ได้กําหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกําหนด
มาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาป้องกัน แก้ไขปัญหา และการ
คุ้มครองสิทธิเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 ด้วยนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว โรงเรียนบ้านบึงหล่มเป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในระดับช้ันอนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะ
ยากจน แตกแยก นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับตา ยาย ปู่ ย่า ทําให้นักขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดี และต้องออกไป
หารายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับตนเอง นอกจากนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาตํ่า ไม่สามารถดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องการเรียนได้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า นักเรียนออกกลางคัน 
และมีภาวะทุพโภชนาการ (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม, 2556, หน้า 2) ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะมีการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ครูที่ปรึกษา/ ครู
ประจําช้ันยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดําเนินงานยังไม่
เป็นไปตามระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน ครูยังขาดความตระหนักในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างจริงจัง ขาดการประสานงาน ติดตาม ดูแลผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านบึงหล่ม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร เพ่ือจะได้แนวทางมา
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลการช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต่อไป 
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  ตอนที่ 4 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบหาความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านประกอบด้วย 
   4.1 รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา 
   4.2 รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ที่ปรึกษาอธิการบดี  
   4.3 ดร.ชยุต วิจิตรสุนทร อาจารย์ประจําวิชา สาขาการบริหารการศึกษา 
   4.4 ดร.วรมน วีตะเสวีระ ครูโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 
   4.5 ดร.ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ผู้อํานวยการโรงเรียนลืออํานาจวิทยาคม 
  ตอนที่ 5 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคําถาม (Index Of Item Objective Congruence: IOC) และพิจารณเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC 
ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป การวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือวิจัยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00  
  ตอนที่ 6 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและนําเสนอ
ประธานและกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระพิจารณาอีกครั้งเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําไปทดลองใช้ 
  ตอนที่ 7 ผู้วิจัยนําแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย จํานวน 30 คน นําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficent) โดยได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82  
  ตอนที่ 8 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ทําการแก้ไขปรับปรุงแล้วขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
  ตอนที่ 9 ผู้วิจัยจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 1.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
   ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
   1.3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือทํา
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.3.2 ผู้วิจัยดําเนินการส่งแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
จํานวน 36 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100 
   1.3.3 ผู้วิจัยติดตาม รวบรวมแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือนํามาวิเคราะห์
ตามข้ันตอนต่อไป 
 1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
   1.4.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละ 
   1.4.2 ข้อมูลสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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     เกณฑ์การให้คะแนนผู้วิจัยได้กําหนดค่าระดับคะแนนดังนี้ 
     5  หมายถึง   การปฏิบัติในระดับมากที่สุด  
     4 หมายถึง มี การปฏิบัติในระดับมาก  
     3  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง   
     2  หมายถึง มี การปฏิบัติในระดับน้อย 
     1  หมายถึง มี การปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
     แปลความหมายค่าเฉลี่ยกําหนดดังต่อไปน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121)  
     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก 
     ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
     ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
   1.4.3 ข้อมูลปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง
หล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โดยใช้การสนทนากลุ่ม  
 ผู้วิจัยศึกษาสํารวจสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีการสํารวจความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม มีวิธีการดําเนินงานดังน้ี 
 2.1 ผู้ให้ข้อมูล 
  ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน ครูผู้สอน จํานวน 7 คน 
และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 7 คน ในโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ปีการศึกษา 2557 รวมท้ังสิ้น 
16 คน 
 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชรในการสนทนากลุ่ม โดยมีประเด็นสนทนากลุ่ม 5 ประเด็น คือ ด้านการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหานักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน 
  การสนทนากลุ่มเป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่มเก่ียวกับสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เป็นแบบคําถาม
ปลายเปิด 
 2.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยติดตาม รวบรวมแบบสอบถามใน
ขั้นตอนแรก มาตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย เพ่ือนํามาสรุปและสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนํามา
สร้างข้อคําถามในการสนทนากลุ่ม 
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  ตอนท่ี 4 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบหาความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านประกอบด้วย 
   4.1 รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา 
   4.2 รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ที่ปรึกษาอธิการบดี  
   4.3 ดร.ชยุต วิจิตรสุนทร อาจารย์ประจําวิชา สาขาการบริหารการศึกษา 
   4.4 ดร.วรมน วีตะเสวีระ ครูโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 
   4.5 ดร.ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ผู้อํานวยการโรงเรียนลืออํานาจวิทยาคม 
  ตอนที่ 5 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคําถาม (Index Of Item Objective Congruence: IOC) และพิจารณเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC 
ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป การวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือวิจัยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00  
  ตอนท่ี 6 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและนําเสนอ
ประธานและกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระพิจารณาอีกครั้งเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําไปทดลองใช้ 
  ตอนที่ 7 ผู้วิจัยนําแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย จํานวน 30 คน นําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficent) โดยได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82  
  ตอนที่ 8 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ทําการแก้ไขปรับปรุงแล้วขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
  ตอนที่ 9 ผู้วิจัยจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 1.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
   ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
   1.3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือทํา
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.3.2 ผู้วิจัยดําเนินการส่งแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
จํานวน 36 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100 
   1.3.3 ผู้วิจัยติดตาม รวบรวมแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือนํามาวิเคราะห์
ตามข้ันตอนต่อไป 
 1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
   1.4.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละ 
   1.4.2 ข้อมูลสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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 2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดสนทนากลุ่มเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) เป็นการ
ตรวจสอบยืนยันข้อมูล และให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับสภาพปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชรโดยผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินรายการ 
(Moderator) และมีผู้ช่วย โดยผู้ดําเนินรายการเสนอประเด็นการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล ใน 2 ประเด็น 
คือ สภาพและปัญหาเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบึง
หล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร นํามาวิเคราะห์เน้ือหาสรุปประเด็นวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
บันทึกการสนทนา มาจําแนก จัดกลุ่ม และวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สรุปเป็นสภาพและปัญหา
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
ก่อนที่จะนําไปสู่การหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ในขั้นต่อไป 
 
 ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง
หล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 ผู้วิจัยศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โดยการสัมภาษณ์มีการสํารวจความคิดเห็นด้วยการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีวิธีดําเนินการดังนี้ 
 1.  ผู้ให้ข้อมูล 
  ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้าน
บึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 17 คน ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1.1 เป็นศึกษานิเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  1.2 ผู้บริหารสถานศกึษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  1.3 หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ที่มีความเช่ียวชาญด้านการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  1.4 ครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างโดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้านดังน้ี 1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) ด้านการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหานักเรียน 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
  2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยนําข้อมูลในขั้นตอนท่ี 1.1 กําหนดเป็นกรอบใน
การสร้างข้อคําถามโดยนําข้อที่มีการปฏิบัติน้อย มีปัญหามากมากําหนดเป็นกรอบในการทําแบบสัมภาษณ์

70



71 
 

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร 
  2.3 นําแบบสัมภาษณ์เสนอต่อที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม
เน้ือหา พิจารณาความถูกต้อง 
  2.4 นําแบบสัมภาษณ์ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือ
ดําเนินการในลําดับขั้นต่อไป 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากงานประสานการจัดการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เพ่ือทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โดยนําข้อมูลสภาพ
และปัญหาในข้ันตอนที่ 1 ผู้เช่ียวชาญจํานวน 17 คน จากนั้นผู้วิจัยดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองโดยนัดหมาย
วัน เวลา และสถานที่ไว้ล่วงหน้า 
  3.2 ผู้วิจัยส่งแบบสัมภาษณ์ให้ผู้สัมภาษณ์ล่วงหน้าก่อนที่ผู้วิจัยจะไปสัมภาษณ์เพ่ือให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ทราบแนวคําถามและเตรียมการตอบคําถาม 
  3.3 ผู้วิจัยดําเนินการสัมภาษณ์ และจดบันทึกด้วยตนเอง และบันทึกเทป 
  3.4 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้ครบทุกคนตามจํานวนที่ต้องการเพ่ือเตรียมไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และแจกแจง
ความถี่แล้วนําเสนอผลในรูปตาราง เพ่ือรวบรวมเป็นแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร 
   การศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และตัวแทนเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการคัดกรองนักเรียน อยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
นักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านการส่งต่อนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย   
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 2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดสนทนากลุ่มเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) เป็นการ
ตรวจสอบยืนยันข้อมูล และให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับสภาพปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชรโดยผู้ วิจัยเป็นผู้ดําเนินรายการ 
(Moderator) และมีผู้ช่วย โดยผู้ดําเนินรายการเสนอประเด็นการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล ใน 2 ประเด็น 
คือ สภาพและปัญหาเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบึง
หล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร นํามาวิเคราะห์เน้ือหาสรุปประเด็นวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
บันทึกการสนทนา มาจําแนก จัดกลุ่ม และวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สรุปเป็นสภาพและปัญหา
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
ก่อนที่จะนําไปสู่การหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ในข้ันต่อไป 
 
 ระยะท่ี 2 การศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง
หล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 ผู้วิจัยศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โดยการสัมภาษณ์มีการสํารวจความคิดเห็นด้วยการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีวิธีดําเนินการดังนี้ 
 1.  ผู้ให้ข้อมูล 
  ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้าน
บึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 17 คน ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1.1 เป็นศึกษานิเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  1.2 ผู้บริหารสถานศกึษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  1.3 หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ที่มีความเช่ียวชาญด้านการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  1.4 ครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างโดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้านดังน้ี 1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) ด้านการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหานักเรียน 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
  2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยนําข้อมูลในขั้นตอนท่ี 1.1 กําหนดเป็นกรอบใน
การสร้างข้อคําถามโดยนําข้อที่มีการปฏิบัติน้อย มีปัญหามากมากําหนดเป็นกรอบในการทําแบบสัมภาษณ์
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 4.2 การศึกษาปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  
  ผลการศึกษาปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และตัวแทนเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  ปัญหาด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า ข้อมูลในระเบียนสะสมมีมากเกินไป ด้านการ
คัดกรองนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองไม่ยอมรับผลการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า 
นักเรียนไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน พบว่า ครูไม่ได้รับการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการให้คําปรึกษานักเรียน ด้านการส่งต่อ
นักเรียน พบว่า ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก  
 4.3 แนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร    
  แนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร ตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ จํานวน 17 ท่าน ดังนี้ 
  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนควรเน้นกระบวนการอย่างทํางานอย่างมีขั้นตอน 
และกําหนดเคร่ืองมือการทํางานที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรจัดประชุมและ
วางแผนการทํางานเชิงรุกให้กับครู และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือสร้างความศรัทธาของผู้ปกครองที่มีต่อ
โรงเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา โรงเรียนควรอบรมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมโฮม
รูม ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข โรงเรียนควรอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกระบวนการป้องกันช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับครูและผู้ปกครองนักเรียน ด้านการส่งต่อ โรงเรียนควรช้ีแจงให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็น
ความสําคัญของการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก  
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 อภิปรายผล 
  ผลจากการศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง
หล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  5.1.1 ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ต่อ
สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร ใน 5 ด้าน คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน ผลจากการศึกษา
พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน ที่ผลเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการส่งเสริมพัฒนา 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดํารงชีวิตและรอดพ้นจากสภาวะวิกฤติต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ วีรพงษ์ เจริญไชย (2552, หน้า 106) ได้ทําการวิจัยเร่ือง สภาพและปัญหาการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า สภาพ
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
  5.1.2 ผลการศึกษาปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ต่อ
ปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร 5 ด้าน ดังนี้    
  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ข้อที่มีปัญหามากท่ีสุด ได้แก่ ข้อมูลในระเบียนสะสมมีมาก
เกินไป ไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูต้องทํางานหลายด้าน เอกสารที่ครูต้องรับผิดชอบทําในแต่
ละงานน้ันจึงเป็นข้อมูลที่มีความซ้ําซ้อนกันทําให้ครูต้องทําข้อมูลเดิมซ้ําๆ กันหลายเร่ือง จึงทําให้เกิดความ
เบ่ือหน่ายในการกรอกข้อมูลเดิมๆ จึงทําให้ระเบียนสะสมไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
เกษรา เพ่ิมสุขรุ่งเรือง (2555, หน้า 107) พบว่า ครูมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาพอที่จะทําความรู้จักกับนักเรียน 
ทําให้ได้ข้อมูลของนักเรียนที่ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การบันทึกข้อมูลของนักเรียนของครูไม่เป็นปัจจุบัน 
  ด้านการคัดกรอง พบว่า ผู้ปกครองไม่ยอมรับผลการคัดกรองนักเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ผู้ปกครองกลัวการถูกตําหนิติเตียนจากสังคมรอบข้างเก่ียวกับการเล้ียงดูบุตรหลาน และกลัวว่าบุตรหลาน
ของตนจะมีปมด้อย ไม่เหมือนเพ่ือนปกติทั่วไป เมื่อครูแจ้งผลการคัดกรองให้ผู้ปกครองทราบจึงไม่ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จารุวรรณ รัตนมาลี (2547, หน้า 112) พบว่า 
ผู้ปกครองไม่ยอมรับผลการคัดกรองนักเรียน  
  ด้านการส่งเสริมและพัฒนา พบว่า นักเรียนไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ครูหรือบุคลากรที่เก่ียวข้องขาดการมีส่วนร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการประสานงานกับ
ชุมชนน้อยและไม่ทั่วถึง มีรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารระหว่างโรงเรียนและชุมชนไม่
หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จารุวรรณ รัตนมาลี (2547, 
หน้า 112) พบว่า นักเรียนให้ความสําคัญกับกิจกรรมโฮมรูมน้อย จึงทําให้ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม 
  ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข พบว่า ครูไม่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาและการให้คําปรึกษานักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มุ่งเน้นทางด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นหลัก จึงให้ความสําคัญกับการ
จัดอบรมทางด้านวิชาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นหลัก ครูจึงต้องปฏิบัติตามนโยบายทําให้ภาระ
งานเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
จารุวรรณ รัตนมาลี (2547, หน้า 113) พบว่า ครไูม่มีความเข้าใจในกระบวนการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น ทั้งน้ี
เป็นเพราะครูไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการให้คําปรึกษานักเรียน 
  ด้านการส่งต่อ พบว่า ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนขาดการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และการให้ความรู้จาก
หน่วยงานภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จารุวรรณ รัตนมาลี (2547, หน้า 113) พบว่า 
ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เช่ียวชาญภายนอก 
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 4.2 การศึกษาปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  
  ผลการศึกษาปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และตัวแทนเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  ปัญหาด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า ข้อมูลในระเบียนสะสมมีมากเกินไป ด้านการ
คัดกรองนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองไม่ยอมรับผลการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า 
นักเรียนไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน พบว่า ครูไม่ได้รับการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการให้คําปรึกษานักเรียน ด้านการส่งต่อ
นักเรียน พบว่า ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก  
 4.3 แนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร    
  แนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร ตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ จํานวน 17 ท่าน ดังนี้ 
  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนควรเน้นกระบวนการอย่างทํางานอย่างมีขั้นตอน 
และกําหนดเคร่ืองมือการทํางานท่ีชัดเจน ไม่ซับซ้อน ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรจัดประชุมและ
วางแผนการทํางานเชิงรุกให้กับครู และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือสร้างความศรัทธาของผู้ปกครองที่มีต่อ
โรงเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา โรงเรียนควรอบรมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมโฮม
รูม ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข โรงเรียนควรอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกระบวนการป้องกันช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับครูและผู้ปกครองนักเรียน ด้านการส่งต่อ โรงเรียนควรช้ีแจงให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็น
ความสําคัญของการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก  
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 อภิปรายผล 
  ผลจากการศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง
หล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  5.1.1 ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ต่อ
สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร ใน 5 ด้าน คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน ผลจากการศึกษา
พบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน ที่ผลเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการส่งเสริมพัฒนา 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดํารงชีวิตและรอดพ้นจากสภาวะวิกฤติต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสอดคล้อง
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  5.1.3 ผลจากการหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
บ้านบึงหล่ม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
ปรากฏผล ดังนี้ 
  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เน้นกระบวนการ
อย่างมีขั้นตอน และกําหนดเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน  
  ด้านการคัดกรอง แนวทางท่ีมีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ จัดประชุมและวางแผนการทํางาน
เชิงรุกให้กับครู และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือสร้างความศรัทธาของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน  
  ด้านการส่งเสริมและพัฒนา แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ สร้างวินัยเชิงบวกใน
ห้องเรียนเพ่ือให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 
  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ อบรมให้
ความรู้เก่ียวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา และการให้คําปรึกษาเบื้องต้น กับครู และผู้ปกครอง
นักเรียน 
  ด้านการส่งต่อนักเรียน แนวทางท่ีมีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ สร้างความศรัทธา เช่ือมั่น
ให้กับผู้ปกครองในการร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจังร่วมกัน 
 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
   5.2.1.1 ผลการวิจัยด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้แนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ เน้นกระบวนการอย่างมีขั้นตอน และกําหนดเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจน 
ไม่ซับซ้อน ซึ่งผู้บริหารสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
โดยการกําหนดปฏิทินและกรอบการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เป็นระบบ นิเทศกํากับ ติดตามการดําเนินงานเป็น
ระยะ  
   5.2.1.2 ผลการวิจัยด้านการคัดกรอง ได้แนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน คือ จัดประชุมและวางแผนการทํางานเชิงรุกให้กับครู และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือสร้างความศรัทธา
ของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน โดยการจัดประชุมคณะครูเพ่ือกําหนดเกณฑ์การคัดกรองในการจัดกลุ่มนักเรียนให้เป็น
แนวทางเดียวกัน  
   5.2.1.3 ผลการวิจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนา ได้แนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน คือ โรงเรียนควรอบรมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ซึ่งผู้บริหาร
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยการจัดประชุมครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเพ่ือกําหนดแผนงาน/โครงการ    
   5.2.1.4 ผลการวิจัยด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข ได้แนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา และการ
ให้คําปรึกษาเบื้องต้น กับครู และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งผู้บริหารสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกระบวนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา และการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น กับครู และผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารควรเชิญวิทยากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความรู้กับครูผู้ปกครองในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  
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   5.2.1.5 ผลการวิจัยด้านการส่งต่อ ได้แนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน คือ โรงเรียนควรชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นความสําคัญของการส่งต่อนักเรียนไปยัง
หน่วยงานภายนอก ซึ่งผู้บริหารสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียน โดยการจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานให้เพียงพอ และแต่งต้ังผู้ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกในการร่วมมือเพ่ือส่งต่อนักเรียนและติดตามผลการช่วยเหลืออย่างสมํ่าเสมอ 
  5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   5.2.2.1 ควรทําการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือความสมบูรณ์
ของผลการวิจัย 
   5.2.2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาอิสระเล่มน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาให้คําปรึกษาและแนะนํา 
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อย่างดียิ่ง จาก ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ซึ่งเป็นประธานกรรมการควบคุมการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ซึ่งทําให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ และประสบการณ์อย่าง
กว้างขวางในการทําการศึกษาอิสระครั้งนี้ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ปรากฏนามในการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ี ซึ่งประกอบด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชัย วงษ์นายะ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ดร.ชยุต วิจิตรสุนทร 
ดร.วรมน วีตะเสวีระ และดร.ประจักษ์ วรรณโชติ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นต่อการทําวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ตลอดจนผู้เช่ียวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาให้สัมภาษณ์ 
ขอขอบคุณ เพ่ือนนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ฉบับน้ีให้สําเร็จได้ด้วยดี 
 คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ี ผู้วิจัยขอน้อมบูชาในพระคุณของบิดา
มารดา คณาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการทําการศึกษา
ค้นคว้าอิสระจนประสบความสําเร็จ 
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   5.2.1.2 ผลการวิจัยด้านการคัดกรอง ได้แนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน คือ จัดประชุมและวางแผนการทํางานเชิงรุกให้กับครู และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือสร้างความศรัทธา
ของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน โดยการจัดประชุมคณะครูเพ่ือกําหนดเกณฑ์การคัดกรองในการจัดกลุ่มนักเรียนให้เป็น
แนวทางเดียวกัน  
   5.2.1.3 ผลการวิจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนา ได้แนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน คือ โรงเรียนควรอบรมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ซึ่งผู้บริหาร
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยการจัดประชุมครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเพ่ือกําหนดแผนงาน/โครงการ    
   5.2.1.4 ผลการวิจัยด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข ได้แนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา และการ
ให้คําปรึกษาเบื้องต้น กับครู และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งผู้บริหารสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกระบวนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา และการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น กับครู และผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารควรเชิญวิทยากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความรู้กับครูผู้ปกครองในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  
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แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จงัหวัดนครสวรรค์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

 
ปภัสรา โพธิ์อ่อง1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพ 
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) เสนอแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่มใช้การวิเคราะห์เน้ือหา กลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้า
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จํานวน 200 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง 5 ด้าน 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อนักเรียน อยู่ในระดับมาก แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่ โรงเรียนควรจัด ประชุม
ช้ีแจง หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงประโยชน์ของการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และหาช่องทาง
การสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียนในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือให้ผู้ปกครองให้ข้อมูลของนักเรียน
โดยไม่ปิดบัง ด้านการคัดกรองนักเรียน ได้แก่ ควรการทําแผนปฏิบัติการดําเนินงาน จัดทําคู่มือ มีการจัด
ประชุมครู นักเรียน และผู้ปกครอง การนําเสนอผลการดําเนินงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ ด้าน
การส่งเสริมพัฒนานักเรียน ได้แก่ ควรจัดให้มีกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้แก่ โรงเรียนควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูที่ปรึกษาให้มี
ความรู้ ทักษะ ตลอดทั้งเทคนิคในการให้คําปรึกษาแก่นักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน ได้แก่ โรงเรียน
ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้สะดวกต่อการนําไปใช้ โดยจัดทํารายงานตามระบบฐานข้อมูลในการ
ติดตามผลการส่งต่อนักเรียนทุกครั้งอย่างเป็นปัจจุบัน และนิเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
 
คําสําคัญ: โรงเรียนขนาดเล็ก, งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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Guidelines for Student Assistance System of Small Schools in Nakhon Sawan 
Under the Secondary Office of Educational Service Area 42 

 
Papatsara Poeong1 

 

Abstract 
The purposes of this research were to study conditions and guidelines for student 

assistance system of small schools in Nakhon Sawan, under the Secondary Office of 
Educational Service Area 42. The research was conducted in two phases: Phase 1 was to study 
conditions and implementation of students assistance system of small schools in Nakhon 
Sawan. The population were 200 school administrators, guidance teachers and adviser teachers 
in Nakhon Sawan. The research instrument was a 5-level rating scale questionnaire with a 
reliability coefficient of.96. The data were statistically analyzed by percentage, mean and 
standard deviation. Phase 2 was to propose the guidelines for students assistance system of 
small schools by using group discussion and content analysis techniques. 

The findings of this reseach were as follows:  
First, the conditions of student assistance system of small schools in Nakhon 

Sawan, under the Secondary Office of Educational Service Area 42, cover 5 aspects: getting 
to know individual students, screening students, supporting and developing students, 
preventing and solving problems, and transferring students were found at a high level.  

Second, the findings for guidelines of students assistance system were: 1) In the 
aspect of getting to know individual students the school should arrange the meeting, 
inform students, parents about the advantages of getting to know students and make a 
good relationship with them to get much information as well. 2) In the aspect of screening 
students, the guidance team should make a guidance plan and handbook, arrange the 
meeting between the teachers, students and parents and inform the information to the 
stakeholders. 3) In the aspect of supporting and developing students the school should 
provide various club activities which respond to students, skills and abilities. 4) In the 
aspect of preventing and solving problems the school should arrange the guidance 
workshop training for guidance teachers to develop their guidance skills. 5) In the aspect of 
transferring students the school should develop and update their students, database as 
well as monitor and report the database continuously. 
 
Keyword: Small School, Student Asistance System 
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1. บทนํา  
 สภาพสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวด เร็วต่อสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนในทางท่ีไม่ดีหลายประการทําให้คนไทยโดย เฉพาะเด็กและ
เยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรงและเต็มไปด้วยปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนทําให้เด็ก
และเยาวชนตกเป็นเหย่ือของของสังคมและวัฒนธรรมซึ่งนําไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเกิดความ
ล้มเหลวทั้งด้านการเรียนความไม่มั่นคงในอนาคต (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552, น.  
2) เด็กและเยาวชนในปัจจุบันจํานวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคม
ทําให้มีพฤติกรรมที่แตกต่าง ไปจากเด็กและเยาวชนในอดีตซึ่งผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนจะต้องให้ความ
ร่วมมือในการดูแล ป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและให้การเยียวยากับปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 (มาตรา 6) ได้กําหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (มาตรา 22) ที่ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 24) สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ข้อ1 จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และข้อ 4 
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา และ (มาตรา27) ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
หน้าที่จัดทําสาระของหลักสูตรในส่วนที่ เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนสังคม และประเทศชาติ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
ดําเนิน งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, น. 2) ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน
คือ 1) ปรับเปลี่ยนบทบาท และเจตคติของผู้บริหาร และครูให้ส่งเสริมดูแลพัฒนานักเรียนทั้งร่างกายจิตใจ
สติปัญญาอารมณ์และสังคม 2) วางระบบท่ีจะสร้างความมั่นใจว่า นักเรียนทุกคนมีครูอาจารย์อย่างน้อยหนึ่ง
คน ที่จะคอยดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง 3) สนับสนุนให้ครูอาจารย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผู้ปกครอง เพ่ือให้บ้านโรงเรียนและชุมชนเช่ือมประสานและรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายช่วยกันเฝ้าระวังดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 4) ประสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนชุมชนและผู้ชํานาญในสาขาต่างๆ เพ่ือให้มีการส่งต่อ
และรับช่วงการแก้ไขส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบ สหวิทยาการ การดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนจึงมีคุณค่าและจําเป็นที่สถานศึกษาจะต้องนําไปปฏิบัติให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างเป็น
ระบบต่อเน่ืองและยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547, คํานํา)  
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดําเนินงานดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเคร่ืองมือการทํางานที่ชัดเจน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาเป็น
บุคลากรหลักในการดําเนินการ มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก
รวมท้ังการสนับสนุนส่งเสริมจากสถานศึกษา กระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเริ่ม
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Guidelines for Student Assistance System of Small Schools in Nakhon Sawan 
Under the Secondary Office of Educational Service Area 42 

 
Papatsara Poeong1 

 

Abstract 
The purposes of this research were to study conditions and guidelines for student 

assistance system of small schools in Nakhon Sawan, under the Secondary Office of 
Educational Service Area 42. The research was conducted in two phases: Phase 1 was to study 
conditions and implementation of students assistance system of small schools in Nakhon 
Sawan. The population were 200 school administrators, guidance teachers and adviser teachers 
in Nakhon Sawan. The research instrument was a 5-level rating scale questionnaire with a 
reliability coefficient of.96. The data were statistically analyzed by percentage, mean and 
standard deviation. Phase 2 was to propose the guidelines for students assistance system of 
small schools by using group discussion and content analysis techniques. 

The findings of this reseach were as follows:  
First, the conditions of student assistance system of small schools in Nakhon 

Sawan, under the Secondary Office of Educational Service Area 42, cover 5 aspects: getting 
to know individual students, screening students, supporting and developing students, 
preventing and solving problems, and transferring students were found at a high level.  

Second, the findings for guidelines of students assistance system were: 1) In the 
aspect of getting to know individual students the school should arrange the meeting, 
inform students, parents about the advantages of getting to know students and make a 
good relationship with them to get much information as well. 2) In the aspect of screening 
students, the guidance team should make a guidance plan and handbook, arrange the 
meeting between the teachers, students and parents and inform the information to the 
stakeholders. 3) In the aspect of supporting and developing students the school should 
provide various club activities which respond to students, skills and abilities. 4) In the 
aspect of preventing and solving problems the school should arrange the guidance 
workshop training for guidance teachers to develop their guidance skills. 5) In the aspect of 
transferring students the school should develop and update their students, database as 
well as monitor and report the database continuously. 
 
Keyword: Small School, Student Asistance System 
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ต้ังแต่การวางแผนการดําเนิน งาน กําหนดเป้าหมาย ลําดับความสําคัญกําหนดกิจกรรม/โครงการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมอบหมายหน้าที่การดําเนินการตามแผน ได้แก่ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
การคัดกรอง การส่งเสริมพัฒนาการป้องกันแก้ไขช่วยเหลือและ การส่งต่อ การนิเทศกํากับติดตามและการ
ประเมินผลสถานศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน และแก้
วิกฤตสังคม จึงควรนํากระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาให้
เหมาะสมกับบริบท ของตนเองโดยมุ่งหวังให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกคนร่วมมือกันดําเนินงาน และที่สําคัญ
ที่สุดคือบทบาทของผู้บริหารและครูที่ต้องเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในความดูแลทุกคนอย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความรักความเอ้ืออาทรและความเข้าใจอย่างกัลยาณมิตร ทั้งน้ีเพ่ือสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้
ทั้งในเชิงสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การป้องกันมิให้เกิดปัญหา การส่งเสริมการพัฒนาตามศักยภาพ ตลอดจน
สามารถแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นได้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547, น.14)  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
นครสวรรค์ จํานวน 17 โรงเรียน โรงเรียนมีภารกิจการบริการและจัดการศึกษา โดยมีจุดเน้นที่ 1 ด้านการ
พัฒนาผู้เรียน สนองกลยุทธ์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประเด็นที่ 3 ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพประจําปีการศึกษา 2558 
พบว่า มีจํานวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด 3, 856 คน แยกเป็น เด็กที่ ถูกทอดทิ้ง 28 คน ได้รับผลกระทบ
จากเอดส์ 1 คน เด็กที่ถูกทําร้ายทารุณ 4 คน เด็กยากจน 3, 678 คน เด็กที่มีปัญหาเก่ียวกับยาเสพติด 1 คน 
เด็กกําพร้า 62 คน เด็กที่ต้องทํางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 13 คน และด้อยโอกาสประเภทอื่นๆ 
68 คน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42, 2558, ออนไลน์)  
 จากสภาพปัญหา จึงมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงศึกษา
แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ว่ามีการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามองค์ประกอบ 
5 ด้านของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันจะนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนา วางแผน 
ปรับปรุงระบบ การดูแลช่วย เหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
42 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนยังเป็นแนวทางที่จะช่วยบิดามารดา ครู-อาจารย์ ตลอดจน
หน่วยงานของท้ังภาครัฐและเอกชน ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเก่ียวกับนักเรียนได้รับรู้ปัญหามีความเข้าใจและร่วมมือ
กันเพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนดี มีความรู้ และสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

2.  เพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด

นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 มีดังนี้ 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เน้ือหาในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาสภาพและหาแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ  
5) การส่งต่อนักเรียน 
 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากรท้ังหมดประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 

จํานวน 17 คน ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจํานวน 17 คน และครูที่ปรึกษา จํานวน 166 คน 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 17 แห่ง รวมทั้งสิ้น 200 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนน้ี มี 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย 

เพศ ตําแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน 
ตอนท่ี 2 สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ 

จําแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.  ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ใน 5 ด้าน  
2.  กําหนดขอบข่ายในการสร้างเครื่องมือเพ่ือให้ครอบคลุมและให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
3.  สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตเน้ือหา เป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
4.  นําแบบสอบสอบถามท่ีสร้างขึ้น ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอคําแนะนําและ

ปรับปรุง 
5.  นําแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบเน้ือหา ในข้อคําถามแต่ละข้อกับเน้ือหาท่ีกําหนดไว้

ในขอบเขตการวิจัย โดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 คน 
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ต้ังแต่การวางแผนการดําเนิน งาน กําหนดเป้าหมาย ลําดับความสําคัญกําหนดกิจกรรม/โครงการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมอบหมายหน้าที่การดําเนินการตามแผน ได้แก่ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
การคัดกรอง การส่งเสริมพัฒนาการป้องกันแก้ไขช่วยเหลือและ การส่งต่อ การนิเทศกํากับติดตามและการ
ประเมินผลสถานศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน และแก้
วิกฤตสังคม จึงควรนํากระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาให้
เหมาะสมกับบริบท ของตนเองโดยมุ่งหวังให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกคนร่วมมือกันดําเนินงาน และที่สําคัญ
ที่สุดคือบทบาทของผู้บริหารและครูที่ต้องเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในความดูแลทุกคนอย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความรักความเอ้ืออาทรและความเข้าใจอย่างกัลยาณมิตร ทั้งน้ีเพ่ือสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้
ทั้งในเชิงสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การป้องกันมิให้เกิดปัญหา การส่งเสริมการพัฒนาตามศักยภาพ ตลอดจน
สามารถแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นได้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547, น.14)  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
นครสวรรค์ จํานวน 17 โรงเรียน โรงเรียนมีภารกิจการบริการและจัดการศึกษา โดยมีจุดเน้นที่ 1 ด้านการ
พัฒนาผู้เรียน สนองกลยุทธ์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประเด็นที่ 3 ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพประจําปีการศึกษา 2558 
พบว่า มีจํานวนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด 3, 856 คน แยกเป็น เด็กที่ ถูกทอดทิ้ง 28 คน ได้รับผลกระทบ
จากเอดส์ 1 คน เด็กที่ถูกทําร้ายทารุณ 4 คน เด็กยากจน 3, 678 คน เด็กที่มีปัญหาเก่ียวกับยาเสพติด 1 คน 
เด็กกําพร้า 62 คน เด็กที่ต้องทํางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 13 คน และด้อยโอกาสประเภทอื่นๆ 
68 คน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42, 2558, ออนไลน์)  
 จากสภาพปัญหา จึงมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงศึกษา
แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ว่ามีการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามองค์ประกอบ 
5 ด้านของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันจะนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนา วางแผน 
ปรับปรุงระบบ การดูแลช่วย เหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
42 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนยังเป็นแนวทางที่จะช่วยบิดามารดา ครู-อาจารย์ ตลอดจน
หน่วยงานของท้ังภาครัฐและเอกชน ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเก่ียวกับนักเรียนได้รับรู้ปัญหามีความเข้าใจและร่วมมือ
กันเพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีความรู้ และสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

2.  เพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
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6.  นําผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item objective 
congruence) ได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.66-1.00  

7.  นําแบบสอบที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง แล้วนําไปทดลองใช้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียน เพ่ือตรวจสอบหาค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น.96 

8.  นําแบบสอบถาม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอรับความเห็นชอบก่อนนํา
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ผู้วิจัยขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ถึงผู้อํานวยการโรงเรียน

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามพร้อมด้วยหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจัดส่งไปยัง

โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์  
3.  ติดตามขอรับแบบสอบถามกลับคืนมาและได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับมา  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.  ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา 
2.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามของตอนท่ี 1 โดยใช้ค่าความถ่ี (f) และ ค่าร้อยละ (%)  
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาระดับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ โดย
คํานวณค่าคะแนนเฉล่ีย (μ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีใช้สถิติ ดังต่อไปนี้ 
1)  ค่าความถ่ี (ƒ)  
2)  ค่าร้อยละ (%)  
3)  ค่าเฉลี่ย (μ)  
4)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  

 
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด

นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีลําดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1.  นําระดับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์ 
ตํ่าสุด 3 อันดับแรกของแต่ละด้าน ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อนักเรียน 
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 2.  นําระดับสภาพ ตํ่าสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้านมาร่างเป็นแนวทางการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์  
 3.  นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนํา 

4.  นําร่างแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เพ่ือจัดการสนทนากลุ่มโดยผู้เช่ียวชาญ 
จํานวน 7 คน 

5.  นําข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มมาสังเคราะห์เป็นแนวทางการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์  
 
4. ผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู้วิจัยได้ผลสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1.  สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจําแนกเป็นรายด้านจาก
สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ มีดังนี้ 

 
ตาราง   แสดงสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์  
  โดยภาพรวม 

 
จากตาราง พบว่า สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด

นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีการดําเนินงานสูงที่สุด คือ การคัดกรองนักเรียน รองลงมาคือ ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับมาก การส่งเสริมนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านท่ี
มีสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่น้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ ด้านการส่งต่อนักเรียน ตามลาํดับ 
 2.  แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ ตาม
องค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน มีดังนี้ 
  2.1  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนควรจัดต้ังคณะทํางานในการดําเนินกิจกรรม
การเยี่ยมบ้าน มีการกําหนดนโยบายของโครงการในการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม มีการ

ข้อ รายการ สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  แปลผล อันดับ 

1 
2 
3 
4 
5 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
การคัดกรองนักเรียน 
การส่งเสริมนักเรียน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การส่งต่อนักเรียน  

3.90 
4.05 
3.94 
4.00 
3.86 

0.65 
0.70 
0.71 
0.64 
0.72 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
1 
3 
2 
5 

 เฉลี่ยทุกด้าน 3.95 0.68 มาก  
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6.  นําผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item objective 
congruence) ได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.66-1.00  

7.  นําแบบสอบที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง แล้วนําไปทดลองใช้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียน เพ่ือตรวจสอบหาค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น.96 

8.  นําแบบสอบถาม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอรับความเห็นชอบก่อนนํา
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ผู้วิจัยขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ถึงผู้อํานวยการโรงเรียน

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามพร้อมด้วยหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจัดส่งไปยัง

โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์  
3.  ติดตามขอรับแบบสอบถามกลับคืนมาและได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับมา  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.  ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา 
2.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามของตอนท่ี 1 โดยใช้ค่าความถ่ี (f) และ ค่าร้อยละ (%)  
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาระดับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ โดย
คํานวณค่าคะแนนเฉล่ีย (μ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติ ดังต่อไปนี้ 
1)  ค่าความถ่ี (ƒ)  
2)  ค่าร้อยละ (%)  
3)  ค่าเฉลี่ย (μ)  
4)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  

 
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด

นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีลําดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.  นําระดับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์ 
ตํ่าสุด 3 อันดับแรกของแต่ละด้าน ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อนักเรียน 
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จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สะดวกในการกรอกข้อมูล และครอบคลุมกับการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ มีการจัดประชุมช้ีแจงหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงประโยชน์ของการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล และหาช่องทางการสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียนในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
เพ่ือให้ผู้ปกครองให้ข้อมูลของนักเรียนโดยไม่ปิดบังมีการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล และควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยและสะดวกต่อการใช้ข้อมูล 
  2.2  ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติ 
งานเก่ียวกับการคัดกรองนักเรียน มีการทําแผนปฏิบัติการดําเนินงาน จัดทําคู่มือ มีการจัดประชุมครู นักเรียน 
และผู้ปกครองให้มีความเข้าใจตรงกันมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองอย่างถูกต้อง มีการนําเสนอผล
การดําเนินงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ  
  2.3  ด้านการส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนควรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและช้ีแจงแนวทางการจัดกิจกรรม
ชุมนุมสง่เสริมและพัฒนานักเรียนให้บุคลากรทราบ มีการสํารวจความต้องการของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมท่ี
จัดขึ้น และจัดให้มีกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสามารถของนักเรียนจัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมโฮม
รูมอย่างละเอียด มีการคัดเลือกกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนานักเรียนที่เด่นๆ เพ่ือมอบรางวัลหรือยกย่องเชิดชู
เกียรติ และมีการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
  2.4  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรงเรียนควรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ช้ีแจงแนวทางการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนให้ชัดเจนมีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ตลอดทั้งเทคนิคในการให้คําปรึกษาแก่นักเรียน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีหรือกิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาด้านต่างๆ โดยติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา มีการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ และมีการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
  2.5  ด้านการส่งต่อนักเรียน โรงเรียนควรแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการส่งต่อนักเรียน 
จัดทําระบบฐานข้อมูลและตารางนัดหมายผู้เช่ียวชาญหรือหน่วยงานที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้กับ
นักเรียนได้จัดให้มีการอบรม ประชุมอย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้งเพ่ือให้ทราบการดําเนินงานเป็นระยะๆ และมี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้สะดวกต่อการนําไปใช้ โดยจัดทํารายงานตามระบบฐานข้อมูลในการ
ติดตามผลการส่งต่อนักเรียนทุกคร้ังอย่างเป็นปัจจุบันมีการทําข้อตกลงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งต่อ
นักเรียน และมีการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  

 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นี้อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

ตอนที่ 1 สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
ภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่สภาพการดําเนินการที่น้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ 
โรงเรียนจัดเวลาและอํานวยความสะดวกให้ครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ครูที่
ปรึกษาอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเยี่ยมบ้าน ครูมีภาระงานท่ีมาก ทําให้ไม่มีเวลาไปเย่ียมบ้านนักเรียน 

84



85 
 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรันดร ปาละมา (2555) ได้ศึกษา สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ด้านการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คือส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาได้ออกเย่ียมบ้านนักเรียน มีปฏิทินการปฏิบัติงาน และ
อํานวยความสะดวกให้ครูในการคออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน มีสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมมีอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่สภาพการดําเนินการที่น้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือการมีส่วนร่วมใน
การแบ่งกลุ่มนักเรียนจากผู้ปกครองทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ปกครองไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดกรอง
นักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งในการแบ่งกลุ่มนักเรียนว่าอยู่ในกลุ่มปกติ กลุ่มเสียง กลุ่มมี
ปัญหา จะดําเนินการคัดกรองโดยครูที่ปรึกษามาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย กิตติศักด์ิ จุลมณฑล 
(2554) พบว่า การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการคัดกรองนักเรียน คือ ครูมีการเก็บรักษาความลับของ
นักเรียน มีการใช้เกณฑ์เดียวกันในการคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแบ่งกลุ่มนักเรียน 
 3.  ด้านการส่งเสริมนักเรียน มีสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมมีอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่สภาพการดําเนินการที่น้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ ความพร้อมใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนของครูที่ปรึกษาทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เป็นการ
จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพมากขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเองด้านต่างๆ แต่การจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนนั้นมีข้อจํากัดคือ โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับความสนใจของ
นักเรียนได้ครบทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นราพร มิทะลา (2553) พบว่า ปัญหาการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วย เหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรยีน คือ ความสอดคล้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกับความ
ต้องการของนักเรียน  

4.  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนมีสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่สภาพการดําเนินการที่น้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ
การมีทักษะในการช่วยเหลือของครูที่ปรึกษา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนน้ัน 
ในข้ันแรกครูที่ปรึกษาจะ ต้องมีเวลา มีทักษะ ในการให้คําปรึกษากับนักเรียนทุกครั้งที่นักเรียนมีปัญหา มี
เวลาจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักด์ิ จุลมณฑล (2554) 
พบว่า การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน คือ โรงเรียนมีมาตรการให้ครูดําเนินการป้องกัน 
และแก้ไขนักเรียนโดยที่เน้นการปฏิบัติจริง มีเทคนิคในการให้คําปรึกษากับนักเรียน 

5.  ด้านการส่งต่อนักเรียน มีสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมมีอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่สภาพการดําเนินการท่ีน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ ความพร้อมของ
นักเรียนในการรับความช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาและบุคลากรอ่ืน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สภาพของนักเรียนแต่
ละคนแตกต่างกัน ดังน้ันในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน สิ่งที่ต้องคํานึงถึง คือ สภาพด้านจิตใจ สภาพของ
ปัญหา ของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งครูที่ปรึกษาคิดว่าเมื่อส่งต่อนักเรียนให้กับผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน แล้วก็เป็น
การหมดภาระในการรับผิดชอบนักเรียนอีกต่อไปจนกระทั่งมีการส่งนักเรียนกลับจึงทําให้การติดตามผลการ
ส่งต่อนักเรียนของครูที่ปรึกษาไม่มีการดําเนินการอย่างจริงจังซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัย ของ เสาวนีย์ ทาอุป
รงค์ (2554) พบว่า ปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือคน
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จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สะดวกในการกรอกข้อมูล และครอบคลุมกับการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ มีการจัดประชุมช้ีแจงหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงประโยชน์ของการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล และหาช่องทางการสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียนในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
เพ่ือให้ผู้ปกครองให้ข้อมูลของนักเรียนโดยไม่ปิดบังมีการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล และควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยและสะดวกต่อการใช้ข้อมูล 
  2.2  ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติ 
งานเก่ียวกับการคัดกรองนักเรียน มีการทําแผนปฏิบัติการดําเนินงาน จัดทําคู่มือ มีการจัดประชุมครู นักเรียน 
และผู้ปกครองให้มีความเข้าใจตรงกันมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองอย่างถูกต้อง มีการนําเสนอผล
การดําเนินงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ  
  2.3  ด้านการส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนควรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและช้ีแจงแนวทางการจัดกิจกรรม
ชุมนุมสง่เสริมและพัฒนานักเรียนให้บุคลากรทราบ มีการสํารวจความต้องการของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมท่ี
จัดขึ้น และจัดให้มีกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสามารถของนักเรียนจัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมโฮม
รูมอย่างละเอียด มีการคัดเลือกกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนานักเรียนที่เด่นๆ เพ่ือมอบรางวัลหรือยกย่องเชิดชู
เกียรติ และมีการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
  2.4  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรงเรียนควรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ช้ีแจงแนวทางการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนให้ชัดเจนมีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ตลอดทั้งเทคนิคในการให้คําปรึกษาแก่นักเรียน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีหรือกิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาด้านต่างๆ โดยติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา มีการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ และมีการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
  2.5  ด้านการส่งต่อนักเรียน โรงเรียนควรแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการส่งต่อนักเรียน 
จัดทําระบบฐานข้อมูลและตารางนัดหมายผู้เช่ียวชาญหรือหน่วยงานที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้กับ
นักเรียนได้จัดให้มีการอบรม ประชุมอย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้งเพ่ือให้ทราบการดําเนินงานเป็นระยะๆ และมี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้สะดวกต่อการนําไปใช้ โดยจัดทํารายงานตามระบบฐานข้อมูลในการ
ติดตามผลการส่งต่อนักเรียนทุกคร้ังอย่างเป็นปัจจุบันมีการทําข้อตกลงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งต่อ
นักเรียน และมีการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  

 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นี้อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

ตอนที่ 1 สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
ภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่สภาพการดําเนินการที่น้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ 
โรงเรียนจัดเวลาและอํานวยความสะดวกให้ครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ครูที่
ปรึกษาอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเยี่ยมบ้าน ครูมีภาระงานท่ีมาก ทําให้ไม่มีเวลาไปเย่ียมบ้านนักเรียน 
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พิการ กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คือ ปัญหาการประสานงานและการบันทึกการส่งต่อ
นักเรียนไปยังผู้เช่ียวชาญภายนอก 

2.  แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตามองค์ประกอบท้ัง 5 ด้าน จากการดําเนินการ
สนทนากลุ่ม พบว่า 

 2.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนควรจัดต้ังคณะทํางานในการดําเนินกิจกรรม
การเย่ียมบ้าน ทั้งน้ีเพราะ ในการดําเนินกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน จะต้องมีคณะทํางาน มีการจัดประชุมช้ีแจง
หรือประชา สัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงประโยชน์ของการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและหาช่องทางการ
สื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประชัน ธิมา (2556) พบว่า ควร
กําหนดเป็นโครงการของโรงเรียนให้ครูออกเย่ียมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้และผู้ตอบ
แบบประเมิน 
  2.2  ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่การคัดกรองนักเรียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์การแบ่งกลุ่มทัง้นี้เพราะในการดําเนินการคัดกรอง
นักเรียนเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือให้การแบ่งกลุ่มนักเรียนมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นราพร มิทะลา (2553) พบว่าควรมีการจัดทําข้อมูลผลการคัดกรองนักเรียนไว้อย่างเป็นระบบ ใช้ในการ
แบ่งกลุ่มนักเรียน อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  2.3  ด้านการส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนควรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและช้ีแจงแนวทางการจัดกิจกรรม
ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้บุคลากรทราบ ทั้งนี้เพราะในการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ จําเป็นต้อง
มีแผน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษามีความ
พร้อมและให้ความสําคัญกับกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม โฮมรูม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่าง
ครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัตดา วิชาพร (2557) พบว่า โรงเรียนควรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและ
ช้ีแจงแนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้บุคลากรทราบ มีการสํารวจความต้องการ
ของนักเรียนและความถนัดของครู/วิทยากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของนักเรียน 
และมีการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
  2.4  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรงเรียนควรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ทั้งนี้เพราะ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร จะเป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูที่ปรึกษาให้มี
ความรู้ ทักษะ เทคนิคในการให้คําปรึกษาแก่นักเรียน และมีการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัญชา วัดเข้าหลาม (2553) พบว่า โรงเรียนควรแต่งต้ังคณะทํางาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนศึกษาสภาพ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของโรงเรียน และสร้างภาวะผู้นําแต่งต้ังบุคคลกําหนดบทบาทหน้าที่คอยกํากับ
ติดตามการบริหารงานอย่างสมํ่าเสมอประชุมช้ีแจงการจัดทํากําหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการบริหารงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.5  ด้านการส่งต่อนักเรียน โรงเรียนควรแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการส่งต่อนักเรียน 
ทั้งน้ีเพราะ เมื่อมีส่งต่อนักเรียนไปพบผู้เช่ียวชาญ ครูที่ปรึกษาและผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรมีการติดตามผลการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกส่งต่ออย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาภรณ์ นาคประวัติ (2553) 
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พบว่า โรงเรียนต้องตระหนักถึงความจําเป็นในการแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา และมีการติดตาม
ประเมินผลการส่งต่อนักเรียนอย่างสม่ําเสมอ  
 
 ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.1 จากการวิจัย พบว่า สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 

จังหวัดนครสวรรค์ ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน โรงเรียนควรจัดเวลาและอํานวยความสะดวกให้ครูที่ปรึกษาใน
การออกเยี่ยมบ้าน มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สะดวก และครอบคลุมกับ
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ มีการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน 

 1.2 โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเช่น นําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้สะดวกต่อการนําไปใช้ และส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น หรือ
โรงเรียนอ่ืนในกรณีที่นักเรียนมีการย้าย หรือจบการศึกษา เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง  

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสําเร็จในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
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พิการ กลุ่ม 4 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คือ ปัญหาการประสานงานและการบันทึกการส่งต่อ
นักเรียนไปยังผู้เช่ียวชาญภายนอก 

2.  แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตามองค์ประกอบท้ัง 5 ด้าน จากการดําเนินการ
สนทนากลุ่ม พบว่า 

 2.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนควรจัดต้ังคณะทํางานในการดําเนินกิจกรรม
การเย่ียมบ้าน ทั้งน้ีเพราะ ในการดําเนินกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน จะต้องมีคณะทํางาน มีการจัดประชุมช้ีแจง
หรือประชา สัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงประโยชน์ของการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและหาช่องทางการ
สื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประชัน ธิมา (2556) พบว่า ควร
กําหนดเป็นโครงการของโรงเรียนให้ครูออกเย่ียมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้และผู้ตอบ
แบบประเมิน 
  2.2  ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่การคัดกรองนักเรียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์การแบ่งกลุ่มทั้งนี้เพราะในการดําเนินการคัดกรอง
นักเรียนเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือให้การแบ่งกลุ่มนักเรียนมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นราพร มิทะลา (2553) พบว่าควรมีการจัดทําข้อมูลผลการคัดกรองนักเรียนไว้อย่างเป็นระบบ ใช้ในการ
แบ่งกลุ่มนักเรียน อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  2.3  ด้านการส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนควรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและช้ีแจงแนวทางการจัดกิจกรรม
ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้บุคลากรทราบ ทั้งนี้เพราะในการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ จําเป็นต้อง
มีแผน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษามีความ
พร้อมและให้ความสําคัญกับกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม โฮมรูม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่าง
ครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัตดา วิชาพร (2557) พบว่า โรงเรียนควรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและ
ช้ีแจงแนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้บุคลากรทราบ มีการสํารวจความต้องการ
ของนักเรียนและความถนัดของครู/วิทยากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของนักเรียน 
และมีการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
  2.4  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรงเรียนควรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ทั้งนี้เพราะ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร จะเป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูที่ปรึกษาให้มี
ความรู้ ทักษะ เทคนิคในการให้คําปรึกษาแก่นักเรียน และมีการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัญชา วัดเข้าหลาม (2553) พบว่า โรงเรียนควรแต่งต้ังคณะทํางาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนศึกษาสภาพ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของโรงเรียน และสร้างภาวะผู้นําแต่งต้ังบุคคลกําหนดบทบาทหน้าที่คอยกํากับ
ติดตามการบริหารงานอย่างสม่ําเสมอประชุมช้ีแจงการจัดทํากําหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการบริหารงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.5  ด้านการส่งต่อนักเรียน โรงเรียนควรแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการส่งต่อนักเรียน 
ทั้งน้ีเพราะ เมื่อมีส่งต่อนักเรียนไปพบผู้เช่ียวชาญ ครูที่ปรึกษาและผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรมีการติดตามผลการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกส่งต่ออย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาภรณ์ นาคประวัติ (2553) 
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การจัดการศกึษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

 
เพชรประภาร ์ชุมสาย1  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามเพศ 
ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จํานวน 304 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบ
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามเพศโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) การ
เปรียบเทียบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 4) การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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1. บทนํา  
 การจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ของความเป็น
ไทย การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมจําเป็นต้องสอดแทรกสาระ
ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ทั้งนี้ การที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ครูผู้สอนนับว่าเป็นบุคลากรที่สําคัญในการถ่ายทอดความรู้และ
ปลูกฝังหลักคิดต่างๆ ให้แก่เด็ก โดยครูต้องเข้าใจหลักการอย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ความพอเพียงของ
ตนเองและครอบครัว มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดําเนินชีวิต (ปรียานุช พิบูลสราวุธ 2550: 80-82) 
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การจัดระบบบริหารสถานศึกษา การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
 ในอดีตที่ผ่านมาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเน่ืองโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และมูลนิธิกัมมา
จล ได้จัดการประกวดให้รางวัลแก่สถานศึกษาที่ดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิด 
“สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง” และบางแห่งยกระดับสู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา” ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จากการสัมมนาวิชาการประจําปี พ.ศ. 
2556 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการสัมมนาระดมความคิดเห็นเวทีเด็กและเยาวชน
พบว่า การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เป็นสําคัญ โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีระดับการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกัน 
บางแห่งมีการดําเนินงานอย่างผิวเผินเพ่ือหวังผลประโยชน์ด้านรางวัลมากกว่าเห็นคุณค่าของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2556: 130-131)  
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทํางานและขนาด
สถานศึกษา 
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overall educational administration as sufficiency economy philosophy in public schools under 
The Office of Secondary Educational Service Area 17 was classified by working experience. 
 
Keyword: Educational administration, Self-sufficiency, Sufficiency economy philosophy 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 1,437 คน แบ่งออกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 297 คน 
โรงเรียนขนาดกลาง 485 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 357 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 298 คน  
 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
17 ในปีการศึกษา 2558 รวมท้ังสิ้น 304 คน โดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan.1970: 607-610) การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Proportional Stratified 
Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวประกอบด้วย โรงเรียนขนาด
เล็ก จํานวน 63 คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 103 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 75 คน และโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน 63 คน  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ประกอบด้วย เพศ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การจัดระบบบริหาร
สถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งกําหนด
คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 
 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยและการสร้างแบบสอบถาม หลังจากน้ัน
เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 2.  นําร่างแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index 
of Item-Objective Congruence: IOC) ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 0.6-1.0 
 3.  ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนําแบบสอบถามเสนอประธาน
และกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้งหนึ่ง หลังจากน้ัน นําไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามน้ันมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อโดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ซึ่งได้ค่าอยู่ในช่วงระหว่าง.35-.94 
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 4.  วิเคราะห์ความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีค่าเท่ากับ.98 
 5.  นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงที่กําหนด
เพ่ือนําผลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1.  ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือขอความร่วมมือในการทําวิจัย 
 2.  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนังสือขอความร่วมมือในการทําวิจัยส่งให้แก่สถานศึกษา 
เพ่ือขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม  
 3.  กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 4. ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง จนครบ 304 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 2.  ทําการลงรหัสข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  
 3.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ
ขนาดของสถานศึกษา โดยการหาค่าร้อยละและนําเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ในภาพรวมและรายด้านโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน หลังจากนั้น จึงนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย 
 5.  เปรียบเทียบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จําแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการทํางาน โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test)  
 6.  เปรียบเทียบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจะตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ 
 
4. ผลการวิจัย 
 การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 194 
คน (ร้อยละ 63.82) ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานมาก (ร้อยละ 51.97) และอยู่ในสถานศึกษา
ขนาดกลาง (ร้อยละ 33.88)  
 2.  การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 1,437 คน แบ่งออกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 297 คน 
โรงเรียนขนาดกลาง 485 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 357 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 298 คน  
 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
17 ในปีการศึกษา 2558 รวมท้ังสิ้น 304 คน โดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan.1970: 607-610) การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Proportional Stratified 
Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวประกอบด้วย โรงเรียนขนาด
เล็ก จํานวน 63 คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 103 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 75 คน และโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน 63 คน  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ประกอบด้วย เพศ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การจัดระบบบริหาร
สถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งกําหนด
คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 
 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยและการสร้างแบบสอบถาม หลังจากน้ัน
เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 2.  นําร่างแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index 
of Item-Objective Congruence: IOC) ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 0.6-1.0 
 3.  ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนําแบบสอบถามเสนอประธาน
และกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์อีกคร้ังหน่ึง หลังจากน้ัน นําไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามน้ันมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อโดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ซึ่งได้ค่าอยู่ในช่วงระหว่าง.35-.94 

93



94 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
โดยรวมและรายด้าน 
 
ลําดับ รายการประเมิน Mean SD ระดับ

คุณภาพ 
1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 4.43 .64 มาก 
2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.11 .53 มาก 
3 ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 3.91 .54 มาก 
4 ด้านการจัดระบบบริหารสถานศึกษา 3.61 .48 มาก 
5 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 3.45 .78 ปานกลาง 
6 ด้านการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 3.98 .45 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.91 .35 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่าการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X =3.91) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนซึ่งอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร (X =4.43) ด้านการจัดการ
เรียนการสอน (X =4.11) ด้านการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (X =3.98) ด้านการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (X =3.91) ด้านการจัดระบบบริหารสถานศึกษา (X =
3.61) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน (X =3.45)  
 3.  ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 
 4.  ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 5.  ผลการเปรียบเทียบ การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ดังต่อไปนี้  
 1.  การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายเร่งรัดในการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นรูปธรรมโดยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประกอบกับมีการ
ประสานกับทุกภาคส่วนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยจัดทําหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้ในห้องเรียน รวมท้ังมีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกระดับช้ันซึ่งตอบสนอง
ต่อนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนโดยส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างคนไทย สังคมไทยให้เข็มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 14-15) สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมดี พวงภักดี (2550: 91) 
พบว่า สภาพการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้สอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัย
ของ รัชดา ทองสุข (2552: 112-113) พบว่า การรับรู้การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 และ
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 2.  การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในสังคมไทยโดยเฉพาะข้าราชการครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อีกทั้งเพศหญิงเป็นบุคคลที่
มีจิตใจอ่อนโยน ละเอียดรอบคอบ มัธยัสถ์ รับผิดชอบคอยดูแลเอาใจใส่ผู้อ่ืนเป็นอย่างดีเหมาะสมกับอาชีพครู
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย ขณะท่ีเพศชายชอบความสนุกสนาน มีการพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนฝูง
บ่อยครั้ง นิยมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย (สุวิทย์ เมษินทรีย์. 2549: 10) ทาํให้ผู้บริหารมีความไว้วางใจในครูผู้หญิง
มากกว่าผู้ชายและมอบนโยบายที่เก่ียวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูผู้หญิงเพ่ือนํามาใช้ใน
สถานศึกษาโดยตรง ทําให้ครูผู้หญิงทราบกระบวนการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา
มากกว่าเพศชาย (วิชัย ตันศิริ. 2549: 10) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มงคล อินทรโชติ (2552: 191) 
พบว่า การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโดยจําแนก
ตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 3.  การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากหรือน้อยต่างก็มุ่งมั่นในการ
พัฒนาสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิดความความม่ันคงในชีวิตแก่ตนเองและ
ครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้สถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามบรรลุวัตประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างราบรื่น 
ด้วยเหตุนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงให้ความร่วมมือและต้ังใจแน่วแน่ที่จะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับ
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องทุ่มเท เสียสละ อดทน 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
โดยรวมและรายด้าน 
 
ลําดับ รายการประเมิน Mean SD ระดับ

คุณภาพ 
1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 4.43 .64 มาก 
2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.11 .53 มาก 
3 ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 3.91 .54 มาก 
4 ด้านการจัดระบบบริหารสถานศึกษา 3.61 .48 มาก 
5 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 3.45 .78 ปานกลาง 
6 ด้านการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 3.98 .45 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.91 .35 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่าการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X =3.91) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนซึ่งอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร (X =4.43) ด้านการจัดการ
เรียนการสอน (X =4.11) ด้านการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (X =3.98) ด้านการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (X =3.91) ด้านการจัดระบบบริหารสถานศึกษา (X =
3.61) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน (X =3.45)  
 3.  ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 
 4.  ผลการเปรียบเทียบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 5.  ผลการเปรียบเทียบ การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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มุ่งมั่นให้กับการทํางานจึงจะทําให้การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ทั้งในด้านของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา การจัดระบบบริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน การติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา (คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. 2549: 4) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ มงคล อินทรโชติ (2552: 191-192) พบว่าการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการทํางานไม่แตกต่างกัน และผลการวิจัยของ ระพีพรรณ คณาฤทธ์ิ (2554: 79-80) พบว่าการ
บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานไม่แตกต่างกัน 
  4.  การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพบริบทของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาด
ใหญ่พิเศษที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจํานวนบุคลากรและนักเรียนน้อย ทําให้ผู้บริหาร
สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการทํางานได้คล่องตัวสูง กอปรกับสถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่มัก
ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ชนบท ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และสามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี (สุวิทย์ 
ยอดสละ. 2558: 8) นอกจากน้ัน สถานศึกษาขนาดเล็กยังได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็น
อย่างดี มีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้และบ่มเพาะภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาผูเ้รียนให้รู้จักพ่ึงตนเองซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่
ส่วนมากต้ังอยู่ในเขตชุมชนเมืองและมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การที่จะ
พัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเพียงการประยุกต์ความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน
ซึ่งในทางปฏิบัติกระทําได้ค่อนข้างยากและมีความซับซ้อน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมดี พวงภักดี (2550: 
94) พบว่า สภาพการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้สอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ระพีพรรณ คณาฤทธ์ิ (2554: 76-77) พบว่า 
การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
 ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องได้
ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระที่กําหนดในหลักสูตรควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์จริง 
 2.  สถานศึกษาควรส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เข้าใจในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีการนําผลการพัฒนาผู้เรียนมาใช้ ในการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 3.  สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  
 1.  ผู้บริหารสถานศึกษานับว่ามีความสําคัญต่อความอยู่รอดขององค์การซึ่งจําเป็นต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และคุณธรรมในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น จึง
ควรศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย 
 2.  การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ เช่น หลักสูตรของสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ฯลฯ ดังน้ัน จึงควร
ศึกษาว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.  ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการเสริมพลังให้แก่ชุมชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และชุมชนอยู่ในระดับปานกลางโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ์ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาและให้คําแนะนําเป็นอย่างดียิ่งจาก 
ดร.ธนิก คุณเมธีกุล ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ธีรศักด์ิ อินทรมาตย์ กรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ติดตาม ตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์
ตลอดเวลา ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ แนะนํา แก้ไขแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
ดร.นริศ สวัสดี อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ดร.ดํารงค์ ศรีอร่าม ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม นางกชกร มิ่มกระโทก ครูชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนศรียานุสรณ์ นางสุวิมล บัวบาน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา และนางบังอร  
ควรประสงค์ ศึกษานิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ที่ได้ให้คําแนะนําในการปรับปรุง แก้ไข
วิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ รวมทั้งขอบคุณ นายอุกฤษฏ์ จรูญชัย ผู้อํานวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา นายกมล 
ชลายนวัฒน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์ และนางสาวเยาวลักษณ์ 
กระจ่างศรี ครูโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ที่ได้กรุณาให้คําแนะนําแก่ผู้วิจัยเสมอมา ตลอดจนขอขอบพระคุณ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ได้กรุณาตอบ
แบบสอบถาม ประโยชน์และคุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขออุทิศให้แก่ ครู อาจารย์ บิดา มารดา และผู้มี
พระคุณทุกท่าน  
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มุ่งมั่นให้กับการทํางานจึงจะทําให้การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ทั้งในด้านของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา การจัดระบบบริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน การติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา (คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. 2549: 4) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ มงคล อินทรโชติ (2552: 191-192) พบว่าการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการทํางานไม่แตกต่างกัน และผลการวิจัยของ ระพีพรรณ คณาฤทธ์ิ (2554: 79-80) พบว่าการ
บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานไม่แตกต่างกัน 
  4.  การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากสภาพบริบทของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาด
ใหญ่พิเศษที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจํานวนบุคลากรและนักเรียนน้อย ทําให้ผู้บริหาร
สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการทํางานได้คล่องตัวสูง กอปรกับสถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่มัก
ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ชนบท ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และสามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี (สุวิทย์ 
ยอดสละ. 2558: 8) นอกจากน้ัน สถานศึกษาขนาดเล็กยังได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็น
อย่างดี มีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้และบ่มเพาะภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาผูเ้รียนให้รู้จักพ่ึงตนเองซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่
ส่วนมากต้ังอยู่ในเขตชุมชนเมืองและมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การที่จะ
พัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเพียงการประยุกต์ความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน
ซึ่งในทางปฏิบัติกระทําได้ค่อนข้างยากและมีความซับซ้อน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมดี พวงภักดี (2550: 
94) พบว่า สภาพการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้สอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ระพีพรรณ คณาฤทธ์ิ (2554: 76-77) พบว่า 
การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
 ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องได้
ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระที่กําหนดในหลักสูตรควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์จริง 
 2.  สถานศึกษาควรส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เข้าใจในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีการนําผลการพัฒนาผู้เรียนมาใช้ ในการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 
วสันต์ ทองเงนิ1 

 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และ (2) เสนอแนวทาง 
การพัฒนา การดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 ประชากรคือโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จํานวน 
152 โรง กลุ่มตัวอย่างได้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
จํานวน 109 โรง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกนที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 % วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยมีผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร ครูฝ่ายแผนงาน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังสิ้น 327 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การดําเนินงานและปัญหาการจัดทําแผนกลยุทธ์และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
เน้ือหา 
 ผลการวิจัย พบว่า (1) โรงเรียนมีการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์อยู่ในระดับมากทุกข้ันตอน 
โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ การกําหนดทิศทาง การกําหนดกลยุทธ์ และการศึกษาสถานภาพ
ตามลําดับ ในส่วนของปัญหาการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์อยู่ในระดับน้อยทุกข้ันตอน โดยเรียงจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ การศึกษาสถานภาพ การกําหนดทิศทางและการกําหนดกลยุทธ์ตามลําดับ  
(2) แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ ควรนําข้อมูลสารสนเทศมาจัดทําเป็นระบบ
ฐานข้อมูล คณะทํางาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนควรมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ และควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 
คําสําคัญ: การดําเนินงาน, แผนกลยุทธ์, โรงเรียนประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
____________ 
1สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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The Operation Process of Strategic Planning of Schools Attached to  
the office of Chiang Mai Primary Education at Service Area 3 

 
Wasan Thongngoen1  

 
Abstract  
 The objectives of this study were to (1) study states and problems of the operation 
process of strategic planning of schools attached to the office of Chiang mai primary 
education at service area 3. (2 to recommend the development guidelines for the 
operation process of strategic planning of schools attached to the office of Chiang mai 
primary education at service area 3.  
 The population were 152 schools attached to the office of Chiang mai primary 
education at service area 3. The sample consisted of 109 schools attached to the office of 
Chiang Mai Primary Education at Service Area 3, the sample size is determined by the 
square of the finished Krejcie & Morgan at 95% confidence level, obtained by drawing lots 
sampling, The informant were the administrators, teachers and the chairman of the 
education of the school, total 327 persons. The tool were a questionnaire and interview. 
Collected data were than analyzed through applications of frequency percentage mean 
standard deviation and content analysis.  
 Research findings were as follows: (1) The schools had taken on the strategic plan 
at the high level overview of all aspects. By sont decending average, they were aspects of 
school direction determination, school strategy determination, school status study 
respectively. Overall strategy planning problem processing showed at low level in every 
aspect. By sont decending average, they were aspects of school status study, school 
direction determination, school strategy determination respectively. (2) The development 
guidelines for the strategy planning processing: should be prepared the database of 
information, administrators teachers and stakeholders must be participate in the strategy 
planning processing and monitoring update the strategic plan by changing situations. 
 
Keyword: Operation, strategic plan, Primary school 
 
 
 
 
____________ 
1Branch of Education Administration Faculty of Education Sukhothai Thammathirat Open University  
  

100



100 
 

The Operation Process of Strategic Planning of Schools Attached to  
the office of Chiang Mai Primary Education at Service Area 3 

 
Wasan Thongngoen1  

 
Abstract  
 The objectives of this study were to (1) study states and problems of the operation 
process of strategic planning of schools attached to the office of Chiang mai primary 
education at service area 3. (2 to recommend the development guidelines for the 
operation process of strategic planning of schools attached to the office of Chiang mai 
primary education at service area 3.  
 The population were 152 schools attached to the office of Chiang mai primary 
education at service area 3. The sample consisted of 109 schools attached to the office of 
Chiang Mai Primary Education at Service Area 3, the sample size is determined by the 
square of the finished Krejcie & Morgan at 95% confidence level, obtained by drawing lots 
sampling, The informant were the administrators, teachers and the chairman of the 
education of the school, total 327 persons. The tool were a questionnaire and interview. 
Collected data were than analyzed through applications of frequency percentage mean 
standard deviation and content analysis.  
 Research findings were as follows: (1) The schools had taken on the strategic plan 
at the high level overview of all aspects. By sont decending average, they were aspects of 
school direction determination, school strategy determination, school status study 
respectively. Overall strategy planning problem processing showed at low level in every 
aspect. By sont decending average, they were aspects of school status study, school 
direction determination, school strategy determination respectively. (2) The development 
guidelines for the strategy planning processing: should be prepared the database of 
information, administrators teachers and stakeholders must be participate in the strategy 
planning processing and monitoring update the strategic plan by changing situations. 
 
Keyword: Operation, strategic plan, Primary school 
 
 
 
 
____________ 
1Branch of Education Administration Faculty of Education Sukhothai Thammathirat Open University  
  

101 
 

1. บทนํา  
 สภาพสังคมโลกในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศท่ีปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมย่อมมี
ความได้เปรียบสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ประเทศไทยจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่พัฒนาให้
คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล ให้สังคม
มีความปลอดภัยและมั่นคง ระบบเศรษฐกิจสามารถพ่ึงตนเองได้และสามารถแข่งขันในเวทีโลก อยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. ม.ป.ป.: 10) ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นกลเฟืองที่สําคัญท่ีจะขับเคล่ือนให้ประเทศมีการพัฒนา
ก้าวหน้าให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ดังน้ันการศึกษาจึงมีบทบาท
และมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน
และเข้มแข็ง  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา โดยให้จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น (พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 122) และต้องให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทํา
แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องนําแผนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติจริงในโรงเรียน และมุ่งเน้น การกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วม คือ โรงเรียนต้องมีการวางแผน 
การพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการและให้ความสําคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ต้องมีการระดม
สมองในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนา 
การจัดการศึกษาและให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวางแผนยุทธศาสตร์มี
ความสําคัญต่อโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ การวางแผนกลยุทธ์เป็นแนวทางหรือรูปแบบการวางแผนท่ี
ช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ๆ ให้ทันกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงและทําให้โรงเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดําเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่ง ธวัชชัย บํารุงยศ (2549: 1)  
ได้กล่าวถึงการวางแผนกลยุทธ์ว่าเป็นเร่ืองของความวาดผันในอนาคตที่ต้องการให้เกิด ต้องใช้กระบวนการ
ตัดสินใจในปัจจุบันเป็นฐานสําคัญ ซึ่งจะต้องทําอย่างมีระบบ มีกระบวนการทํางานที่ชัดเจนและเกิดข้ึนจาก
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียน ดังนั้นทุกองค์กรทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคส่วนราชการและภาค
ส่วนเอกชนจึงต้องมีความจําเป็นที่จะต้องทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กลยุทธ์การบริหารจัดการขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
และถ้าหากองค์กรมีกระบวนการการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่ดี ครอบคลุมปัจจัยทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรย่อมทําให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขัน สามารถดําเนินภารกิจ
ขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยหน่วยงานทางการ
ศึกษาและสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 อําเภอทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ คือ 
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อําเภอฝาง อําเภอแม่อาย อําเภอไชยปราการ อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง และมีอํานาจหน้าที่ในการ
บริหารจัดการศึกษาโดยจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถ่ิน (พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 122)  
 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความซับซ้อน
เน่ืองจากมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบกว้างขวาง ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา สถานศึกษาส่วนใหญ่ต้ังอยู่
ในพ้ืนที่ทุรกันดาร และอยู่ห่างไกล ผู้รับบริการมีความหลากหลายทางด้านเช้ือชาติและมีความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และเป็นผู้อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาขายแรงงาน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการการจัดการศึกษา ทําให้เกิดความยุ่งยากและซับซ้อน (สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3, 2557: 2) สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ กล่าวคือ บุคลากรภายนอกสถานศึกษาขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ ชุมชนไม่ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างจริงจัง ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาไม่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ และที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในสังกัดว่ามีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนกระบวนการการจัดทําแผนกลยุทธ์หรือไม่ และครอบคลุมตัวแปรหรือปัจจัยในแต่ละด้านหรือไม่ 
(จันวีนา สุวรรณ์, สัมภาษณ์ 9 ธันวาคม 2558) นอกจากน้ียังส่งผลกระทบให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนตํ่ากว่าระดับมาตรฐานของประเทศในทุกกลุ่มสาระวิชา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3, 2558: 1) ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนกลยุทธ์
และสนใจที่จะศึกษาวิธีการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

2.2  เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในสังกัด
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตอําเภอฝาง จํานวน 47 โรง โรงเรียนในเขตอําเภอแม่อาย จํานวน 
37 โรง โรงเรียนในเขตอําเภอไชยปราการ จํานวน 20 โรง โรงเรียนในเขตอําเภอเชียงดาว จํานวน 39 โรง และ
โรงเรียนในเขตอําเภอเวียงแหง จํานวน 9 โรง รวมทั้งสิ้นจํานวน 152 โรง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกนท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดย
วิธีการจับสลาก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยโรงเรียนในเขตอําเภอฝาง จํานวน 33 โรง โรงเรียนในเขตอําเภอแม่
อาย จํานวน 27 โรง โรงเรียนในเขตอําเภอไชยปราการ จํานวน 14 โรง โรงเรียนในเขตอําเภอเชียงดาว จํานวน 
28 โรง และโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงแหง จํานวน 7 โรง รวมท้ังสิ้นจํานวน 109 โรง และในส่วนของผู้ให้ข้อมูล
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อําเภอฝาง อําเภอแม่อาย อําเภอไชยปราการ อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง และมีอํานาจหน้าที่ในการ
บริหารจัดการศึกษาโดยจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น (พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 122)  
 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความซับซ้อน
เน่ืองจากมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบกว้างขวาง ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา สถานศึกษาส่วนใหญ่ต้ังอยู่
ในพ้ืนท่ีทุรกันดาร และอยู่ห่างไกล ผู้รับบริการมีความหลากหลายทางด้านเช้ือชาติและมีความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และเป็นผู้อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาขายแรงงาน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการการจัดการศึกษา ทําให้เกิดความยุ่งยากและซับซ้อน (สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3, 2557: 2) สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ กล่าวคือ บุคลากรภายนอกสถานศึกษาขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ ชุมชนไม่ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างจริงจัง ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาไม่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ และที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในสังกัดว่ามีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนกระบวนการการจัดทําแผนกลยุทธ์หรือไม่ และครอบคลุมตัวแปรหรือปัจจัยในแต่ละด้านหรือไม่ 
(จันวีนา สุวรรณ์, สัมภาษณ์ 9 ธันวาคม 2558) นอกจากน้ียังส่งผลกระทบให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนตํ่ากว่าระดับมาตรฐานของประเทศในทุกกลุ่มสาระวิชา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3, 2558: 1) ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนกลยุทธ์
และสนใจที่จะศึกษาวิธีการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
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 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตอําเภอฝาง จํานวน 47 โรง โรงเรียนในเขตอําเภอแม่อาย จํานวน 
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ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีใช้การเลือกแบบเจาะจง โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วยผู้อํานวยการ ครูที่ทําหน้าที่ฝ่าย
แผนงาน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รวมผู้ให้ข้อมูลจํานวนท้ังสิ้น 327 คน 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.2.1 แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์และปัญหา 
การดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ซึ่งมีดังนี้ 
    ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
การปฏิบัติงานเก่ียวกับงานแผนงาน 
    ตอนท่ี 2 การดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์และคําถามเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงาน
การจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ประกอบด้วยข้ันตอนการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการศึกษา
สถานภาพสถานศึกษา ขั้นตอนการกําหนดทิศทางสถานศึกษา ขั้นตอนการกําหนดกลยุทธ์สถานศึกษา  
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีข้อคําถาม 45 ข้อ  
    ตอนที่ 3 คําถามแบบตรวจสอบรายการและคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทาง 
การพัฒนาการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  
  3.2.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการจัดทําแผน 
กลยุทธ์ของโรงเรียน  
 3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  1. ขอหนังสือจากสาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 2. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 109 โรง ประกอบด้วย
โรงเรียนในเขตอําเภอฝาง จํานวน 33 โรง โรงเรียนในเขตอําเภอแม่อาย จํานวน 27 โรง โรงเรียนในเขตอําเภอ 
ไชยปราการ จํานวน 14 โรง โรงเรียนในเขตอําเภอเชียงดาว จํานวน 28 โรงและโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงแหง 
จํานวน 7 โรง ซึ่งผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 
  3. รวบรวมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับคืนจํานวน 327 ฉบับ ตรวจสอบความสมบูรณ์
ครบถ้วนของแบบสอบถามและนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  4. ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน และศึกษานิเทศก์เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ 
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์และปัญหาการดําเนินงานการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ใช้การ
วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เน้ือหา 
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4. ผลการวิจัย 
 4.1 การดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้ันตอนพบว่ามี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ขั้นตอนการกําหนดทิศทางของ
สถานศึกษา โดยเรียงลําดับด้านที่มีการดําเนินงานจัดทํามากไปหาด้านที่มีการดําเนินงานจัดทําน้อยดังน้ี ด้าน
การกําหนดวิสัยทัศน์ ด้านการกําหนดภารกิจและด้านการกําหนดเป้าประสงค์และผลผลิต รองลงมาคือ
ขั้นตอนการกําหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยเรียงลําดับด้านที่มีการดําเนินงานจัดทํามากไปหาด้านที่มีการ
ดําเนินงานจัดทําน้อยดังน้ี ด้านการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการนําเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ ด้านการวางแผน สรุปผลการวิเคราะห์
สถานภาพลงในตารางวิเคราะห์ค่าคะแนนและด้านการจับคู่ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และ
ขั้นตอนที่มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าขั้นตอนอ่ืนๆ คือ ด้านการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา โดยเรียงลําดับด้านที่
มีการดําเนินงานจัดทํามากไปหาด้านที่มีการดําเนินงานจัดทําน้อยดังน้ี ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
สถานศึกษา ด้านการประเมินสถานภาพสถานศึกษาและด้านการวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิต  
 4.2 ปัญหาการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ขั้นตอนท่ีมีปัญหามากกว่าขั้นตอนอ่ืนๆ 
คือ ขั้นตอนการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา โดยเรียงลําดับด้านท่ีมีปัญหาการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์
มากไปหาด้านที่มีปัญหาการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์น้อยดังน้ี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา
และด้านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา และด้านการวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิต รองลงมาคือ ขั้นตอน
การกําหนดทิศทางสถานศึกษา โดยเรียงลําดับด้านที่มีปัญหาการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์มากไปหาด้าน
ที่มีปัญหาการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์น้อยดังน้ี ด้านการกําหนดเป้าประสงค์และผลผลิต ด้านการ
กําหนดภารกิจและด้านการกําหนดวิสัยทัศน์ และขั้นตอนที่มีการจัดทําน้อยกว่าขั้นตอนอ่ืนๆ คือ ขั้นตอนการ
กําหนดกลยุทธ์สถานศึกษา โดยเรียงลําดับด้านที่มีปัญหาการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์มากไปหาด้านท่ีมี
ปัญหาการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์น้อยดังน้ี ด้านการนําความสัมพันธ์มาเขียนเป็นกลยุทธ์และจัดลําดับ
ความสําคัญของกลยุทธ์ ด้านการนําข้อมูลจากตารางเรียงลําดับค่าคะแนนมาสร้างตารางสัมพันธ์และด้านการ
จับคู่ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และด้านการนําเทคนิคมาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์  
 4.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยจําแนกเป็น 3 
ขั้นตอน ได้ดังต่อไปนี้ คือ  
   1.  ขั้นตอนการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาการ
ดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ  
   1.1 โรงเรียนควรมีการแต่งต้ังคณะทํางานในเรื่องการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน  
   1.2  โรงเรียนควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกและจัดทําเป็น
ระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน  
   1.3  คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์นําผลการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ทั้ง
ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค นํามาจับคู่กันในรูปของตาราง เพ่ือจัดทําตารางการวิเคราะห์
โรงเรียน (TOWS Matrix)  
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4. ผลการวิจัย 
 4.1 การดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้ันตอนพบว่ามี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ขั้นตอนการกําหนดทิศทางของ
สถานศึกษา โดยเรียงลําดับด้านที่มีการดําเนินงานจัดทํามากไปหาด้านที่มีการดําเนินงานจัดทําน้อยดังน้ี ด้าน
การกําหนดวิสัยทัศน์ ด้านการกําหนดภารกิจและด้านการกําหนดเป้าประสงค์และผลผลิต รองลงมาคือ
ขั้นตอนการกําหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยเรียงลําดับด้านที่มีการดําเนินงานจัดทํามากไปหาด้านที่มีการ
ดําเนินงานจัดทําน้อยดังน้ี ด้านการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการนําเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ ด้านการวางแผน สรุปผลการวิเคราะห์
สถานภาพลงในตารางวิเคราะห์ค่าคะแนนและด้านการจับคู่ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และ
ขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าขั้นตอนอ่ืนๆ คือ ด้านการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา โดยเรียงลําดับด้านที่
มีการดําเนินงานจัดทํามากไปหาด้านที่มีการดําเนินงานจัดทําน้อยดังน้ี ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
สถานศึกษา ด้านการประเมินสถานภาพสถานศึกษาและด้านการวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิต  
 4.2 ปัญหาการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ขั้นตอนที่มีปัญหามากกว่าขั้นตอนอ่ืนๆ 
คือ ขั้นตอนการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา โดยเรียงลําดับด้านที่มีปัญหาการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์
มากไปหาด้านท่ีมีปัญหาการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์น้อยดังน้ี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา
และด้านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา และด้านการวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิต รองลงมาคือ ขั้นตอน
การกําหนดทิศทางสถานศึกษา โดยเรียงลําดับด้านที่มีปัญหาการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์มากไปหาด้าน
ที่มีปัญหาการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์น้อยดังน้ี ด้านการกําหนดเป้าประสงค์และผลผลิต ด้านการ
กําหนดภารกิจและด้านการกําหนดวิสัยทัศน์ และขั้นตอนที่มีการจัดทําน้อยกว่าขั้นตอนอ่ืนๆ คือ ขั้นตอนการ
กําหนดกลยุทธ์สถานศึกษา โดยเรียงลําดับด้านท่ีมีปัญหาการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์มากไปหาด้านที่มี
ปัญหาการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์น้อยดังน้ี ด้านการนําความสัมพันธ์มาเขียนเป็นกลยุทธ์และจัดลําดับ
ความสําคัญของกลยุทธ์ ด้านการนําข้อมูลจากตารางเรียงลําดับค่าคะแนนมาสร้างตารางสัมพันธ์และด้านการ
จับคู่ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และด้านการนําเทคนิคมาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์  
 4.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยจําแนกเป็น 3 
ขั้นตอน ได้ดังต่อไปนี้ คือ  
   1.  ขั้นตอนการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาการ
ดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ  
   1.1 โรงเรียนควรมีการแต่งต้ังคณะทํางานในเรื่องการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน  
   1.2  โรงเรียนควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกและจัดทําเป็น
ระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน  
   1.3  คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์นําผลการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ทั้ง
ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค นํามาจับคู่กันในรูปของตาราง เพ่ือจัดทําตารางการวิเคราะห์
โรงเรียน (TOWS Matrix)  
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   1.4  คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 
สรุปผลการวิเคราะห์ให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
โรงเรียน 
   2.  ขั้นตอนการกําหนดทิศทางของโรงเรียน สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงาน
การจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
   2.1  ควรให้คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์นําแนวทางมาหลอมรวมหรือตัดทอน ทบทวนถึง
ความเป็นไปได้และเขียนเป็นพันธกิจของโรงเรียน 
   2.2  ควรให้คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์ บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสียร่วมกันกําหนด
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
   2.3  ควรให้คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรในโรงเรียนเขียนแนวทางการ
ดําเนินงานที่จะให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
   3. ขั้นตอนการกําหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงาน
การจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนี้คือ  
   3.1  ควรให้คณะทํางานการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโดยกําหนดพันธ
กิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ให้มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันและเป็นเหตุเป็นผลกัน โดยนํารูปแบบการประเมิน
แบบสมดุลมาใช้ โดยมองทั้งปัจจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ด้านทรัพยากรและ
งบประมาณ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านผู้เรียน 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 อภิปรายผล 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ได้ข้อค้นพบท่ี
น่าสนใจควรแก่การนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
   5.1.1 การดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับจากข้ันตอนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าไปหาข้ันตอนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าดังนี้ ขั้นตอนการ
กําหนดทิศทางของโรงเรียน ขั้นตอนการกําหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน และขั้นตอนการศึกษาสถานภาพของ
โรงเรียน ทั้งน้ีอาจมีเหตุผลเน่ืองมาจากผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ตระหนักและเห็นความสําคัญในการกําหนดทิศทางของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มองเห็นถึงปัญหา อุปสรรคหรือผลสําเร็จในอดีตของโรงเรียนนํามากําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนร่วมกัน และ
นํามาเป็นพันธกิจของโรงเรียนตามเป้าประสงค์และผลผลิตของโรงเรียนอย่างชัดเจน มีความเป็นไปได้ 
เที่ยงตรงและครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธวัช กงเติม (2553: 159) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการจัดทําแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
สภาพการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการดําเนินการในระดับท่ีมากทุกๆ 
ด้านและด้านการกําหนดทิศทางของสถานศึกษามีดําเนินการเป็นลําดับแรก  
   1) การดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ขั้นตอนการศึกษาสถานภาพของโรงเรียน 
พบว่า มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีการดําเนินงานจัดทําเป็นอันดับแรกคือ ด้านการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นขั้นตอนที่สําคัญท่ีจะนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาได้มีการประชุม วางแผน ระดมความคิดเห็น ศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้งที่
เป็นปัจจัยภายในและภายนอกโรงเรียนครบถ้วน ครอบคลุมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพและสะท้อนจาก
สภาพความเป็นจริง ใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน นําข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์ที่คล้ายกันมาเรียบเรียงหรือสรุปเป็นประเด็นท่ีสําคัญใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของ บุญส่ง รัดสีสม (2553: 79) ได้ศึกษาการจัดทําแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษามากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาด้านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษาพบว่าขั้นของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีการดําเนินงานมาก
ที่สุดเช่นกัน 
   2)  การดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ขั้นตอนการกําหนดทิศทางสถานศึกษา 
พบว่า มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีการดําเนินงานเป็นอันดับแรก คือ การกําหนด
วิสัยทัศน์ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการมองภาพในอดีตของ
โรงเรียนว่ามีปัญหา อุปสรรคหรือผลสําเร็จอะไรที่ได้ดําเนินการแล้ว รวมทั้งวิเคราะห์บทบาทในปัจจุบันและ
นําผลการประเมินสถานภาพมาสรุปเป็นด้าน กําหนดภาพในอนาคตและนํามากําหนดเป็นวิสัยทัศน์ จาก
ประเด็นการค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าโรงเรียนกําหนดวิสัยทัศน์โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้นําชุมชน ผู้นําทางศาสนา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ดี เนื่องมาจากวิสัยทัศน์เป็นการบอกถึงสิ่งที่อยากเป็นในอนาคต ภาพความใฝ่ฝันหรือจินตนาการของ
ทุกๆ คนหรือความคาดหวังของบุคลากรในโรงเรียนที่จะดําเนินงานเพื่อให้สถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จตามที่
ได้ต้ังไว้ วิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ซึ่งชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2544: 5) ได้กล่าวว่า วิสัยทศัน์ที่ดี ควรมีขอบเขตของการปฏิบัติงาน เป็นภาพ
ความคาดหวังในเชิงบวกที่ทุกคนในองค์กรมุ่งมั่นศรัทธาสะท้อนถึงความเป็นเลิศขององค์กร มีความสอดคล้อง
กับค่านิยมและแนวโน้มในอนาคตขององค์กร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของณรงค์ เศรษฐยะ 
(2547: 32) ได้ศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาในการจัดทําแผนกลยุทธ์โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอพาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สภาพการจัดทําแผนกลยุทธ์โรงเรียนมีการกําหนด
วิสัยทัศน์เป็นอันดับแรกในขั้นตอนการกําหนดทิศทางสถานศึกษา  
   3) การดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ขั้นตอนการกําหนดกลยุทธ์ พบว่า มีการ
ดําเนินการกําหนดกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่าโรงเรียนได้ดําเนินการวางแผน สรุปผล
การวิเคราะห์สถานภาพมาเขียนในตารางวิเคราะห์ค่าคะแนน นําเทคนิคมาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ นํากล
ยุทธ์ที่คล้ายกันมาจัดกลุ่มเป็นกลยุทธ์ระดับแผนงานและระดับโครงการ กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับ
สถานภาพและภารกิจของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการกําหนดกลยุทธ์ ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่าผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตระหนักถึงความสําคัญของแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ และขับเคลื่อนให้โรงเรียนประสบ
ผลสําเร็จหรือบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน จะเห็นได้ว่าการกําหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนนั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือกันของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่จะต้องร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนมีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรบ้าง มีโอกาสท่ีเอ้ือต่อการดําเนินงานของโรงเรียน
หรือมีอุปสรรคอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินการของโรงเรียนและพิจารณาร่วมกันว่าโรงเรียนอยู่ตรงจุด
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บุคลากรทางการศึกษาได้มีการประชุม วางแผน ระดมความคิดเห็น ศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนท้ังที่
เป็นปัจจัยภายในและภายนอกโรงเรียนครบถ้วน ครอบคลุมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพและสะท้อนจาก
สภาพความเป็นจริง ใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน นําข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์ที่คล้ายกันมาเรียบเรียงหรือสรุปเป็นประเด็นที่สําคัญใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของ บุญส่ง รัดสีสม (2553: 79) ได้ศึกษาการจัดทําแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษามากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาด้านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษาพบว่าขั้นของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีการดําเนินงานมาก
ที่สุดเช่นกัน 
   2)  การดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ขั้นตอนการกําหนดทิศทางสถานศึกษา 
พบว่า มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีการดําเนินงานเป็นอันดับแรก คือ การกําหนด
วิสัยทัศน์ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการมองภาพในอดีตของ
โรงเรียนว่ามีปัญหา อุปสรรคหรือผลสําเร็จอะไรที่ได้ดําเนินการแล้ว รวมทั้งวิเคราะห์บทบาทในปัจจุบันและ
นําผลการประเมินสถานภาพมาสรุปเป็นด้าน กําหนดภาพในอนาคตและนํามากําหนดเป็นวิสัยทัศน์ จาก
ประเด็นการค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าโรงเรียนกําหนดวิสัยทัศน์โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้นําชุมชน ผู้นําทางศาสนา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ดี เนื่องมาจากวิสัยทัศน์เป็นการบอกถึงสิ่งที่อยากเป็นในอนาคต ภาพความใฝ่ฝันหรือจินตนาการของ
ทุกๆ คนหรือความคาดหวังของบุคลากรในโรงเรียนที่จะดําเนินงานเพื่อให้สถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จตามที่
ได้ต้ังไว้ วิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ซึ่งชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2544: 5) ได้กล่าวว่า วิสัยทศัน์ที่ดี ควรมีขอบเขตของการปฏิบัติงาน เป็นภาพ
ความคาดหวังในเชิงบวกที่ทุกคนในองค์กรมุ่งมั่นศรัทธาสะท้อนถึงความเป็นเลิศขององค์กร มีความสอดคล้อง
กับค่านิยมและแนวโน้มในอนาคตขององค์กร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของณรงค์ เศรษฐยะ 
(2547: 32) ได้ศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาในการจัดทําแผนกลยุทธ์โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอพาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สภาพการจัดทําแผนกลยุทธ์โรงเรียนมีการกําหนด
วิสัยทัศน์เป็นอันดับแรกในขั้นตอนการกําหนดทิศทางสถานศึกษา  
   3) การดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ขั้นตอนการกําหนดกลยุทธ์ พบว่า มีการ
ดําเนินการกําหนดกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่าโรงเรียนได้ดําเนินการวางแผน สรุปผล
การวิเคราะห์สถานภาพมาเขียนในตารางวิเคราะห์ค่าคะแนน นําเทคนิคมาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ นํากล
ยุทธ์ที่คล้ายกันมาจัดกลุ่มเป็นกลยุทธ์ระดับแผนงานและระดับโครงการ กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับ
สถานภาพและภารกิจของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการกําหนดกลยุทธ์ ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่าผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตระหนักถึงความสําคัญของแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ และขับเคลื่อนให้โรงเรียนประสบ
ผลสําเร็จหรือบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน จะเห็นได้ว่าการกําหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนนั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือกันของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่จะต้องร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนมีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรบ้าง มีโอกาสท่ีเอ้ือต่อการดําเนินงานของโรงเรียน
หรือมีอุปสรรคอะไรท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินการของโรงเรียนและพิจารณาร่วมกันว่าโรงเรียนอยู่ตรงจุด
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ไหนควรที่จะพัฒนาไปในทางทิศทางใด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประยงค์ เนาวบุตร (2556: 14) ที่กล่าว
ไว้ว่า ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) บุคลากร ซึ่งบุคลากรต้องมีคุณสมบัติใน
ด้านความรู้ความสามารถในเชิงริเร่ิมเป็นผู้ประเมิน จูงใจ ตัดสินในเชิงสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และเป็นนัก
วางแผนที่ดี วิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 2) การมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง โรงเรียนมีการ
กําหนดกลยุทธ์ทุกกระบวนการโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ข้อมูลสารสนเทศและเวลา  
   5.1.2 ปัญหาในการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในภาพรวมมีปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อยทุกข้ันตอน โดย
เรียงจากค่าเฉลี่ยมากกว่าไปหาน้อยกว่า ดังนี้ การศึกษาสภาพภาพสถานศึกษา การกําหนดทิศทาง
สถานศึกษา การกําหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่าผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้ความสําคัญ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการสรุปผลการวิเคราะห์
สถานภาพของโรงเรียนแล้วนํามาเขียนในตารางวิเคราะห์ค่าคะแนน มีการนําเทคนิคตารางสัมพันธ์ 
(MATRIX) มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ นํากลยุทธ์ที่คล้ายกันมาจัดกลุ่มเป็นกลยุทธ์ระดับแผนงานและระดับ
โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของธวัชชัย บํารุงยศ (2549: 78) ได้ทําการศึกษาการจัดทําแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการจัดทําแผนกลยุทธ์อยู่ในระดับน้อย โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย คือ ด้าน
การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา ด้านการกําหนดทิศทางของสถานศึกษา และด้านการกําหนดกลยุทธ์
ของสถานศึกษา  
   1)  ปัญหาในการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ขั้นตอนการศึกษาสถานภาพ
สถานศึกษา พบว่า ภาพรวมมีปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อย โดยด้านที่มีปัญหาน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ คือ 
การวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิต ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและ
เพียงพอ มีการนําทฤษฏี หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมาวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตของ
โรงเรียน ประชุม วางแผน เรียงลําดับภารกิจสําคัญที่โรงเรียนต้องดําเนินการ วิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตใน
ด้านปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และบุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ภารกิจและ
ผลผลิต ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่บุคลากรได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของภารกิจและผลผลิตของ
โรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องมีหน้าที่ที่ต้องดําเนินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และได้ดําเนินการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 มาตรา 10 ที่ได้กําหนดหน้าที่ของการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลไร้ซึ่งไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
   2) ปัญหาในการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ขั้นตอนการกําหนดทิศทาง
สถานศึกษา พบว่า ภาพรวมมีปัญหาการดําเนินงานในระดับน้อย โดยด้านที่มีปัญหาน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ คือ 
การกําหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ
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สถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือผลสําเร็จของโรงเรียนว่าสิ่งใดควรดําเนินการหรือปรับปรุง
แก้ไข วิเคราะห์บทบาทในปัจจุบันนําผลการประเมินสถานภาพมาสรุป และวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับสภาพ
โรงเรียน นโยบาย กลยุทธ์และความต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรมีอิสระและมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ หยดฟ้า ราชมณี (2556: 71) ได้
ทําการศึกษาการดําเนินการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ พบว่า ผู้อํานวยการ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ได้ดําเนินการวางแผนกลยุทธ์ครบ 6 ด้าน คือ ด้านการศึกษาสภาพของ
โรงเรียน ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้านการประเมินสถานภาพของโรงเรียน ด้านการจัด
วางทิศทางของโรงเรียน ด้านการกําหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน และด้านการยกร่างและการตรวจสอบทบทวน
แผนกลยุทธ์ ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในภาคใต้ตอนล่างมีปัญหามากกว่าภาคใต้ตอนบน  
ในด้านการประเมินสถานภาพ การจัดวางทิศทางและการกําหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์ คือ อายุของผู้อํานวยการโรงเรียนและจํานวนครูในโรงเรียน ส่วนแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเก่ียวกับเรื่อง
สภาพของโรงเรียน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น และให้ผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์มี
ส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  
   3) ปัญหาในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ขั้นตอนการกําหนดกลยุทธ์ พบว่า ภาพรวมมี
ปัญหาการดําเนินงานในระดับน้อย ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในการกําหนดกลยุทธ์ นําเทคนิคตารางสัมพันธ์ 
(MATRIX) มาใช้ในการกําหนดเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน นํากลยุทธ์ที่คล้ายกันมาจัดกลุ่มเป็นกลยุทธ์ระดับ
แผนงานและระดับโครงการ และผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความร่วมมือในการกําหนดกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวรรณา สุภาพุฒ (2553: 68) ก็ได้
ทําการศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการกําหนดทิศทางของสถานศึกษา ด้านการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 
และด้านการกําหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
   จากการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้สําหรับผู้ที่เก่ียวข้อง และ
ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ที่ประสงค์จะทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
   5.2.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
   1) ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
      (1) จากข้อค้นพบว่าการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนต้องอาศัยความ
ร่วมมือกันของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผู้บริหารควรท่ีจะมุ่งเน้นการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดทําแผน กลยุทธ์ของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจัง 
      (2) จากข้อค้นพบว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต้องวิเคราะห์ให้ครอบคลุมปัจจัยทุกๆ 
ด้าน จึงเสนอแนะว่าผู้บริหารควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุง แผนกลยุทธ์อยู่เสมอ เพ่ือให้แผนกลยุทธ์มีความ

108



108 
 

สถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือผลสําเร็จของโรงเรียนว่าสิ่งใดควรดําเนินการหรือปรับปรุง
แก้ไข วิเคราะห์บทบาทในปัจจุบันนําผลการประเมินสถานภาพมาสรุป และวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับสภาพ
โรงเรียน นโยบาย กลยุทธ์และความต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรมีอิสระและมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ หยดฟ้า ราชมณี (2556: 71) ได้
ทําการศึกษาการดําเนินการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ พบว่า ผู้อํานวยการ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ได้ดําเนินการวางแผนกลยุทธ์ครบ 6 ด้าน คือ ด้านการศึกษาสภาพของ
โรงเรียน ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้านการประเมินสถานภาพของโรงเรียน ด้านการจัด
วางทิศทางของโรงเรียน ด้านการกําหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน และด้านการยกร่างและการตรวจสอบทบทวน
แผนกลยุทธ์ ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในภาคใต้ตอนล่างมีปัญหามากกว่าภาคใต้ตอนบน  
ในด้านการประเมินสถานภาพ การจัดวางทิศทางและการกําหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์ คือ อายุของผู้อํานวยการโรงเรียนและจํานวนครูในโรงเรียน ส่วนแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเก่ียวกับเรื่อง
สภาพของโรงเรียน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น และให้ผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์มี
ส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  
   3) ปัญหาในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ขั้นตอนการกําหนดกลยุทธ์ พบว่า ภาพรวมมี
ปัญหาการดําเนินงานในระดับน้อย ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในการกําหนดกลยุทธ์ นําเทคนิคตารางสัมพันธ์ 
(MATRIX) มาใช้ในการกําหนดเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน นํากลยุทธ์ที่คล้ายกันมาจัดกลุ่มเป็นกลยุทธ์ระดับ
แผนงานและระดับโครงการ และผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความร่วมมือในการกําหนดกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวรรณา สุภาพุฒ (2553: 68) ก็ได้
ทําการศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการกําหนดทิศทางของสถานศึกษา ด้านการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 
และด้านการกําหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
   จากการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้สําหรับผู้ที่เก่ียวข้อง และ
ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ที่ประสงค์จะทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
   5.2.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
   1) ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
      (1) จากข้อค้นพบว่าการดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนต้องอาศัยความ
ร่วมมือกันของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผู้บริหารควรที่จะมุ่งเน้นการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดทําแผน กลยุทธ์ของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจัง 
      (2) จากข้อค้นพบว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต้องวิเคราะห์ให้ครอบคลุมปัจจัยทุกๆ 
ด้าน จึงเสนอแนะว่าผู้บริหารควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุง แผนกลยุทธ์อยู่เสมอ เพ่ือให้แผนกลยุทธ์มีความ
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ทันสมัยต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสามารถนําแผนกลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง  
   2) ข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      (1) จากข้อค้นพบว่าการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์ต้องดําเนินงานตามขั้นตอน จึง
เสนอแนะว่าควรกําหนดแนวปฏิบัติ คู่มือการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้แผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนตอบสนองนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
      (2) จากข้อค้นพบว่าการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์ต้องอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ 
SWOT เทคนิคตารางสัมพันธ์ (MATRIX) จึงเสนอแนะว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน
เก่ียวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ และ
ประสบการณ์ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ให้มากย่ิงขึ้นและสามารถจัดทําแผนกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง หรืออาจมี
นโยบายให้มีกลุ่มเครือข่ายแกนนําทางการจัดทําแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้บุคลากรแกนนําสามารถช่วยพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนด้านการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
   5.2.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
   1)  ควรศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2)  ควรศึกษาวิจัยถึงการพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   3)  ควรศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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การศึกษาความต้องการในการรับบรกิารทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
ศิริพรรณ กาจกําแหง, เจือจันทร์ วงศพ์ลกานันท,์  

อิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน,์ ศิริลักษณ์ พลิัยหลา้ และ เอราวัณ อินทะรังส ี
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการรับบริการทางการศึกษาของนักศึกษาพิการ 
เพ่ือศึกษาความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาของนักศึกษาพิการและเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการ
รับบริการทางการศึกษาของนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักศึกษาพิการทั้ง จดทะเบียนคนพิการและไม่จดทะเบียนคนพิการและกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ปีการศึกษา 2558 จํานวน 38 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ สําหรับข้อมูลที่ได้จากคําถามปลายเปิดวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เน้ือหา  
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาในการรับบริการทางการศึกษาของนักศึกษาพิการ ได้แก่ จํานวนบุคลากร
ที่ให้บริการมีจํานวนไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษาพิการจึงไม่สามารถให้บริการแก่นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง
และตรงต่อความต้องการ อาจารย์ขาดความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการจึงเกิดปัญหาใน
ด้านการเรียนรู้และเข้าใจกันระหว่างนักศึกษาพิการ มีปัญหาและอุปสรรคของการเดินทางและการใช้บริการ
ห้องน้ํา ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาของนักศึกษาพิการ 1) ด้านการบริการนักศึกษาพิการมากที่สุดสาม
ลําดับแรกได้แก่ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คําปรึกษาแนะแนวทางการศึกษา บริการติดต่อ
ประสานงานทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ จัดผู้ช่วยนักศึกษาพิการ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนมาก
ที่สุดสามลําดับแรกได้แก่ ต้องการปรับเน้ือหา/รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาพิการแต่ละประเภท 
ปรับการวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับนักศึกษาพิการแต่ละประเภท ให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการแต่ละประเภท 3) ด้านความต้องการ ด้านสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่มากที่สุดสามลําดับแรกได้แก่ ต้องการให้มีทางเช่ือมระหว่างอาคาร ทางเดินนอกอาคาร ทางเข้าสู่
อาคารสําหรับคนพิการ ให้มีห้องนํ้าสําหรับคนพิการในอาคารหรือสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและมีที่
จอดรถสําหรบัคนพิการ และ4) ด้านสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา มากท่ีสุดสามลําดับแรก
ได้แก่บริการคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นข้อมูล สื่อ วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน และการฝึกอบรม 
การใช้สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา 
 นักศึกษาพิการให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ นักศึกษาต้องการล่ามภาษามือเพราะมีจํานวนไม่เพียงพอต่อ
การทําหน้าที่ล่ามภาษามือให้นักศึกษาพิการทางการได้ยิน ต้องการผู้ช่วยจดคําบรรยายเพื่อให้นําเน้ือหา 
การเรียนมาสอนเสริมนอกเวลาเรียน ต้องการไฟล์เอกสารประกอบการเรียนล่วงหน้าจากอาจารย์เพ่ือนํามา
อ่านทบทวนก่อนเรียนและหลังเรียนและต้องการให้อาจารย์มีทัศนคติที่ดีต่อความพิการและยืดหยุ่นเวลาใน
การสอบ ต้องการทางเท้าที่เรียบ ไม่ขรุขระ ทางลาดและให้มีห้องน้ําสําหรับคนพิการ 
 
คําสําคัญ: ความต้องการ, งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
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A Study of Needs for Academic Support Services of Students  
with Disabilities at Lampang Rajabhat University  

 
Siriphan Katkamheang, Juajan Wongpolganan,  

Isariyaporn Wanitpiput, Siriluk Pilaila and Arawan Intarungsee 
 
Abstract 
 The research aimed at studying needs for academic support services of students 
with disabilities at Lampang Rajabhat University. The sample consisted of 38 students with 
disabilities who were both registered and non-registered as disabled persons enrolled to 
study at the university in the 2nd semester of the 2015 academic year. Data were 
collected by means of questionnaires. Descriptive and percentage statistics were used to 
analyze the data. The open-ended questionnaires were analyzed by content analysis. 
 The results were as in the followings: 
 Holistically, problems in getting educational services faced by students with 
disabilities was that the number of officials at a disabled student support services (DSS) 
was inadequate to meet the needs of students with disabilities. Lecturers lacked better 
understanding about learning management for disabled students. Thus, there were the 
problems of misunderstanding between students and lecturers. There were also problems 
of students’ difficulties in commuting to and from the university and also access to 
bathroom services. 
 When putting the needs to obtain educational services for students with disabilities 
at Lampang Rajabhat University into consideration, the followings aspects were concluded:  
 1.  For educational services, the first three aspects needed the most by them 
consisted of: 1.1). services provided by officials who helped them in terms of educational 
counseling and guidance; 1.2) educational co-operative services for disabled students; and 
1.3) providing them with buddies. 
 2.  For learning management, the first three aspects needed the most by them 
consisted of: 2.1) contents and lecturers’ styles of teaching should be adapted to suit each 
type of students’ disabilities; 2.2) the assessment and evaluation of disabled students’ 
learning should be adjusted to suit each type of students’ disabilities; and 2.3) lecturers 
should have better understanding about providing learning management which was 
suitable for students with different types of disabilities. 
 3.  For physical environment, the first three aspects needed the most by them 
consisted of: 3.1) connecting passages between buildings; both outdoor and indoor 
walkways for disabled people; 3.2) bathrooms for disabled people both in the buildings 
and at various locations on campus; and 3.3) parking lots for the disabled. 
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 4.  For instructional media and technology, the first three aspects needed the most 
by them consisted of: 4.1) computer services for educational information for people with 
disabilities ; 4.2) media and videotapes used to supplement teaching and learning; and 4.3) 
training courses on how to use media, technology and educational facilities. 
The researcher compiled suggestions made by the physically disabled students. These 
suggestions are summarized as follows: they needed sign language interpreters for students 
with hearing problems; they needed note-takers who brought course contents to be 
reviewed in extra time provided for them after classes; they needed to have 
supplementary files in advance from lecturers so that they could review their lessons both 
before and after classes; and they needed lecturers who had positive attitudes towards 
student’s disabilities and they should be flexible with time used by disabled students 
when sitting for exams; they needed smooth rather than rough walkways; handicap ramps; 
and bathrooms for the disabled. 
 
Keyword: Need, Disability Support Services 
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1. บทนํา  
 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 จากการสํารวจข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเก่ียวกับจํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา
พิการและข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการในสถาบันอุดมศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 มี
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนได้แจ้งตอบข้อมูลดังกล่าว จํานวน 138 สถาบันจากทั้งหมด 170 
สถาบัน พบว่า มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการทั้งสิ้น 2, 695 คนและปีการศึกษา 2557 มีสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชนได้แจ้งตอบข้อมูลดังกล่าว จํานวน 149 สถาบันจากทั้งหมด 172 สถาบัน พบว่า มี
นักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการทั้งสิ้น 2, 854 คน ซึ่งมีจํานวนนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพ่ิม
มากขึ้นและต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางการศึกษาและส่งผลให้คน
พิการได้รับความช่วยเหลือให้เข้าถึงการศึกษาในทุกระดับได้อย่างสะดวกข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 2555: 8 ; 2557ก: 2 ; 2558: 2) ทั้งน้ีปีการศึกษา 2557 สถาบันส่วนใหญ่ยังไม่ได้ระบุมาตรการ
การรับนักศึกษาพิการที่ชัดเจนโดยจะรับนักศึกษาพิการเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป จํานวน 126 สถาบัน 
คิด เป็นร้อยละ 67 นอกจากนี้สถาบันการศึกษา จํานวน 74 สถาบันคิดเป็นร้อยละ 51 ไม่มีแนวทางในการ
จัดบริการเพ่ือรองรับนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา การจัดบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับ
นักศึกษาพิการส่วนใหญ่ให้บริการในบางเร่ือง เช่น จัดบริการเคร่ือง คอมพิวเตอร์และNote Book พร้อม
เครื่องปร้ินเตอร์ มากที่สุดจํานวน 39 สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 18.8 รองลงมาคือเคร่ืองพิมพ์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ จํานวน 35 สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 16.9 และมีการจัดสถานที่สําหรับ
คนพิการ เช่น ลิฟท์ ทางลาด ราวจับ ห้องน้ําฯลฯ จํานวน 31 สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 15 ของสถาบันการศึกษา
ทั้งหมดการจัดบริการสื่อหนังสืออักษรเบรลล์ ห้องสมุดเบรลล์มากที่สุด จํานวน 26 สถาบันคิดเป็นร้อยละ 35 น้อย
ที่สุดคือการจัดทําข้อสอบอักษรเบรลล์ จํานวน 3 สถาบันคิดเป็นร้อยละ 4 การจัดบริการสอนเสริมและอาจารย์ที่
ปรึกษา นักแนะแนวเพ่ือการแนะแนวให้คําปรึกษา จํานวน 21 สถาบันคิดเป็นร้อยละ 21 น้อยที่สุดคือระบบ
ขนส่ง ห้องพัก กายภาพ จํานวน 2 สถาบันคิดเป็นร้อยละ 2 และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส่วนใหญ่การ
จัดหาอาสาสมัครช่วยเหลือมากที่สุด จํานวน 25 สถาบันคิดเป็นร้อยละ 32 น้อยที่สุดคือจัดที่พัก จํานวน 2 
สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 3 (สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา. 2558: 1-10) จะเห็นได้ว่า
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่ได้ให้ความสําคัญในการจัดบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีแก่
นักศึกษาพิการเท่าที่ควร 
 สภาพที่เป็นจริงปัจจุบันแนวโน้มของจํานวนนักศึกษาพิการที่เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา มีแนวโน้ม
สูงขึ้นซึ่งผลจากการสนองต่อนโยบายด้านกฎหมายท่ีเอ้ือต่อคนพิการให้มีสิทธิได้รับการศึกษาที่มีความเท่า
เทียมกับคนปกติ สิทธิที่พึงได้รับและคํานึงถึงหน้าท่ีของสถาบันที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.
2552 (คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ. 2552: 15-16) และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองแนวทาง การส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553: 1-2) ทั้งน้ีเพ่ือให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างเต็มที่และเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสให้คนพิการเข้ารับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและมีศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ให้บริการดูแลและช่วยเหลือทางการศึกษา
แก่นักศึกษาพิการ โดยปัจจุบันปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาพิการท้ังสิ้น 38 คน จําแนกตามประเภท คือ
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บกพร่องทางการเห็น จํานวน 7 คน ทางการได้ยิน จํานวน 8 คน ทางสติปัญญา จํานวน 1 คน ทางร่างกาย
หรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว จํานวน 15 คน ทางการพูดและภาษา จํานวน 2 คน ทางการเรียนรู้ จํานวน 1 
คน ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ จํานวน 3 คนและพิการซ้อน จํานวน 1 คน จากการดําเนินงานท่ีผ่านมามักพบ
ปัญหาและอุปสรรคใน การดําเนินงานด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ด้านการผลิตสื่อเอกสารประกอบการเรียน ด้านสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ด้านปัญหาส่วนตัว เป็นต้น ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาพิการตลอดจนข้อจํากัดบางประการท่ี
ส่งผลให้การเรียนการสอนไม่บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกับ
นักศึกษาปกติ พบว่า หลักสูตรและกิจกรรมการเรียน การสอนยังเน้นเน้ือหาวิชาการ ไม่ยืดหยุ่น การวัดผล
ประเมินผลยังใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับนักศึกษาปกติ ด้านบุคลากรยังขาดอัตรากําลังและผู้ที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางและอาจารย์ผู้สอนยังขาดประสบการณ์ใน การสอนนักศึกษาพิการ การผลิตสื่อเอกสารยังเป็นปัญหา
เดิมๆ ที่ไม่เอ้ือต่อการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนของนักศึกษาพิการ 
 ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ช่วยเหลือนักศึกษาพิการทางการศึกษาและเพ่ือรองรับนักศึกษาพิการท่ีกําลังจะเข้ามาศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางในอนาคต เพ่ือให้เป็นไปตาม 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2542: 7-8) 
ได้บัญญัติเก่ียวกับ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ มาตรา 10 บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความ
พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 2) พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (2551: 3-5) มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ
และรูปแบบการศึกษาโดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจําเป็นพิเศษของ
บุคคลน้ันและได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ ความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละ
ประเภทและบุคคล และมาตรา 8 วรรคสาม วรรคสี่และวรรคหกให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม 
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ทุกสังกัดมีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจํานวนที่เหมาะสม ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนดให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสาน
ความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับหรือบริการทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ 
 จากสภาพการณ์ดังกล่าวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับควรให้ความร่วมมือหาแนวทางช่วยเหลือในการ
กําหนด การบริการสําหรับนักศึกษาพิการเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาให้เท่าเทียมกับนักศึกษา
ปกติ บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา เป็นกําลังสําคัญและมีคุณค่าของชาติในอนาคต 
 คณะผู้วิจัยในฐานะที่ทํางานในสถาบันอุดมศึกษาและเกี่ยวข้องกับงานบริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือนําผลการศึกษามาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดบริการนักศึกษาพิการ 
ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทาง การให้บริการนักศึกษาพิการในศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาในการรับบริการทางการศึกษาของนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
2. เพ่ือศึกษาความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาของนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการรับบริการทางการศึกษาของนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย  
 1.  ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาพิการ 
 2.  กําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย 
 3.  สร้างเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เรื่องความต้องการในการรับบริการทางการศึกษา
สําหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 4.  ส่งเคร่ืองมือการวิจัยให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 
และนําผลที่ได้มาปรับ แก้ไขตามคําแนะนํา 
 5.  นําแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาไปสัมภาษณ์กับนักศึกษาพิการ 
 6.  นําแบบสัมภาษณ์ที่ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
 
4. ผลการวิจัย 
 ความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาของนักศึกษาพิการ ด้านการบริการนักศึกษาพิการมาก
ที่สุดสามลําดับแรกได้แก่ 1) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คําปรึกษาแนะแนวทางการศึกษา บริการ
ติดต่อประสานงานทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ จัดผู้ช่วยนักศึกษาพิการ 2) ด้านการจัดการเรียนการ
สอนมากท่ีสุดสามลําดับแรกได้แก่ ต้องการปรับเน้ือหา/รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาพิการแต่ละ
ประเภท ปรับการวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับนักศึกษาพิการแต่ละประเภท ให้อาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการแต่ละประเภท 3) ด้านความต้องการด้าน
สภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ีมากที่สุดสามลําดับแรกได้แก่ ต้องการให้มีทางเช่ือมระหว่างอาคาร ทางเดิน
นอกอาคาร ทางเข้าสู่อาคารสําหรับ คนพิการ ให้มีห้องน้ําสําหรับคนพิการในอาคารหรือสถานท่ีต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยและมีที่จอดรถสําหรับคนพิการ และ 4) ด้านสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกทาง
การศึกษา มากที่สุดสามลําดับแรกได้แก่บริการคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นข้อมูล สื่อ วีดิทัศน์ประกอบการ
เรียนการสอน และการฝึกอบรมการใช้สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา 
 สภาพปัญหาขอรับบริการทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
บริการนักศึกษาพิการ การให้บริการแก่นักศึกษาพิการยังขาดความคล่องตัวในการบริการเน่ืองจากจํานวน
บุคลากรที่ให้บริการแก่นักศึกษามีจํานวนไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษาพิการ จึงไม่สามารถให้บริการแก่
นักศึกษาได้อย่างทั่วถึงและตรงต่อความต้องการเพราะในศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) เจ้าหน้าที่
ให้บริการเพียง 3 คนต่อจํานวนนักศึกษาพิการ 38 คน อีกทั้งล่ามภาษามือมีเพียง 1 คน ไม่สามารถล่ามภาษา
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มือพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนบางท่านยังไม่มีพ้ืนฐานความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการจึงเกิดปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้  
การติดต่อสื่อสารและการสร้างความเข้าใจท่ีดีระหว่างนักศึกษาพิการ 3) ด้านสภาพแวดล้อม อาคาร สถานท่ี 
มีปัญหาและอุปสรรคการเดินทางของนักศึกษาพิการทั้งทางการเห็นและร่างกายฯ เนื่องจากอาคารต้ังอยู่
ห่างไกลทําให้เกิดข้อจํากัดเรื่องต่างๆ เช่น ทางเท้าไม่มีเบรลล์บล็อค ราวจับ ถนนเป็นหลุมบ่อ ไม่มีจัดแลนด์
มาร์คจึงเกิดความยากลําบากและไม่มีความปลอดภัยด้านการใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัย 4) ด้านสื่อ  
สิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยี ปัญหาการใช้บริการห้องนํ้าแต่ละอาคารเนื่องจากไม่ได้รับความสะดวก
และไม่เอ้ือต่อการเข้าถึงในการใช้ประโยชน์ 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  นักศึกษาต้องการล่ามภาษามือเพราะมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการทําหน้าที่ล่ามภาษามือให้นักศึกษา
พิการทางการได้ยิน ต้องการผู้ช่วยจดคําบรรยายเพ่ือให้นําเนื้อหาการเรียนมาสอนเสริมนอกเวลาเรียน 
ต้องการไฟล์เอกสารประกอบการเรียนล่วงหน้าจากอาจารย์เพ่ือนํามาอ่านทบทวนก่อนเรียนและหลังเรียน
และต้องการให้อาจารย์มีทัศนคติที่ดีต่อความพิการและยืดหยุ่นเวลาในการสอบ ต้องการทางเท้าที่เรียบ ไม่
ขรุขระ ทางลาดและให้มีห้องน้ําสําหรับคนพิการ  
 จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาของนักศึกษา
พิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางน้ันมีความสอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ (1970: pp35-47) ว่ามนุษย์มี
ความต้องการทางด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย ด้านสังคม การยกย่องในสังคมและการได้รับความสําเร็จ
ตามความนึกคิดในฝันและสอดคล้องกับทฤษฎีของแบนดูรา (1977: pp191-215) ได้เสนอทฤษฎีความ
ต้องการต่อการตัดสินใจพฤติกรรมน้ันๆ สองประเด็นคือความคาดหวังเกี่ยวกับการกระทําว่าสู่การกระทําใด 
และ ความคาดคะเนพฤติกรรมที่จะนําไป สู่ การกระทําที่คาดหวัง ผลการวิจัยนี้ยังมีความสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของศรีสุข สุจิระกุล (2551: บทคัดย่อ) เรื่องระดับความต้องการพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการศึกษาของ
นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ว่าปัจจัยพ้ืนฐาน ที่เอ้ือต่อการศึกษาด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ด้านสื่อ ด้านบริการและด้านความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ผลการวิจัยน้ียังมีความสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของวิไลวรรณ คงเหลือ (2552: บทคัดย่อ) เรื่อง ความต้องการบริการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเข้ม ชอบเลื่อ 
(2553:บทคัดย่อ) เร่ืองศึกษาความต้องการบริการสนับสนุนการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมภายในหอพัก
สําหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่านักศึกษา
พิการมีความต้องการด้านสภาพแวดล้อมในการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ทางลาด ราวจับ ทางเดิน
เท้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hadjikakou, K. and Hartes, D. (2007: 103-
119) ที่ได้ข้อสรุปเก่ียวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาพิการมีเพ่ิมมากขึ้นซึ่งได้รับการบริการ
สนับสนุนให้เข้าถึงสื่อหรือสิ่งอํานวยความสะดวกจากสถาบันที่เข้าไปเรียน  
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6. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเร่ือง“การศึกษาความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” ฉบับน้ี  
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
เพ่ือนําสิ่งท่ีได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อยอดทางด้านการศึกษาพิเศษให้กับมหาวิทยาลัย 
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธ์ิ อาจารย์ ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ 
อาจารย์เอ้ืองทิพย์ ไตรบํารุงและอาจารย์นิภารัตน์ ฟักเจริญ ที่ให้ความกรุณาตรวจสอบให้ข้อแนะนําการ
ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและขอขอบพระคุณนักศึกษาพิการ เครือข่ายศูนย์บริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการ (DSS: Disability Support Services) ทั้ง 33 แห่ง ที่ให้ความร่วมมือในการทําวิจัยครั้งนี้ 
 คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการวิจัยเรื่อง“การศึกษาความต้องการในการรับบริการทางการศึกษา
สําหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” นี้จะเป็นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้ให้แพร่หลาย
และเกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาพิเศษระดับอุดมศึกษามากยิ่งข้ึนต่อไป 
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แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา  
จังหวัดกําแพงเพชร 

 
เอกพันธุ์ ทิพยน์าวา 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาและหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร ประชากรท่ีศึกษาได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 4 คน และ
ครูผู้สอน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติในขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการ 17 งาน และปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา เป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ และชนิดตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยนําข้อมูลที่
ได้มาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการนิเทศการศึกษามีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติตํ่าที่สุด 2) ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร ที่พบมากในขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
17 งาน คือ การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 3) แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร ในด้าน
การนิเทศการศึกษา การต้ังคณะกรรมการการนิเทศ และกําหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการนิเทศ เพ่ือนิเทศ
คณะครู มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง แล้วนําผลการประเมินมาปรับปรุงการนิเทศด้านการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรโดยการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องและด้าน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แก่ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องวิจัยและจัดทําวิจัยทั้งด้าน 
การบริหารจัดการและวิชาการให้มากขึ้นทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับช้ันเรียน 
 
คําสําคญั: แนวทางพัฒนา, งานวิชาการ, โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร 
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Guideines to Develop Academic Adminustration of  
Khlonglan WittayaI School Kamphaeng Phet Province 

 
Eakkaphan Tipnawa 

 
Abstract 
 The purpose of this research were 1) to study the conditions problems and the 
guidance to develop of academic administration of Khlonglan Wittaya school Kamphaeng 
Phet province. The samples used in this study were 4 directors, 85 teachers. The research 
instruments drawn for this study were a questionnaire of the operation of 17 sections of 
the academic administration and the problems of the administration of Khlonglan Wittaya 
school Kamphaeng Phet province. The instruments used in this study were used in this 
study were questionnaire check list and type rating scale 5 levels. The data was analyzed 
using frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis.  
 The result of the study were as follows ;  
 1)  to study the conditions develop academic administration of Khlonglan Wittaya 
school Kamphaeng Phet province was done in general at the high level. When considered 
in each aspect, it appeared that the educational supervision was done at the lowest level  
 2)  to study the problems of academic administration of Khlonglan Wittaya school 
Kamphaeng Phet province was done at the high level. The problem found was educational 
supervision, development curriculum. Research to improve the quality of education in 
schools.  
 3)  the guidelines to develop of academic administration of Khlonglan Wittaya 
school Kamphaeng Phet province was at the high level on educational supervision. 
 
Keyword: Guidelines development, Academic Administration, Khlonglan Wittaya school 
Kamphaeng Phet province 
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1. บทนํา  
 สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา เป็นสถาบันท่ีมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาที่สําคัญ
ที่สุด เพราะโรงเรียนเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการ การดําเนินงานเป็นกระบวนการท่ีสัมพันธ์กันอย่างเป็น
ระบบ ที่มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณ์ต่างๆ แก่ผู้เรียน ให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายของรัฐเป็นไปตามหลักการจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรได้กําหนดไว้และเป็นไปตามสภาพความ
ต้องการของสังคม การวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 
ดังนี้ นโยบายและกระบวนการดําเนินงานวิชาการจึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้ งานวิชาการจึงมีความสําคัญ
ยิ่งในการนําโรงเรียนให้ประสบผลสําเร็จ ดังที่ จิรัฐติกาล บุญสนอง (2552, หน้า 2) ได้ให้ความสําคัญของงาน
วิชาการว่า การบริหารงานถือว่างานวิชาการเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะเป้าหมายใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือ ทําให้ผู้เรียนเป็นคนมีคุณภาพ 
 งานวิชาการเป็นงานหลักและเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา ทั้งน้ีเพราะมาตรฐานและ
คุณภาพของสถานศึกษามักจะพิจารณาจากผลงานด้านวิชาการเป็นสําคัญ เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวข้องกับ
หลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน หลักแนวคิดในการบริหารงานวิชาการ 
ประการท่ีหน่ึง การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่บุคคลหลายฝ่าย
ร่วมมือกันดําเนินการ เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เจริญงอกงามในทุกด้านเมื่อเติบโตจะได้เป็นพลเมืองดีของสังคม 
ประการที่สอง การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งต้องให้ความสําคัญเป็น
พิเศษ ประการท่ีสามงานวิชาการในสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร (ปรียาพร วงศ์อนุวัตร
โรจน์, 2546, หน้า 2)  
 ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิเพ่ือการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน ซึ่งจากการประเมินผลจากมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ พอใช้ ในมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียน
มีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร มีผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (โรงเรียนคลองลานวิทยา 
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557, หน้า 105) จากการประเมินจะเห็นได้ว่า สถานศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเป็นเครื่องช้ีวัดได้ว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลาน
วิทยา จังหวัดกําแพงเพชร ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชรยังได้สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา 
ส่วนใหญ่พบว่า เป็นหน่วยสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอก
เขตพ้ืนที่บริการซึ่งสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในเขตที่บริการชุมชนท่ีเป็นพ้ืนที่บริการชุมชนเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ อยู่
ในพ้ืนที่ภูเขาห่างไกล ทุรกันดารสภาพแวดล้อมและศักยภาพมีความพร้อมน้อย การติดต่อสื่อสารและการ
คมนาคมค่อนข้างยากลําบาก ครูผู้สอนต้องทํางานหนัก ต้องการขวัญและกําลังใจเป็นอย่างมากในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ มีปัญหาด้านการส่ือสารระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน ขาดสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อ
เทคโนโลยีการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน และความไม่
เพียงพอของห้องปฏิบัติการและห้องกิจกรรมต่างๆ สําหรับกิจกรรมการเรียนการสอน ทําให้เกิดผลกระทบต่อ
การเรียนการสอนและยังขาดความต่อเน่ืองในด้านการนิเทศภายใน ควรมีการนิเทศกํากับ ติดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด (โรงเรียนคลองลานวิทยา แผนปฏิบัติการประจําปี 2557, หน้า 10)  
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 จากผลการจัดการศึกษาดังกล่าว ช้ีให้เห็นว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัด
กําแพงเพชร ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ ทําให้งานวิชาการไม่ประสบผลสําเร็จ ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นส่วนหน่ึง
ในโรงเรียนคลองลานวิทยา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะสามารถนําเสนอใน
การพิจารณากําหนดเป็นนโยบายในการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาต่างๆ ได้ ตลอดถึงการใช้เป็น
แนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้นําไปใช้พัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการ
บริหารงานวิชาการที่จะช่วยให้เกิดผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร 
 2.2  เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร 
 2.3  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร ผู้วิจัยแบ่ง
การวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารวิชาการของโรงเรียนคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร  
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ครูผู้สอน จํานวน 85 คน รวม
จํานวนทั้งสิ้น 89 คนผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด (โรงเรียนคลองลานวิทยา สารสนเทศ ปีการศึกษา 
2557, หน้า 5)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม มีจํานวน 1 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  แบบสอบถามสภาพ ปัญหา ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัด
กําแพงเพชร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ 
   ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร 
สอบถามใน 17 ด้าน โดยใช้คะแนนเฉลี่ยเป็นตัวช้ีวัด อาศัยแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2554, หน้า 121)  
     คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
     คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
     คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
     คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับน้อย 
     คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีสภาพการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   ตอนที่ 3 ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร 
สอบถามใน 17 ด้าน เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Multiple choice question) โดยใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) เป็นตัวช้ีวัด 
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 ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัด
กําแพงเพชร  
 ผู้ให้ข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จํานวน 17 คน ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยมีผู้เชียวชาญมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 
 1.  เป็นศึกษานิเทศก์ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ โดยได้รับ
รางวัลยกย่องจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ 
 2.  เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ โดย
ได้รับรางวัลยกย่องจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ  
 3.  เป็นอาจารย์ผู้สอนหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการสถานสถานศึกษามัธยมศึกษา ที่มีประสบการณ์ในด้านการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับรางวัลยกย่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการยอมรับ
เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ  
 
4. ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชรโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมผู้ปกครองและชุมชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา รองลงมา 
คือ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน อย่าง
ต่อเน่ือง และด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การนิเทศการศึกษา ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ดําเนินการนิเทศ
งานการศึกษาในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวม
เรียงอันดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย 3 อันดับได้แก่ การนิเทศการศึกษา ข้อที่มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ได้แก่ 
การจดัการนิเทศภายในสถานศึกษา ดําเนินการไม่ต่อเน่ือง การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ข้อที่มีค่าร้อย
ละมากท่ีสุด ได้แก่ ผู้จัดทําหลักสูตรไม่เข้าใจกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ข้อที่มีค่าร้อยละมากท่ีสุด ได้แก่การนําผลการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาในสถานศึกษายังมีน้อย 
 3. การหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร 
พบว่า ด้านการนิเทศการศึกษา การต้ังคณะกรรมการการนิเทศ และกําหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการ
นิเทศ มีการนิเทศอย่างต่อเน่ือง แล้วนําผลการประเมินมาปรับปรุงการนิเทศด้านการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร โดยการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและ
ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องวิจัยและจัดทําวิจัยทั้งด้าน
การบริหารจัดการและวิชาการให้มากขึ้นท้ังในระดับสถานศึกษาและระดับช้ันเรียน 
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยาจังหวัดกําแพงเพชรโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มีการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและ
ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กึกก้อง ด้วงชนะ 
(2551, หน้า 59) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีการปฏิบัติด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ทั้งโรงเรียนขนาด
เล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การนิเทศการศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะครูไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและกําหนดปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาและ
ดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกรียงศักด์ิ วรรณพันธ์ 
(2551, หน้า 59) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐ์
ประชานุกูล) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท พบว่า บุคลากรไม่ได้มีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ ร่วมกันคิด 
ร่วมกันทํา ขาดการส่งเสริมให้เป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศ พร้อมทั้งการวางแผนร่วมกันในการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
 2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยาจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมมี
การดําเนินงานด้านวิชาการโดยเรียงลําดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ 
  2.1 ด้านการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขาดการนําวิธีการนิเทศที่หลากหลายมาใช้  
   คณะกรรมการนิเทศมีภาระงานสอนมากจึงไม่มีเวลานิเทศ บุคลากรขาดความรู้และเทคนิค
ใหม่ๆ ในการนิเทศการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชัย จันทพรม (2551, หน้า 136) ได้ศึกษา 
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนําร่องและโรงเรียนเครือข่าย
การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
โรงเรียนขาดการสร้างเครือข่ายนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรโรงเรียน
ขาดความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนขาดการนําวิธีการนิเทศที่
หลากหลายมาใช้ในการนิเทศการศึกษา  
  2.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาขาดการศึกษาและ
วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด สถานศึกษาขาดการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชัย จันทพรม (2551, หน้า 131) ได้ศึกษา การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนําร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าโรงเรียนขาดการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
หลักสูตรแกนกลาง โรงเรียนขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ขาดการนิเทศการใช้หลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง และโรงเรียนขาดการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง  
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  2.3 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูมีภาระงาน
สอนมากไม่มีเวลาในการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาให้กับชุมชน
รับทราบมีน้อย ครูขาดความรู้เรื่องการทําวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราภรณ์ อริยธนพล (2551, 
หน้า 173) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยน้อย ขาดการ
ทําวิจัยในช้ันเรียน 

3. ผลการวิจัยแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร 
ทั้ง 3 ด้าน ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมีขั้นตอนการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการ เพ่ือ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดังน้ี  
  3.1 ด้านการนิเทศการศึกษา จัดให้มีการต้ังคณะกรรมการการนิเทศ และกําหนดบุคลากร
ผู้รับผิดชอบด้านการนิเทศ เพ่ือนิเทศคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการนิเทศอย่างต่อเน่ือง แล้วนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการนิเทศ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฑัณฑิมา พงษ์พรม (2558, 76) ได้ศึกษา
แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลยเขต 1 พบว่าควรมีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการ ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ และมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง แล้วนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง  
  3.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา โดยสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
โดยการพัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทิพย์วรรณ โอสา (2551, หน้า 
123) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานงานเขตพ้ืนทีการศึกษากําแพงเพชรเขต 1 พบว่าแนวทางพัฒนาความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารจะต้องศึกษาทําความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างถ่องแท้เพ่ือสามารถที่จะนําไปสู่การวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ มีการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา แล้วนําผลการสรุปไปเป็นข้อมูลในการปฏิบัติการนิเทศ 
ติดตามการพัฒนาและประเมินหลักสูตรครั้งต่อไป เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเองในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการแลเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  3.3 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ในเร่ืองวิจัยและ
จัดทําวิจัยทั้งด้านการบริหารจัดการและวิชาการให้มากขึ้นทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับช้ันเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรีย์พร จํานองกาญจนะ (2549, หน้า 110) ได้ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนว
ทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําแพงเพชรเขต 2 
พบว่าการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานศึกษาอ่ืนในด้านการวิจัยและนําผลวิจัยตอดจน
แนวทาง ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้วิธีการประชุมปฏิบัติการ
และเชิญวิทยากรมาฝึกการวิจัย หรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
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 5.2 ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ด้านการนิเทศการศึกษา ควรมีการสร้างศูนย์เครือข่ายการนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น
หรือเครือข่ายการนิเทศภายใน เพ่ือให้มีการนิเทศเป็นไปอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ 
 2.  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการหรือ
แนวทางการนําผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ปรับปรุงพัฒนาด้านหลักสูตร 
 3.  ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรจัดหาวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านการวิจัยมา
อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูเพ่ือให้มีความรู้ที่ถูกต้องและสามารถจัดทําวิจัยที่มีคุณภาพได้ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1.  ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองลานวิทยา 
จังหวัดกําแพงเพชร  
  2.  ควรทําการวิจัยการติดตามผลการนําแนวทางการพัฒนา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
คลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร  
  3.  ควรทําการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยดี ด้วยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ดร. ชัยรัตน์ บุมี คณบดีคณะครุศาสตร์ ซึ่งทําให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และ
ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งน้ี ตลอดจนคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุ
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชรทุกท่าน ที่ให้ความรู้ต่างๆ ให้แก่
ผู้วิจัย ตลอดระยะเวลาท่ีได้ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์เสียสละเวลาในการตรวจคุณภาพเครื่องมือและให้ข้อช้ีแนะในการการศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังน้ี ดัง
รายนามที่ปรากฏในการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ีประกอบด้วย ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ดร.ภูมพิพัฒน์ 
รักพรมงคล ดร.พฤฒิพล พฤฒิกุล ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี ผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวลําดวน ไชยสะอาด 
หัวหน้างานวิชาการและคณะครูผู้สอนของโรงเรียน คลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชรที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูลในครั้งน้ี ขอขอบพระคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ที่มีส่วนในการช่วยเหลือสนับสนุน และ
ให้กําลังมาโดยตลอด และสุดท้ายขอขอบพระคุณเพ่ือนร่วมรุ่นครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือจนทําการศึกษาค้นคว้าอิสระน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดีความดีทั้งปวงอัน
เกิดขึ้น และประโยชน์อันพึงมีจากการค้นคว้าอิสระนี้ ขอมอบให้แด่ บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณ 
ทุกท่าน 
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การพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์แบบบรูณาการ 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

 
ฉัตรวิไล สุรนิทร์ชมพู1 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยคร้ังนี้วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ  
2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการก่อนและหลังการจัดกิจกรรมในรายวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีที่ 4 คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 35 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2558 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ และใช้แบบบันทึกการสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบบันทึกการนิเทศ โดยมาจัดกระทําข้อมูลเชิงคุณภาพ ทํา
การวิเคราะห์ข้อมูล หาข้อมูลเชิงปริมาณร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลการ
สอนจากแบบสังเกตการณ์สอนและแบบบันทึกการนิเทศ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 24 ครั้ง ครั้งละ 3 
วัน/สัปดาห์ ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ รวมระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 8 สัปดาห์ 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและความต้องการในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นักศึกษายังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการ โดยนักศึกษายังขาดทักษะท่ีนําไปสู่การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ได้แก่ ทักษะการเขียน
แผนจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ขาดประสบการณ์ และไม่รู้เทคนิค วิธีการ
จัดประสบการณ์ที่จะนํามาบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งทําให้การเขียนแผนจัดประสบการณ์ไม่
สอดคล้องตรงตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จึงทําให้นักศึกษาขาดทักษะความรู้ในการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย และนักศึกษาต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถด้านจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ต้องการให้มีผู้เช่ียวชาญให้คําปรึกษา แนะนํา เพ่ิมพูนประสบการณ์ให้
ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยการศึกษาดูงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการจัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการก่อนและหลังการจัดกิจกรรมในรายวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย  
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นักศึกษาที่ได้รับการสอนในรายวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย การอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติจัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการสอนตามแผนแบบบูรณาการในห้องเรียน และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผนแบบ 
____________ 
1สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย e-mail: chatwilaitukta@gmail.com 
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บูรณาการในสถานที่จริง มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการในรายวิชาการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมในรายวิชาการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 
คําสําคญั: การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย, การพัฒนาทักษะ, นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยบูรณาการ, วิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 
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The Experience Skill Development Integrated of Early Childhood Education 
Students Loei Rajabhat University 

 
Chatwilai Surinchompoo1 

 

Abstract 
This research aimed 1) to study and want to experience the integrated 2) to compare the 

skills, experience, integrated pre-and post-event in the course of the learning experience for 
children. Students of the Department of Early Childhood Education Loei Rajabhat University  
 Samples used in this research are the field of early childhood education students at 
4 year Bachelor of Education has 35 samples from the selected model. Students who are 
enrolled in the academic learning experience for young children first semester of academic 
year 2558 were used in this study consists of a test before and after learning about the 
development of an integrated experience. Students of the Department of Early Childhood 
Education Loei Rajabhat University A multiple-choice quiz (Multiple Choice) four kinds of 
options and the number 30 used to observe, interview, evaluate lesson plans. And the 
supervisory Organized by the qualitative data. Analyzed For quantitative data, percentage 
and standard deviation. The data collected from observational teaching, teaching and 
supervisory records. The period of data 24 times for 3 days/week, Monday, Wednesday and 
Friday a total duration of 8 weeks,  

 The aims of this research found. 1) and needs to be integrated experience. 
Students of the Department of Early Childhood Education Loei Rajabhat University Students 
also have a better understanding of the integrated experience. The students also lack the skills 
that lead to the experience of integrated plans include writing skills, experience, integrated in 
line with the unit. Inexperienced And do tricks How the experience will be integrated to suit 
current conditions. This makes the experience of writing the plan does not comply by the year 
2546, the early childhood curriculum, and students lack knowledge of the experience for the 
young children. And students need to develop their own knowledge. The ability to provide an 
integrated learning experience. To provide expert advice and practical experience clearly 
tangible. The study visit to understand the confidence to write plans, integrated experience to 
be accurate. And more powerful 2) to compare the skills, experience, integrated pre-and post-
event in the course of the learning experience for young children. Students of the Department 
of Early Childhood Education Loei Rajabhat University Students are taught in the course of  
____________ 
1Branch of Early Childhood Faculty of Education Loei Rajabhat University e-mail chatwilaitukta@gmail.com 
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a learning experience for early childhood education, job training. The practice plan experience.  
Workshop instructors planned integrated in the classroom. And practice teaching plan 
integrated in the school university's knowledge, understanding and skills, experience, integrated 
in the course of the learning experience for children than before have been organizing events. 
Course experience learning for young children the level of statistical significance. 01. 
 
Keyword: The learning experience for Early Childhood, Skill Development, Early Childhood 
Education Students, Integrated, The academic learning experience for children 
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1. บทนํา 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาที่แตกต่าง และหลากหลายไปจากการศึกษาระดับอ่ืน 
โดยมีรูปแบบ และจุดมุ่งหมายที่จัดแตกต่างกันไปตามสภาพความต้องการ นโยบาย หรือหลักปรัชญา
การศึกษาของแต่ละหน่วยงานที่จัด แต่อย่างไรก็ดีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสม ควรมี
เป้าหมายเดียวกัน คือ ควรเน้นการพัฒนาเด็กทุกๆ ด้าน (Whole Child) ซึ่งการให้การศึกษาอบรม และเลี้ยง
ดูเด็กระดับปฐมวัยอย่างถูกต้องเหมาะสมย่อมจะมีความสําคัญต่อประเทศชาติอย่างย่ิง เพราะถ้าเด็กในวัยน้ี 
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลดีและเป็นรากฐานต่อพัฒนาการและการศึกษา
ระดับอ่ืน ซึ่งวงการศึกษาต่างยอมรับว่าชีวิตในช่วงวัยเด็กตอนน้ี หรือระยะปฐมวัยเป็นระยะท่ีสําคัญที่สุดของ
ชีวิต ประสบการณ์ต่างๆ ที่เด็กได้รับต้ังแต่แรกเกิดจนถึงเริ่มเข้าช้ันประถมศึกษาทั้งจากทางบ้านและสถาน
พัฒนาเด็กในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล
ควรจะเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกเหนือจากส่ิงที่ได้รับจากบ้าน โดยส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา ไปพร้อมๆ กันด้วย จุดมุ่งหมายของการศึกษาระดับ
ปฐมวัยจึงไม่ใช่เพียงการเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษาเท่าน้ัน แต่ควรเป็น 
การช่วยเด็กให้มีชีวิตสมบูรณ์แบบตามที่เด็กปฐมวัยพึงจะมี เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่พร้อมที่จะเรียนรู้ ครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีเทคนิควิธีสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้เด็กดํารงชีวิตในวัยเริ่มต้นด้วยความสุข และมีพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ไปได้อย่างเต็มที่ (เยาวพา เดชะคุปต์, 2542) ในส่วนของการจัดการศึกษาปฐมวัยได้กําหนดให้มี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นการเฉพาะ เพ่ือเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการ และเตรียมผู้เรียนให้มีความ
พร้อมในการเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 (กรมวิชาการ, 2545) การจัดการเรียนการสอนแบบหน่วยบูรณา
การ หรือที่เรียกว่า Thematic Approach ได้ถูกนํากลับมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง ซึ่งวิธีนี้ไม่ใช่สิ่งที่เพ่ิงจะ
เกิดขึ้น แต่เป็นเร่ืองที่มีแนวความคิดมานานแล้ว ปัจจุบันแนวความคิดเก่ียวกับวิธีการนี้ชัดเจนกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้นและได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ได้ผลอย่างเต็มที่จริงจัง ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย เกิด
องค์ความรู้ความคิด สามารถเช่ือมโยงความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ไม่ใช่การเรียนแยกส่วนหรือเรียน
เฉพาะเรื่อง ความสัมพันธ์เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนที่ไม่ใช่การศึกษาที่แท้จริง (เพราพรรณ 
โกมลมาลย์, 2541) การจัดการเรียนการสอนที่สําคัญ คือ การท่ีเขาได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากรู้ อยากเรียน 
อยากได้ อยากเป็น โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆ ในลักษณะของการบูรณาการ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ ใกล้ตัวกับชีวิตประจําวันย่อมทําให้ผู้ เ รียนมีความสุข และนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ดังนั้นการจัดประสบการณ์ให้เกิดผลมากท่ีสุดจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนคติของ
ครู โดยใช้วิธีการฝึกอบรมพัฒนาครู เพ่ือให้เห็นความสําคัญตามจุดมุ่งหมายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยมีองค์รวม มีความสามารถทางสติปัญญาหรือไอคิว และความสามารถในการพัฒนาทาง
อารมณ์ หรืออีคิวได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม โดยครูจะต้องเห็นความสําคัญของสมองผู้เรียนในการ
จัดการเรียนรู้ และในการวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ เพ่ือนํามาบูรณาการและออกแบบเป็น
กิจกรรม จัดประสบการณ์แบบบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป หลักการในการพัฒนาเด็กปฐมวัยคือ 
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วย 
เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับข้ันของการพัฒนาทุกด้าน อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพโดย
กําหนดหลักการ ได้แก่ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท  
ยึดหลักการอบรมเล้ียงดู และให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
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วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย (กรมวิชาการ, 2546)  
 จากการสํารวจสภาพและความต้องการการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย พบว่านักศึกษายังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดย
นักศึกษายังขาดทักษะที่นําไปสู่การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ อันได้แก่ ทักษะการเขียนแผนจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ขาดประสบการณ์ และไม่รู้เทคนิค วิธีการจัด
ประสบการณ์ที่จะนํามาบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งทําให้ไม่ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้และ
เน้ือหาที่เก่ียวข้องกัน และไม่สามารถบูรณาการแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ไม่สามารถกําหนดช่ือเรื่องได้ ไม่สามารถกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพราะไม่ได้ศึกษา
จุดประสงค์วิชาหลักและวิชารอง ไม่มีการกําหนดเน้ือหาย่อยสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีความรู้
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์ไม่สอดคล้องกับเน้ือหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ไม่มีการประเมินการจัดประสบการณ์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา จึงทําให้นักศึกษาขาด
ทักษะความรู้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยและเกิดความสับสนไม่ชัดเจนในงานของตนเอง และ
นักศึกษาต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ต้องการให้มีผู้เช่ียวชาญให้คําปรึกษา แนะนําช้ีแนะ เพ่ิมพูนประสบการณ์ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดย
การศึกษาดูงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการให้มี
ความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ดังนั้น จากสภาพและความต้องการข้างต้น นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยซึ่งจะเป็นครูปฐมวัย
ในอนาคตน้ันควรได้รับการพัฒนาและปูพ้ืนฐานทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาผู้ที่จะดูแลเด็กปฐมวัยในอนาคตให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการ 
จัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยจึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญ ที่จะนําไปสู่ลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการจัดประสบการณ์แบบบูรณา
การให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาทักษะการ
จัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการก่อนและหลังการจัดกิจกรรมใน
รายวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
  ดําเนินการทดลองโดยการจัดการเรียนการสอนในคาบเรียน จัดอบรมเพ่ิมเติมจากผู้เช่ียวชาญ 
ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 4 ภูบ่อบิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และฝึกปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในการวางแผนรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการในรายวิชา และทดลองฝึกปฏิบัติจริง ของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
มีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2.  สัมภาษณ์สภาพและความต้องการของนักศึกษา 
 3.  การกําหนดหัวเรื่องที่จะสอน 
 4.  การกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 5.  การกําหนดเน้ือหาย่อย 
 6.  การวางแผนการสอน 
 7.  ประเมินแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 8.  การปฏิบัติการสอน 
 9.  ศึกษาดูงาน 
 10.  การนิเทศประเมินปรับปรุงและพัฒนาการสอน 
 11.  ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพ่ือพัฒนาทักษะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาทดลอง 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 3 ช่ัวโมง (จันทร์ พุธ ศุกร์) รวม 24 
ครั้ง ในการนํารูปแบบการฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการของ
นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้ 
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วัน/เวลา กิจกรรมการเรยีนการสอน หมายเหตุ 
สัปดาห์ที่ 1  
จันทร์ที่ 17 ส.ค. 58 

1. การจัดการเรียนการสอนในคาบเรียนรายวิชาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง การพัฒนาทักษะการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

1.2 รูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก และธรรมชาติและพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 

 

พุธที่ 19 ส.ค. 58 2. การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมนอกคาบเรียนรายวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

2.1 หลักสูตรและแนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 

วิทยากร 
บรรยายพิเศษ 
ผศ.ดร.วัชรีย์ร่วมคิด 

ศุกร์ที่ 21 ส.ค. 59 3. การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมนอกคาบเรียนรายวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

3.1 หลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์สําหรับเด็ก 

วิทยากร 
บรรยายพิเศษ 
ผศ.ดร.วัชรีย์ร่วมคิด 

สัปดาห์ที่ 2 
จันทร์ที่ 24 ส.ค. 58 

4. การจัดการเรียนการสอนในคาบเรียนรายวิชาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

4.1 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

พุธที่ 26 ส.ค. 58 5. การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมนอกคาบเรียนรายวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

5.1 เทคนิคการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
และการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู ้

 

ศุกร์ที่ 28 ส.ค. 58 6. การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมนอกคาบเรียนรายวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

6.1 การฝึกปฏิบัติจัดทําแผนการจัดประสบการณ์และฝึก
ปฏิบัติการสอนตามแผนการสอน ในชั้นเรียนครั้งที่ 1 

วิทยากร 
บรรยายพิเศษ 
ผศ.ดร.วัชรีย์ร่วมคิด 

สัปดาห์ที่ 3 
จันทร์ที่ 31 ส.ค. 58 

7. การจัดการเรียนการสอนในคาบเรียนรายวิชาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

7.1 การฝึกปฏิบัติจัดทําแผนการจัดประสบการณ์และฝึก
ปฏิบัติการสอนตามแผน ในชั้นเรียนครั้งที่ 2 

วิทยากร 
บรรยายพิเศษ 
ผศ.ดร.วัชรีย์ร่วมคิด 

พุธที่ 2 ก.ย. 58 8. การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมนอกคาบเรียนรายวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

8.1 การฝึกปฏิบัติจัดทําแผนการจัดประสบการณ์และฝึก
ปฏิบัติการสอนตามแผน ในชั้นเรียนครั้งที่ 3 
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วัน/เวลา กิจกรรมการเรยีนการสอน หมายเหตุ 
ศุกร์ที่ 4 ก.ย. 58 9. การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมนอกคาบเรียนรายวิชาการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 
9.1 การฝึกปฏิบัติจัดทําแผนการจัดประสบการณ์และฝึกปฏิบัติการ

สอนตามแผน ในชั้นเรียนครั้งที่ 4 

 

สัปดาห์ที่ 4 
จันทร์ที่ 7 ก.ย. 58 

10. ศึกษาดูงานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้น
บริบาล จํานวน 2 ห้องเรียน 

 

พุธที่ 9 ก.ย. 58 11. ศึกษาดูงานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชั้น
อนุบาล 1-3 จํานวน 6 ห้องเรียน 

 

ศุกร์ที่ 11 ก.ย. 58 12. การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมนอกคาบเรียนรายวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

12.1 อภิปราย สรุปการศึกษาดูงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย  

 

สัปดาห์ที่ 5 
จันทร์ที่ 14 ก.ย. 58 

13. ศึกษาดูงานที่ โรงเรียนเทศบาล 4 ภูบ่อบิด ระดับชั้นบริบาล จํานวน 
4 ห้องเรียน 

 

พุธที่ 16 ก.ย. 58 14. ศึกษาดูงานที่ โรงเรียนเทศบาล 4 ภูบ่อบิด ระดับชั้นอนุบาล 1-2 
จํานวน 6 ห้องเรียน 

 

ศุกร์ที่ 18 ก.ย. 58 15. การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมนอกคาบเรียนรายวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

15.1 อภิปราย สรุปการศึกษาดูงานของโรงเรียนเทศบาล 4 ภูบ่อบิด 

 

สัปดาห์ที่ 6 
จันทร์ที่ 21 ก.ย. 58 

16. การจัดการเรียนการสอนในคาบเรียนรายวิชาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

16.1 การฝึกปฏิบัติจัดทําแผนการจัดประสบการณ์และฝึกปฏิบัติการ
สอนตามแผน ในชั้นเรียนครั้งที่ 1 

 

พุธที่ 23 ก.ย. 58 17. การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมนอกคาบเรียนรายวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

17.1 การฝึกปฏิบัติจัดทําแผนการจัดประสบการณ์และฝึกปฏิบัติการ
สอนตามแผน ในชั้นเรียนครั้งที่ 2 

 

ศุกร์ที่ 25 ก.ย. 58 18. การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมนอกคาบเรียนรายวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

18.1 การฝึกปฏิบัติจัดทําแผนการจัดประสบการณ์และฝึกปฏิบัติการ
สอนตามแผน ในชั้นเรียนครั้งที่ 3 
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4. ผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดประสบการณ์แบบบูรณา
การ 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการก่อนและหลังการจัดกิจกรรมในรายวิชา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2558 ภาคเรียนที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 35 คน ได้มาโดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งแบบทดสอบนั้นเป็น
แบบทดสอบปรนัย (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบบันทึกการนิเทศ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ (Mean or Arithmetic Mean:	x)̅ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D. or S) และสรุป
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนา ได้ผลสรุปดังนี้ 
 ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 97.13) เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 2.87) เป็นเพศชาย 
 สภาพและความต้องการในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

วัน/เวลา กิจกรรมการเรยีนการสอน หมายเหตุ 
สัปดาห์ที่ 7 
จันทร์ที่ 21 ก.ย. 58 

19. การทดลองสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ ณ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

 

พุธที่ 30 ก.ย. 58 20. การทดลองสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ ณ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

 

สัปดาห์ที่ 8 
จันทร์ที่ 5 ต.ค. 58 

22. การทดลองสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ ณ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

 

พุธที่ 7 ต.ค. 58 23. การทดลองสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ ณ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

 

ศุกร์ที่ 9 ต.ค. 58 24. การทดลองสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ ณ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

 

จันทร์ที่ 12 ต.ค.58 25. การจัดการเรียนการสอนในคาบเรียนรายวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 
25.1 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การทดสอบหลัง
เรียน อยู่หลังช่วง
ระยะเวลาการทํา
วิจัยเสร็จส้ินแล้ว  
24 คร้ัง 
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 พบว่า นักศึกษาต้องการให้มีผู้เช่ียวชาญให้คําปรึกษา แนะนําช้ีแนะ จํานวน 10 คน ต้องการศึกษาดู
งาน จํานวน 15 คน ต้องการฝึกปฏิบัติทดลองเขียนแผนจัดประสบการณ์แบบบูรณาการก่อนลงไปทดลอง
สอนจริง จํานวน 5 คน และต้องการฝึกปฏิบัติทดลองเขียนแผนจัดประสบการณ์แบบบูรณาการและ 
ฝึกปฏิบัติการสอนตามแผนก่อนลงไปทดลองสอนจริง จํานวน 5 คน 
 ผลคะแนนก่อนและหลังการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 พบว่า นักศึกษามีคะแนนก่อนเรียนโดยเฉลี่ยเท่ากับ (13.83 คะแนน) และหลังการจัดกิจกรรมใน
รายวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย นักศึกษามีคะแนนหลังเรียนโดยเฉล่ียเท่ากับ 
(27.49 คะแนน)  
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้วิจัยมีข้ออภิปรายผล ดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพและความต้องการในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นักศึกษายังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยนักศึกษายังขาดทักษะที่นําไปสู่การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ได้แก่ 
ทักษะการเขียนแผนจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ขาดประสบการณ์ และ
ไม่รู้เทคนิค วิธีการจัดประสบการณ์ที่จะนํามาบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งทําให้การเขียนแผน
จัดประสบการณ์ไม่สอดคล้องตรงตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จึงทําให้นักศึกษาขาดทักษะ
ความรู้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย และนักศึกษาต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ต้องการให้มีผู้เช่ียวชาญให้คําปรึกษา 
แนะนํา เพ่ิมพูนประสบการณ์ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยการศึกษาดูงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ 
ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการก่อนและหลังการจัดกิจกรรมในรายวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
นักศึกษาที่ได้รับการสอนในรายวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย การอบรม การศึกษาดู
งาน การฝึกปฏิบัติจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการสอนตามแผนแบบบูรณาการในห้องเรียน 
และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผนแบบบูรณาการในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการในรายวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัยสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมในรายวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 
 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 การพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ควรนําไปใช้กับบุคลากรในสถานศึกษาอ่ืนไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลหรือ
เอกชนและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
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ปฐมวัยไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้สามารถจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
สําหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ควรมีการเผยแพร่ความรู้และเทคนิควิธีการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์แบบบูรณา
การ สําหรับเด็กปฐมวัยไปยังสถานศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างเป็นเครือข่าย และเพ่ือการปฏิรูปการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ  
ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 
 ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและรูปแบบการศึกษาค้นคว้านี้ ไปศึกษากับ
บุคลากรในระดับอ่ืนๆ หรือนักเรียนในระดับอ่ืน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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1. บทนํา  
 การปฏิรูปการศึกษาไทยทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) มีหลักการและกรอบแนวคิดวิสัยทัศน์
เป้าหมายบนฐานของหลักการแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
โดยเฉพาะเป้าหมายกําหนดไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
โดยเน้นประเด็นหลักสามประการคือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย
พัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมหลักสูตรและเน้ือหาพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มี
คุณค่าด้วยระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพเพ่ือให้ประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษาโดยเพ่ิมบทบาทผู้ที่อยู่
ภายนอกระบบการศึกษาด้วยทั้งน้ีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้เสนอแนวทางปฏิรูประบบอย่างเป็น
ขั้นตอนโดยกําหนดประเด็นสําคัญที่ต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนสี่ประการหลักคือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุค
ใหม่ 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และ 4) พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการแบบใหม่ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 14-22)  
 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาไทย 
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) นั้น ต้องมาจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนที่ร่วมมือกันสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาส่งเสริมให้มี 
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือตอบสนอง
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่คือ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผู้สอน 
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  
 ดังน้ันสถานศึกษาทกุแห่งต้องให้ความสําคัญต่อการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับผู้เรียนมีการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในสถานศึกษา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งน้ีการพัฒนาคุณภาพอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมย่อมทําให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดีขึ้น ครูมีแรงจูงใจที่ดีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 การบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารและ
บุคลากรในโรงเรียนต้องระดมทรัพยากร งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการดําเนินงาน แต่
ทั้งนี้ศักยภาพของแต่ละโรงเรียนเอกชนมีความแตกต่างกันงบประมาณและการบริหารจัดการอาจแตกต่างกัน 
ดังนั้นโรงเรียนเอกชนจํานวนมากจึงมีสภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบการที่ไม่เอ้ือต่อการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ หรือความคาดหวังของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา ทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่เอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 จากข้อมูลดังกล่าว ทําให้ผู้ วิจัยในฐานะหัวหน้างานอาคารสถานที่จึงมีความสนใจศึกษา 
การบริหารงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่สังกัดมลูนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย เพ่ือประโยชน์ในการนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน และพัฒนา 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
ข้อมูลรอบตวั สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
กานต์ทิตา ทพิยศ1 มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์2 ปรมินทร์ วงษค์ําสิงห์3 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และ3) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูล
รอบตัวสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จํานวน 35 คน ดําเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ 
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและt-test 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีคุณภาพเท่ากับ 4.65 และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.71/85.28 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ3) 
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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The Development of Computer Assisted Instruction  
Unite 1: Surrounding Data of Mathayomsuksa 3 

 
Kantita Thipyote1 Mayuree Phitthayasenee 2 Paramin Wongkhamsing3 

 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) created and searched the efficiency of 
Computer Assisted Instruction Unite 1 to pass the preset criteria 80/80 2) compared the 
results of study before and after using CAI and 3) studied the satisfaction of the target 
group. The target group was composed 35 students in Mathayomsuksa 3/1, second 
semesters, Bandorn School in academic year 2015. The research tools were lesson plan of 
CAI, Testing and Questionnaire. The data was analyzed by means, percents, standard 
deviation and t-test.  
 The results of research found that the efficiency of the CAI quality criteria 4.65 and 
efficiency passed preset of 86.71/85.28. The result of post-test was higher than pre-test 0.5 
significantly and the average of satisfaction of CAI 2.80.  
 
Keyword: Computer Assisted Instruction, Efficiency, Testing Results 
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1.บทนํา  
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่พยายามจะเปลี่ยนบทบาทครูจาก
ผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อํานวยความสะดวกและเสนอแนะเครื่องมือ
การเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยีให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางนําความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในห้องเรียน ซึ่งเรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active 
Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นการเรียนจากการ
ค้นคว้าเองของนักเรียน ครูช่วยแนะนําและ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนแต่ละคนสามารถ
ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูนั้นจึงไม่สามารถ
สอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว โดยไม่ใช้สื่อการเรียนประกอบ ซึ่งทักษะจําเป็นท่ีผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 
21 นี้ควรจะต้องเป็นผู้หมั่นค้นคว้าและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง (วิจารณ์ พานิช, 
2555)  
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน “Computer Aided instruction” เป็นสื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอร์รูปแบบหน่ึง ซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ
ซึ่งนําเสนอในรูปแบบ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งใน
บทเรียนจะประกอบไปด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ คําแนะนําการใช้งานโปรแกรม สถานการณ์ปัญหา 
ภารกิจให้ทํา ฐานความช่วยเหลือ แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม และแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหา
บทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากท่ีสุดโดยมีเป้าหมายท่ีสําคัญ 
ก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นให้เกิดความต้องการท่ีจะเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ 
(Feedback) นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดีรวมทั้ง
สามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา คุณสมบัติที่ดีของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือนํามาประกอบกับการจัดเตรียมห้องเรียนหรือศูนย์ค้นคว้าที่ถูกออกแบบให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ก็จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในอันท่ีจะพัฒนาตาม
เป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ให้บรรลุได้ในเวลาอันรวดเร็วย่ิงขึ้นไป (นันทนา หนูช่วย, 2554) นอกจากน้ี ขวัญชนก  
บัวทรัพย์ (2558) ยังได้ทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การใช้โปรแกรมการพิมพ์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่3 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) พบว่า ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมการพิมพ์ จากการประเมินคุณภาพมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์เท่ากับ 83.00/88.83 ซึ่งเกณฑ์ที่ต้ังไว้คือ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการใช้โปรแกรมการพิมพ์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และค่าส่วนเบนมาตรฐาน
เท่ากับ.43 โดยแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังน้ันการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
จึงทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใน
การเรียนและยังทําให้การเรียนไม่น่าเบ่ืออีกต่อไป 
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 จากการท่ีได้ไปสังเกตการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบปัญหาว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถและทักษะในการเรียนรู้ที่ต่างกันการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์มีเน้ือหาในการเรียนรู้มาก และเรียนตามตําราทําให้ผู้เรียนไม่ค่อย
สนใจท่ีจะเรียนและเน้นการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ และผู้เรียนยังขาดแรงจูงใจในการเรียน ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะสามารถแก้ปัญหาจากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจึงได้ส ร ้า งบทเร ียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยการเรียนรู ้ที ่ 1 ข้อมูลรอบตัว  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่ 3 เพื ่อเป็นสื ่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทําให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจใน 
การเรียนมากยิ่งข้ึน 
  
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1 
ข้อมูลรอบตัว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัวสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่3 
 2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
 
3.วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การวิจัยคร้ังน้ีทําการวิจัยโดยใช้กลุ่มประชาการ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ทั้งหมด 6 ห้อง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
205 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จํานวน 35 คน จําแนกเป็นนักเรียนชาย 17 คน และนักเรียนหญิง 
18 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก 
 
 2.  แบบแผนการทดลอง 
  ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest- Posttest Design (กาญจนา วัฒยุ, 
2548)  
 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1
ข้อมูลรอบตัว จํานวน 3 แผน 
  3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ข้อมูลรอบตัว  
  3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องข้อมูลรอบตัว จํานวน 20 ข้อ 
  3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 15 ข้อ 
 

150



151 
 

 4.  การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้สร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
   4.1 แผนการจัดการเรียนรู้  
   แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่1 
ข้อมูลรอบตัว จํานวน 3 แผน โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
    4.1.1 ศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 
   4.1.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 3 แผน  
    4.1.3 นําแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไข โดยมีคะแนนระดับความคิดเห็น ดังน้ี 
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ1 หมายถึง น้อยท่ีสุด โดย
ผลการประเมินตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
   4.1.4 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับผู้เรียน 

 4.2 นวัตกรรมและขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม 
   นวัตกรรมท่ีใช้ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว 3 
เรื่อง โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้และโมเดลสําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ ADDIE Model 
ในการออกแบบ ดังนี้ 
   4.2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)  
       1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
       2) ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว  
       3) ศึกษาวิธีการสร้างสตอร่ีบอร์ดและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       4) ศึกษาวิธีใช้งานโปรแกรม Construc2 ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว จากหนังสือและเว็บไซต์ต่างๆ  
       5) ศึกษาวิธีการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 
1 ข้อมูลรอบตัว จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   4.2.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design)  
       1) ออกแบบผังความคิดรวบยอด เพ่ือให้มาซึ่งส่วนประกอบของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
       2) ออกแบบผังการดําเนินงาน Flowchart 
       3) ออกแบบสตอรี่บอร์ด จํานวน 30 เฟรม 
       4) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว  
   4.2.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Development)  
       1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว ไปให้
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณาความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยมี
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คะแนนระดับความคิดเห็น ดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก3 หมายถึง ปานกลาง 2 
หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด โดยผลการประเมินตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65  
      2) นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว ที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วนําไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) แบ่ง
การทดลองออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้ การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การทดลองแบบกลุ่มเล็ก และการ
ทดลองแบบภาคสนาม  
   4.2.4 ขั้นตอนการนําไปใช้ (Implement)  
      นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว ที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว ไปใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1 จํานวน 35 คน เป็นเวลา 
3 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนการใช้ ดังนี้ 
       1) ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว 
จํานวน 20 ข้อ 
       2) ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา ในหน่วยการเรียนรู ้ข้อมูลรอบตัว  
       3) ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว จํานวน 20 ข้อ 
       4) ให้นักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 15 ข้อ 
       5) นําข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ 
หลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
   4.2.5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)  
       เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว ที่พัฒนาขึ้นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ โดยนําคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากการใช้งานจริงมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ 
หลังเรียน เพ่ือดูความก้าวหน้าของการเรียน และนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาทําการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมีความ 
พึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว อยู่ในระดับใด 
 4.3  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ผู้วิจัยได้จัดทําแบบทดสอบ โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
   4.3.1 ศึกษาเอกสารและตําราท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
   4.3.2 วิเคราะห์ตัวบ่งช้ีและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ของนักเรียนช้ันปะถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือนํามาสร้างแบบทดสอบจํานวน 20 ข้อ เพ่ือใช้ในการทดสอบก่อนและ
หลังเรียน 
   4.3.3 นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถาม ตัวบ่งช้ี และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และคัดเลือกคําถาม โดยพิจารณาดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป มาจัดพิมพ์เพ่ือนําไปใช้ต่อไป โดยผลการประเมินตามความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง.67-1.00  
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 4.4  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ผู้วิจัยได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบประมาณค่า 3 ระดับ (Rating Scale) โดยมี
วิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
   4.4.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบความพึงพอใจของนักเรียน 
   4.4.2 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
จํานวน 15 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 3 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 3 คือ มาก 2 
คือ ปานกลาง และ 1 คือ น้อย 
   4.4.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญ เป็นผู้ตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบสอบถามและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และคัดเลือกคําถาม โดย
พิจารณาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยผลการประเมินตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมี
ค่าอยู่ระหว่าง.67-1.00  4.4.4 นําแบบผลการประเมินความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข
และจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์  
  
 5.  การรวบรวมข้อมูลในการวิจัย  
  5.1  คัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะทําการวิจัย ครูช้ีแจงทําความเข้าใจและอธิบายส่ิงท่ี
กําลังจะดําเนินกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
  5.2  ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 20 ข้อ โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ก่อนการทํากิจกรรม โดยใช้เวลา 30 นาที แล้วนํามาตรวจให้คะแนน บันทึกผลเพ่ือใช้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
(Pretest)  
  5.3  ผู้วิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อในการจัดการเรียน
การสอนที่ได้สร้างขึ้น จํานวน 3 เร่ือง เร่ืองละ 1 ช่ัวโมง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 คร้ังต่อ 1 สัปดาห์ รวม
เป็น 3 สัปดาห์ 
  5.4  เมื่อดําเนินกิจกรรมจนครบเสร็จสิ้น ผู้ วิจัยได้ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
จํานวน 20 ข้อ โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นชุดเดิมอีกครั้ง โดยใช้เวลา 30 นาที แล้วนํามาตรวจให้
คะแนนด้วยวิธีเดียวกับการทดสอบครั้งแรกและบันทึกผลเพื่อใช้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest)  
  5.5  นําผลคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมไปวิเคราะห์และ
แปลผล ในรูปแบบตารางและการบรรยายและสรุปผล 
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4. ผลการวิจัย 
 4.1  ระยะที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 
1 ข้อมูลรอบตัว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งผลการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ซึ่งผู้วิจัยนําเสนอตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว  
  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
 

 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหนึ่ง แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม ซึ่ง
นําเสนอดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูล
รอบตัว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริม
กสกิร) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  

 

 
  
 
 
 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้ 3 ครั้ง ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพแบบ
หน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม เท่ากับ 80/81.67 86.67/83.33 และ 86.71/85.28 ตามลําดับ 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดทุกคร้ัง 
 
 4.2  ระยะที่ 2 ผลการวิ เคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนําเสนอดังตารางที่ 2 
 
 

N ระหว่างเรียน หลังเรียน ค่าประสทิธิภาพ 
E1/E2 A X E1 B Y E2 

3 60 144 80 20 52 81.67 80/81.67 
9 60 468 86.67 20 150 83.33 86.67/83.33 
35 60 1821 86.71 20 597 85.28 86.71/85.28 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 จากการนําไปใช้จริงกับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน 
(ศรีเสริมกสิกร) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1 จํานวน 35 คน 

 

คะแนนสอบ จํานวน 
นักเรียน (N) 

คะแนนเฉลี่ย 
(X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ผลต่างคะแนน 
(D) t-test 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

35 
35 

6.29 
16 

2.64 
2.14 

3.60 
 

10.86 
 

 

t (.05, 34=2.0322)  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่1 ข้อมูลรอบตัว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ัน
สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ 
 

 4.3 ระยะที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนําเสนอดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว จากการนําไปใช้จริงกับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริม
กสิกร) จํานวน 35 คน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน N=35 
X  S.D. แปลความ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
จัดรูปแบบเนื้อหาสวยงาม น่าสนใจ 
ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน 
ภาพประกอบสวยงาม 
บทเรียนมีสีสันสวยงาม 
สัญลักษณ์/เครื่องหมายชัดเจน 
เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน 
การนําเสนอต่อเนื่อง 
คําอธิบายการใช้งานโปรแกรมชัดเจน 
ทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้เอง 
ความยากง่ายของข้อสอบ 
เสียงประกอบมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
จํานวนข้อสอบมีความเหมาะสม 
ควบคุมสื่อได้ด้วยตนเอง 
ออกจากบทเรียนได้สะดวก 

2.80 
2.89 
2.89 
2.80 
2.86 
2.69 
2.86 
2.71 
2.83 
2.80 
2.80 
2.66 
2.89 
2.83 
2.71 

.41 

.32 

.32 

.41 

.43 

.47 

.36 

.52 

.45 

.47 

.41 

.59 

.40 

.38 

.57 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ยทุกรายการ 2.80 .43 มาก 
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 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 3 ลําดับแรกที่มีค่าเท่ากัน คือ 
จัดรูปแบบเนื้อหาสวยงามน่าสนใจ ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน จํานวนข้อสอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลําดับสุดท้ายคือ เสียงประกอบมีความเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66  
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 5.1  การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูล
รอบตัวสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 เน่ืองจากกระบวนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนน้ัน ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การออกแบบวางแผนการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเอกสารต่างๆ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีขั้นตอนการสร้างอย่างชัดเจนและสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนพื้นฐานหลักการทฤษฎีและกรอบแนวคิดของนักการศึกษา คือ ถนอมพร  
(ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง (2547) ได้กล่าวถึงลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีองค์ประกอบ มี
การนําเข้าสู่บทเรียน การเสนอเนื้อหา การใช้คําถามและคําตอบตรวจคําตอบและการปิดบทเรียนเมื่อได้เรียน
จบบทเรียนน้ันๆ แล้วทําการประเมินผลการเรียนของตนทันทีและได้นําทฤษฎีสตรัคติวิสต์มาประยุกต์ใช้ใน
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 1) ไม่นําเสนอเน้ือหาในรูปแบบที่เหมือนการรับข้อมูลจาก
บทเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ควรออกแบบกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น นาํเสนอ
สถานการณ์ปัญหา แล้วให้ผู้เรียนวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหา 2) บทเรียนที่ออกแบบตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ ควรเป็นการบูรณาการความรู้เดิมในศาสตร์ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนเคยศึกษามาใช้ร่วมกันในการสร้าง
ความรู้ใหม่ เช่น การต้ังโจทย์ปัญหาให้ผู้เรียน 3) สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
การออกแบบบทเรียนที่สามารถเช่ือมโยงการทํางานของผู้เรียนแต่ละคนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึง
ทําให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัวสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิพงศ์ ชูเสือหึง (2557) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 5” ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี จากน้ันผู้วิจัยจึงทําการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง  
แบบกลุ่มเล็กและแบบกลุ่มภาคสนาม มีค่าเท่ากับ 80/81.67 86.67/83.33 และ 86.71/85.28 
ตามลําดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทั้งน้ีเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ดําเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพอย่างเป็นขั้นตอน ต้ังแต่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดขอบเขตและเนื้อหาที่ต้องการ รวมท้ัง
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สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการออกแบบและการดําเนินการอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการ
ตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญทุกขั้นตอนและได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะซึ่งทําให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีรัตน์ ชัยฤทธ์ิ (2551) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง เลขฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6” 
  ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเลขฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพ 81.00/80.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชนก บัวทรัพย์ 
(2558) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง“การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้โปรแกรมการพิมพ์ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ”ผลการศึกษาพบว่าผลการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการใช้โปรแกรมการพิมพ์จากการประเมินคุณภาพมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ เท่ากับ 83.00/88.83 ซ่ึงเกณฑ์ที่ต้ังไว้คือ 80/80 
 5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลรอบตัว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนหน่วยการเรียนรู้ที่1 ข้อมูลรอบตัว มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ีเป็น
เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ผ่านการดําเนินการอย่างเป็นระบบหลายขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดและเป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีดึงดูดความสนใจของผู้เรียน จึงทําให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาทิพย์ สมเด็จ (2555) 
ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3” 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพวรรณ จะชนรัมย์ (2558) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 5.3  การความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ข้อมูลรอบตัว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 สาเหตุ
ที่ทําให้นักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีกระบวนการสร้างและการพัฒนาท่ีดีถูกต้องตามระบบขั้นตอนและมีคุณภาพ มีการกําหนดเนื้อหา
ออกเป็นหลายๆ เรื่องมีคําแนะนําชัดเจน เรียงลําดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก ทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน สามารถทําแบบฝึกหัดอย่างสบายใจ มีความสุขและกระตือรือร้นในการเรียน 
ทําให้ได้รับความรู้ และทักษะในการทํางาน ส่งผลให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเกิดความพึง
พอใจในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของช่อเพชร พิธานเกื้อกูล 
(2559) ทําการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4” ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

157



158 
 

เรื่องคอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉล่ียรวมของความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี
มาก 
 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1  การนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้กับผู้เรียน ผู้วิจัยควรฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์ก่อน ซึ่งผู้เรียนจะต้องทราบข้ันตอนและวิธีการเรียนให้ถูกต้อง เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้น
สําหรับการทดลอง  
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบอ่ืนๆ ที่แตกต่างออกไป เช่น 
รูปแบบเกม การสาธิต การจําลองสถานการณ์ เพ่ือได้รูปแบบที่หลากหลายและสามารถตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
  2.2  แบบสอบถามความพึงพอใจควรต้ังคําถามให้เหมาะสมกับระดับช้ัน จากท่ีนําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจไปใช้ผู้เรียนยังไม่เข้าใจคําถามบางข้อ 
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การพัฒนาสือ่มัลติมีเดียเรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี 
สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
คณิศร จี้กระโทก1 สรญา หอมทุมมา2 กนกวรร ณ โหศลิา3 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี ประชากรเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหมาก
แข้ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 8 ห้อง รวมท้ังสิ้น 348 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช่วงช้ันที่ 
1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1) สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 2) 
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียเรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ 
81.90/86.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 ที่เรียนด้วยด้วยสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05  
 
คําสําคัญ: สื่อมัลติมีเดีย, การแปรงฟันอย่างถูกวิธี  
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DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA ON THE TOPIC OF BRUSHING PROPERLY FOR 
PROTHOMSUKSA 3  

 
Kanisorn Jeekratok1 Sroraya Homthoomma2 Kanokvan Hosila3  

 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) develop the learning media on the topic 
of Brushing properly 2) achievement compare on before and after students learning media 
on the topic of Brushing properly. The sample of this research were Grade 3 students 
BanMokkhaeng School Udonthani on semester 2/2558 total 348 students. The sample of 
this research were total 35 students. This is obtained by sampling. Equipment’s for this 
research are 1) media on the topic of Brushing properly for Grade 3 students 2) an 
achievement test. The research statistics were used mean standard deviation and t-test. 
Results of the research were as follows: 1) The efficiency of the learning media on the 
topic of Brushing properly was 81.90/86.86, 2) The score after user pass our media on the 
topic of Brushing properly is higher. The Level of Significance is.05 
 
Keyword: Multimedia, Brushing Properly 
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1. บทนํา  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยเด็กไทยต้องรักษาฟันถึง 1.2 ล้านซี่ หรือเฉลี่ย 1.5 ซี่ต่อคน 

สาเหตุจากชอบกินขนมกรุบกรอบ น้ําอัดลม เตือนพ่อแม่ ผู้ปกครอง เลือกอาหารท่ีมีประโยชน์ และดูแลสุขภาพ
ช่องปากให้เด็กอย่างเหมาะสม กรมอนามัยเปิดเผยว่า จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ปี 2556 พบว่า เด็ก
ประถมศึกษา ร้อยละ 51.2 เคยมีฟันผุ โดยมีรอยโรคฟันผุในช่องปากประมาณ 1.5 ซี่ต่อคน ทําให้มีเด็กไทยทั่ว
ประเทศมีฟันที่ต้องได้รับการดูแลรักษามากถึง 1.2 ล้านซี่ สาเหตุของการเกิดโรคฟันผุส่วนใหญ่ คือ การชอบกิน
ขนมกรุบกรอบ น้ําอัดลม ลูกอม ขนมหวาน รวมทั้งมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีไม่เหมาะสม อาจจะ
เลยการแปรงฟันหรือแปรงฟันไม่ทั่วถึงทุกซี่และไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมท่ีเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่
บ้าน พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่พฤติกรรมการบริโภคของบุตรหลานเป็นพิเศษ โดยไม่กักตุนนํ้าอัดลม 
ลูกอม และขนมกรุบกรอบที่ไม่มีประโยชน์ไว้ในบ้าน เพ่ือเป็นการสร้างค่านิยมและตัวอย่างท่ีดีในการเลือก
บริโภคอาหารอย่างฉลาด (สาํนักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2556) หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 4 ได้กล่าวถึงในเร่ือง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี ซึ่งอยู่ในสาระท่ี 4 การสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถนะ และการป้องกันโรคคือ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ 
การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ช่วงช้ันที่เก่ียวกับ การแปรงฟัน
ให้สะอาดอย่างถูกวิธี ครอบคลุมบริเวณขอบเหงือกและคอฟัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 163)  
 เนื่องด้วยการพัฒนาส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาไม่ค่อยมี
ผู้พัฒนา ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาเป็นสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สื่อมัลติมีเดียเรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี  
เป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็กสามารถศึกษาและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และในโรงเรียนบางแห่งมีความ
ต้องการใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล ศึกษาเพราะขาดแคลนสื่อในการจัดการ
เรียนการสอน และสํานัก ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้จัดทําโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทย
ฟันดี โดยโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนแปรงฟันในช่วงหลัง
อาหารกลางวัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพช่องปากและช่วยผลักดันให้เด็ก 
แปรงฟันอย่างถูกต้องจริงจังในโรงเรียน (สุดาดวง กฤษฎาพงษ์. 2558)  
 ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการศึกษา จึงได้มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
มาเป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งโปรแกรม Flash สามารถถ่ายทอดเน้ือหาต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับการเรียนใน
ห้องเรียน ขณะเดียวกันมีโปรแกรมท่ีสามารถทํางานในด้านมัลติมีเดียด้านแอนนิเมชันต่างๆ ทั้งเว็บแอนนิเม
ชัน การ์ตูนแอนนิเมชัน งานแบนเนอร์ ภาพเคลื่อนไหวแบบอินเตอร์แอคทีฟที่โต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ (ปฐมพร 
อุทุมพิรัตน์ และวันเฉลิม ภิรมย์ราช. 2557: 1) การเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทเป็นสื่อที่ใช้ประกอบ
กับครูผู้สอนที่นักเรียนมีแนวโน้มในการแปรงฟันอย่างถูกวิธีมากขึ้น เมื่อเทียบกับครูสอนโดยไม่มีสื่อการเรียน
การสอนในการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงนําโปรแกรม Adobe Flash ซึ่งเป็นโปรแกรม 
Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย, ภาพเคลื่อนไหว (Animation) , ภาพกราฟิกที่มีความ
คมชัด เน่ืองจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์ (Vector) , สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้, สามารถ
สร้างงานให้โต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive Multimedia) มีฟังก์ช่ันสาหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) 
มาใช้ในการพัฒนาเป็นสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้และตื่นเต้นกับการเรียนและ
นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ (นงคราญ ห่อไธสง. 2553)  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 
การแปรงฟันอย่างถูกวิธี 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากรเป็นนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 8 ห้อง ทั้งหมด 348 
คน 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงกลุ่มจํานวน 1 ห้อง ทั้งหมด 35 คน 
 3.2  ตัวแปรท่ีศึกษา 
  3.2.1. ตัวแปรต้น คือ วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี 
  3.2.2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี  
 3.3  เครื่องมือการวิจัย 
  3.3.1 สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
  3.3.2 การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน
มัลติมีเดีย เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยนําไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีระหว่าง 0.50-1.00 
 3.4  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  3.4.1 ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษาได้นําหลักการของ ADDIE 
MODEL มาเป็นหลักการเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
  3.4.2 ประเมินผลความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น
โดยผู้เช่ียวชาญ และผู้สอนจํานวน 3 ท่าน โดยมีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่าความเที่ยงตรง
ระหว่าง 0.67-1.00 
  3.4.3 สร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินผลบทเรียนซึ่ง แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
  3.4.4 ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4.5 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล 
  3.4.6 ทดสอบตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
  3.4.7 สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-
test  
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4. ผลการวิจัย 
 4.1  ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  
  4.1.1 ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างหน้าเข้าสู่บทเรียน 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวอย่างมัลติมีเดีย “โทษของการกินขนมหวาน” ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
 
 4.2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี จากการทดลอง
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดัง
แสดงผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี จากการทดลอง
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี  

 

ลําดับ 
1 

ระหว่างเรียน รวม 
(15) 

หลังเรียน 
(10) 1 (5) 2 (5) 3 (5) 

รวม 136 154 140 430 304 
ค่าเฉลี่ย 3.89 4.40 4.00 12.29 8.68 

S.D. 0.87 0.60 0.87 1.54 0.90 
ร้อยละ 77.71 88.00 80.00 81.90 86.86 

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)=81.90 ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)=86.86 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.90 และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 86.86 นั่นคือ ประสิทธิภาพของสื่อ
มัลติมีเดีย เร่ือง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพของ E1/E2 เท่ากับ 81.90/86.86 แสดงว่าสื่อ 
การเรียนการสอนมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ 
 
 4.3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย 
เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย

สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี 
 

การทดสอบ N ค่าเฉลี่ย S.D. df t Sig. 
ก่อนเรียน 35 7.20 0.68 34 9.60 0.00 * 
หลังเรียน 35 8.69 0.90 

* P <.05 
 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายดังนี้ 
  5.1.1 ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.90/86.86 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมควร ฝายสระน้อย และคณะ (2558) ได้
ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบทีมแข่งขันแนว
ใหม่ ตามทฤษฎีของบลูม ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.05/82.50 สูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่กําหนดไว้ในขั้นต้น เน่ืองจากสื่อช่วยในการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ทําให้ช่วยลดความความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้ และนักเรียนยังสามารถควบคุมวิธีการเรียนได้ด้วยตนเอง  
  5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติรส 
สุวรรณพรหม และคณะ (2558) ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบเกมสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 1.37 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05 
เนื่องจากสื่อที่พัฒนาช่วยทําให้นักเรียนที่เรียนไม่เบ่ือหน่าย เพราะสื่อมีความสวยงามและมีเสียงประกอบ
อธิบายทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน จึงทําให้ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
 5.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ 
  5.2.1 ในการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี ควรเตรียมสมรรถนะเคร่ืองตาม
คู่มือ เพ่ือให้การใช้งานสื่อมัลติมีเดีย ใช้งานได้ตามต้องการ 
  5.2.2 ตรวจสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนคนใดยังใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่
คล่อง ควรให้ฝึกใช้คอมพิวเตอร์ให้คล่อง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการเรียนด้วนสื่อมัลติมีเดีย 
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  5.2.3 ในการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียควรให้ผู้เรียนใช้หูฟัง เพ่ือไม่ให้มีเสียงรบกวนจากเพ่ือนๆ ใน
ห้อง และจะทําให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
  5.2.4 การเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย นักเรียนควรมีอิสระโดยไม่จํากัดเวลาในการเรียนรู้ นักเรียน
สามารถนําไปศึกษาที่บ้านได้ 
 5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือศึกษาครั้งต่อไป 
  5.3.1 ควรทําการทดลองเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้ หรือทดลองกับผู้เรียนหลายกลุ่ม จะทําให้
ผลการวิจัยน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น 
  5.3.2 การวิจัยในคร้ังต่อไป อาจเพ่ิมเกมที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาในสื่อการเรียนการสอนเข้าไปใน
สื่อการเรียนการสอนด้วย เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน และท่านผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ที่สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีใน
การสนับสนุนทุนการวิจัยสําหรับการพัฒนาโครงงานวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษาครั้งนี้ 
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การพัฒนาสือ่มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร  
เรื่อง สนทนาพาเพลิน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
คณิศร จี้กระโทก, พัชรี กีตา และ รัชนีวรรณ วงษ์น้อย 

 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการส่ือสารเรื่อง 
สนทนาพาเพลิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางการสื่อสารเรื่อง สนทนาพาเพลิน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และ3) เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผล
ของการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 36 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสารที่พัฒนาข้ึนมีค่าเท่ากับ 82.78/92.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ที่ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสําคัญที่.05 และ3) ดัชนีประสิทธิผล
ของการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.73 คิดเป็นร้อยละ 73 
 
คําสําคัญ: สื่อมัลติมีเดีย, สนทนาพาเพลิน, ทักษะในการส่ือสาร 
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DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA IN COMMUNICTAION SKILLS  
ON THE TOPIC ENJOY CONVERSE FOR PROTHOMSUKSA 4  

 
Kanisorn Jeekratok Patcharee keeta and Ratchaneewan Wongnoi  

 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) develop the learning multimedia in 
communication skills on the topic enjoy converse for prothmsuksa 4 2) achievement 
compare on before and after students learning the multimedia for development 
communication skills on the topic enjoy converse for prothmsuksa 4 3) The index for the 
effectiveness of student learning at prothmsuksa 4. The sample of this research were 
prothmsuksa 4 students BanMokkhaeng School Udon Thani on semester 2/2558 total 36 
students, this is obtained by sampling. Results of the research were as follows: 1) The 
efficiency of the learning multimedia for development communication skills on the topic 
enjoy converse was 82.78/92.36, 2) The score after user pass our multimedia for 
development communication skills on the topic enjoy converse higher. The Level of 
Significance is.05 3) The index of the effectiveness of student learning at prothmsuksa 4 is 
equal to 0.73 cent 73.  
 
Keyword: Multimedia, Enjoy converse, Communication skills 
  

168



169 
 

1. บทนํา  
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารประมาณร้อยละ 5 ของประชากรโลก ซึ่งนักการศึกษาของ
ไทยได้มองเห็นความสําคัญและคุณประโยชน์ของภาษาอังกฤษได้บรรจุภาษาอังกฤษเข้าไว้ในหลักสูตรของ
การศึกษามาโดยตลอด (จุฑารัตน์ เจริญสินธ์ุ, 2541) และจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับ 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ คือ ให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ (วารุณี จันทานุวัฒน์, 2539:122) ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทางด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก โดดมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความ
เช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 11) 
การศึกษาในประเทศไทยนั้น ถือว่าให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก แต่การท่ีจะให้นักเรียน
เข้าใจและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเหมือนเจ้าของภาษาก็ยังเป็นเรื่องที่ยาก เพราะเด็กไทยมีค่านิยม
ที่ว่า “ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาบ้านเกิด เรียนไปก็ไม่ได้ใช้” จึงทําให้นักเรียนไทยไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้
หลักการใช้ภาษาและไม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยไม่กล้าที่จะพูดคุยกับชาวต่างชาติ หรือ
แม้กระท่ังในช่ัวโมงของการเรียนการสอน พบว่านักเรียนยังมีความอาย และไม่กล้าที่จะออกเสียง ซึ่งอาจมี
ปัจจัยอย่างอ่ืนที่มีส่วนร่วมด้วย อย่างเช่น ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนนั้นไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมา
โดยตรงจึงไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้ดี เหมือนครูที่เป็นเจ้าของภาษา หรือครูที่จบ
การศึกษามาจากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ดังน้ันการที่จะให้นักเรียนเก่งภาษาอังกฤษนั้นเราควรท่ีจะ
ปลูกฝังค่านิยมใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทยต้ังแต่ยังเยาว์ และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สื่อที่
ใช้ควรมีเน้ือหาท่ีถูกต้อง เข้าใจง่าย ครูผู้สอนควรท่ีจะมีวิธีการสอนที่ใหม่ๆ เช่น การใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาเข้ามาช่วย เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่มีความทันสมัย (กรมวิชาการ, 2544)  
 นวัตกรรม คือ วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจได้มาจากการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ 
ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็นที่เช่ือถือ
ได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทําให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 
 จากความสําคัญและประโยชน์ของการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามาช่วยในการพัฒนาสื่อ
ทางการเรียนการสอนผู้จัดทําเห็นด้วยที่จะนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาความสามารถด้าน
การสื่อสารในภาษาอังกฤษ โดยการจัดทําสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร เร่ือง สนทนาพา
เพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีเนื้อหาเป็นการ
สนทนาในชีวิตประจําวัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการส่ือสาร เรื่อง สนทนาพาเพลิน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
  2.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร เร่ือง สนทนาพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 2.3  เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการส่ือสาร เรื่อง สนทนาพา
เพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1  ผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้  
   3.1.1 นําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เพ่ือขออนุญาตผู้อํานวยการโรงเรียนบ้าน
หมากแข้ง ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
   3.1.2 ช้ีแจงให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอน จํานวน 2 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน
จํานวน 36 คน ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา พร้อมทั้งแนะนําวิธีการใช้สื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการส่ือสาร เรื่อง สนทนาพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนลงใน
กระดาษคําตอบ จํานวน 20 ข้อระยะเวลา 30 นาที  
   3.1.3 ให้กลุ่มตัวอย่างได้เรียนเนื้อหาจากสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะทางการส่ือสาร เรื่อง 
สนทนาพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เวลา
เรียน สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 3 คาบเรียน  
   3.1.4 ใหก้ลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 ข้อ ระยะเวลา 30 นาที  
   3.1.5 เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือทําการวิเคราะห์ และสรุปผลต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เพ่ือพัฒนาทักษะทางการส่ือสาร เรื่อง 
สนทนาพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีเนื้อหา
ตัวอย่าง การทดลองแสดงโดยภาพดังนี้  
 4.1  ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง สนทนาพาเพลิน 
 

 
 

ภาพท่ี 1 หน้าเข้าสู่บทเรียน 
 

 
 

ภาพท่ี 2 หน้าแบบทดสอบ 
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 โดยในการวิจัยครั้งน้ีได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการส่ือสาร เรื่อง สนทนาพาเพลิน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับนักเรียนช้ันระถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 
ตารางที่ 4.1  การหาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร  
 

ลําดับ ก่อนเรียน 
(20) 

ระหว่างเรียน รวม 
(15) 

หลังเรียน 
(20) 1 (5) 2 (5) 3 (5) 

รวม 518 165 148 134 447 665 
ค่าเฉลี่ย 14.39 4.58 4.11 3.72 12.42 18.47 

S.D. 1.63 0.5 0.71 0.57 1.0 1.13 
ร้อยละ 71.94 91.67 82.22 74.44 82.78 92.36 

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) =82.78 
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E2) =92.36 

 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าการทดลองหาการหาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางการสื่อสาร เร่ือง สนทนาพาเพลิน กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 36 คนหลังจากเรียนด้วยสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร เร่ือง สนทนาพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.78 และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 92.36 ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.78/92.36 แสดงให้เห็นว่าสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางการสื่อสารท่ีผลิต สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดสามารถนําไปใช้ได้ 
 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร เรื่อง สนทนาพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อ

มัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig 
ทดสอบก่อนเรียน 14.39 1.63 21.199 0.00* 
ทดสอบหลังเรียน 18.47 1.13 

   * P <.05 
 
 จากตารางท่ี4.2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ด้วยสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางการสื่อสารเรื่อง สนทนาพาเพลินมีสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ.05  
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 ตอนที่ 3 การหาดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร เรื่อง สนทนาพา
เพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 
ตารางที่ 4.3 การหาดัชนีประสิทธิผลของส่ือมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร 
 

N คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนน E.I. 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

36 20 518 665 0.73 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 36 คน มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.73 
คิดเป็นร้อยละ 73 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสารเรื่อง สนทนาพาเพลิน มีประเด็นที่จะ
นํามาอภิปราย ดังนี้ 
  5.1.1 ประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร เรื่อง สนทนาพาเพลิน มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดคือ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐมพร อุทุมพิรัตน์ และวัน
เฉลิม ภิรมย์ราช (2557) ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ตาราง
ธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียนการ
สอนมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบ
คลาสสิคของพาฟลอฟมีประสิทธิภาพ 80.83/85.78 
  5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสารเร่ือง 
สนทนาพาเพลินสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรวรินทร์ สําเริงรัมย์ (2556) การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ KWL-Plus ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกษเพ่ือความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-Plus ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
2 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางก่อนเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  5.1.3 ค่าดัชนีประสิทธิผลมีเท่ากับ 0.73 แสดงว่าสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร
เรื่อง สนทนาพาเพลิน ทําให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนเท่ากับ 0.73 คิดเป็นร้อยละ 73 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บรรจบ โนนพิลา (2555) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สถานการณ์จําลอง ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จาน
วน 53 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผลการศึกษาพบว่าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์จําลอง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.7042 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.7042 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.42  
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 5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ 
  5.2.1 ในการนําไปใช้ในการเรียนการสอนควรให้นักเรียนที่มีพ้ืนฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ถ้า
นักเรียนไม่มีความความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาก่อนควรควรสอนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นก่อน 
  5.2.2 ควรมีคอมพิวเตอร์ครบตามจํานวนของนักเรียน นักเรียน 1 คน ควรประจําเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 
  5.2.3 ควรเรียนและศึกษาเนื้อไปตามลําดับ ไม่ควรข้ามบทเรียนเพื่อความเข้าใจเน้ือหาใน
บทเรียน 
  5.2.4 ควรมีอุปกรณ์เสริม หูฟังใช้ในการเรียนเพ่ือไม่รบกวนผู้อ่ืน  
 5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือศึกษาครั้งต่อไป 
  5.3.1 ในการศึกษาคร้ังต่อไปเราจะปรับปรุงให้มีเกมสอดแทรกในบทเรียน เพ่ือความสนุกสนาน
ในการเรียน  
   5.3.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหรือครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือทํา
การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร เร่ือง สนทนาพาเพลิน 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ชวนชม คนขยัน อาจารย์กุลวดี อนันตโสภณ และ อาจารย์รุชนี โหน่ง
เวียง ผู้เช่ียวชาญท่ีให้ความกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และมี
คุณค่าอย่างยิ่งต่อการทําการศึกษาในครั้งนี้อย่างยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2558 ที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการสนับสนุนทุนการวิจัยสําหรับการพัฒนา
โครงงานวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษา  
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ผลการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรมแกรม Microsoft excel  
เรื่อง การแก้สมการ สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
จักรพันธ์ นาทองไชย1 

 

บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel 
เรื่อง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม 
Microsoft excel เร่ือง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 
2557 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 จํานวน 32 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่
ใช้ในการศึกษา 1) บทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เร่ือง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 มีทั้งสิ้น 6 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 การแก้สมการกับการดําเนินการด้วยการบวก ชุดที่ 2 การแก้
สมการกับการดําเนินการด้วยการลบ ชุดที่ 3 การแก้สมการกับการดําเนินการด้วยการคูณ ชุดที่ 4 การแก้
สมการกับการดําเนินการด้วยการหาร ชุดที่ 5 การแก้สมการกับการดําเนินการด้วยการคูณ การหารและการ
บวก และ ชุดที่ 6 การแก้สมการกับการดําเนินการด้วยการคูณ การหารและการลบ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 20 ข้อ 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความคงทนในการเรียนรู้ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานและค่าสถิติ t-test 
 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
 1.  บทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 86.20/85.42 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กําหนด คือ 80/80   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนด้วย
โปรแกรม Microsoft excel เร่ือง การแก้สมการ หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
  3.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel 
เรื่อง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
คําสําคัญ: การแก้สมการ, excel, Microsoft excel  
____________ 
1ครูโรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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Effects of development Microsoft excel Lesson on math equations  
for Prathomsuksa six student. 

 
Jukkapun Nathongchai1 

 
Abstract 

The objective of this study were 1) to develop Microsoft excel group learning about 
math equations at grade 6 efficiency standards 80/80 2) to compare the achievement of 
students. before and after the lessons Microsoft excel group learning mathematics equations 
to grade 6, and 3) the satisfaction of the students to learn the lessons Microsoft excel group 
learning mathematics. the equation of the sixth grade population in this study include first year 
students who are studying in the school year 2557 Jinda Sindhvananda. Nong Kung Si district 
Kalasin Office of Primary Education Bachelor's one of 32 people selected by specific (Purposive 
Sampling) used in the study: 1) the lessons Microsoft excel group learning mathematics 
equations Grade 6. a total of six set contains the first to solve the equation with the 
implementation of a set of two equations with the operation by removing a series of three 
equations with the implementation of the multiplier set at four. solving equations with the 
implementation of the division series to five to solve the equation with the operation of 
multiplication. Division and the positive and the sixth solving equations with the 
implementation of the multiplier. Division and subtraction 2) test achievement on equations 
Grade 6 as a test multiple choice type, choose four options, 30 items have convinced both the 
0.91 3) Scale. satisfaction with lessons to learn Microsoft excel group learning about math 
equations at grade five level rating scale is one of 20 items.  
 In analyzing the data to find effective means of averaging. And educational 
achievement and persistence in learning the basic statistics and the statistical t-test. 
 The study finds  
 1.  Lesson Tutorial Program Microsoft excel group lessons learning about math 
equations at grade one performance is (E1/E2) 86.20/85.42, which was higher than the 
specified performance criteria is 80/80  
 2.  achievement of students. one year of lessons learned by Lesson Tutorial 
Program Microsoft excel group learning mathematics equations after higher than the 
previous level of statistical significance. 01.  

3.  satisfaction of students who have to learn a lesson tutorial Program Microsoft excel 
group learning mathematics equations to first grade with an average of 4.54, which is at the 
highest level. 

 

Keywords: equations, excel, Microsoft excel. 
____________ 
1Teacher at jindasintawanon school. Primary kalasin Education office area 2  
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1. บทนํา 
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดกิจกรรมที่นําเอาความรู้จากวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันมาเช่ือมโยงกันต้ังแต่สองวิชาขึ้นไป โดยผสมผสานกันทั้งเน้ือหา และกิจกรรม ซึ่งสามารถสะท้อน
ให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญ และเช่ือมโยงสาระของความเป็นจริงในธรรมชาติ ความเป็นจริงของสังคม และการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เกิดความรู้แบบองค์รวม สามารถนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตอย่าง
เหมาะสม เกิดความเข้าใจ และนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสมดุล การบูรณาการโดยผู้สอนคนเดียว 
เป็นหนึ่งในสี่ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่สอดแทรก
เนื้อหาวิชาอ่ืนๆ เข้าไปในวิชาที่จัดการเรียนรู้ ครูวางแผน และดําเนินการจัดการเรียนรู้เพียงคนเดียว 
ตลอดจนสามารถจัดการเรียนรู้ให้เช่ือมโยงสาระวิชาต่างๆ กับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตจริง หรือสาระที่
กําหนดขึ้นมา เช่นเร่ือง การวัด พ้ืนที่ผิวและปริมาตร น้ํา ดิน พืช สัตว์ สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการเรียนรู้สามารถ
เช่ือมโยงสาระ และกระบวนการการเรียนรู้ของกลุ่มสาระอื่นๆ เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ 
การคิดวิเคราะห์ต่างๆ ทําให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหาความรู้ความจริงจากหัวข้อ
เรื่องที่กําหนด และยังเป็นเน้ือหาที่ใช้ออกข้อสอบมากที่สุดในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ 
เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นรูป รูปทรง ต้องใช้การบูรณาการเน้ือหาเก่ียวกับการวัด การประมาณ  
การเปรียบเทียบสัดส่วน การเปล่ียนหน่วย และการตวง โดยใช้สื่อประสม และ กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และนักเรียนส่วนใหญ่อ่านโจทย์ไม่เข้าใจ นึกภาพไม่ออก สร้างรูปจากโจทย์ไม่เป็น มองรูปไม่
ออก  แทนค่าสูตรไ ม่ถูก  ไม่สามารถคิดคํ านวณหาค่าไ ด้ เทียบสัดส่ วน  และเปลี่ ยนหน่วยไม่ ไ ด้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 21)  
 จากความสําคัญที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสําคัญและมีบทบาทมาก
ศาสตร์ หน่ึงเมื่อพิจารณาถึงจุดประสงค์ของวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า วิชาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยม ศึกษาตอนต้นมุ่งเน้นกระบวนการด้านความคิด และกระบวนการปฏิบัติ โดยให้นักเรียนคิดเป็น 
ทําเป็น และ แก้ปัญหาเป็น จากสภาพปัจจุบันปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ใน ปีการศึกษา 2554 ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจและจากรายงานผลการสอบระดับชาติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ย 36.58 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2: 
2556) และในปีการศึกษา 2556 มีคะแนน เฉลี่ย 33.52 (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ 
เขต 2: 2557) จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาใน ฐานะผู้สอนคณิตศาสตร์ได้ตระหนักในปัญหาและเช่ือว่าปัญหา
น่าจะมาจากนักเรียนขาดทักษะทางคณิตศาสตร์จาก การเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จึงทําให้ผู้
ศึกษาสนใจที่จะนําบทเรียนในรูปแบบบทเรียน Microsoft excel เร่ือง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
มาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและเป็นกระบวนการที่ฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนเพ่ือถ่ายโยงความรู้และนําไป
สัมพันธ์กันได้ในการเรียนระดับสูงข้ึน สามารถวัดผลประเมินผลได้ตรงตามสภาพจริง ซึ่งผู้ศึกษาเช่ือมั่นว่า
บทเรียนช่วยสอน Microsoft excel เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนช่วยสอนด้วย
โปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม 
Microsoft excel เร่ือง การแก้สมการ สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
 
3.วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับบทเรียน Microsoft excel ช่วย
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจินดาสินธวา
นนท์ ดังนี้ 
 1.  ประชากร 
 2.  ระยะเวลาที่ศึกษา 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 4.  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 5.  วิธีการทดลองและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 6.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 7.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์  
อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ สังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกุงศรี 2 สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 จํานวน 32 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
 ระยะเวลาดําเนินการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษาในปีการศึกษา 2557 โดยสอน จํานวน 13 คร้ัง คร้ังละ 1 ช่ัวโมง ทั้งน้ีไม่
รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ถึง 20 
ธันวาคม 2557  
 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

1. บทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เร่ือง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 6 
มีทั้งสิ้น 6 ชุด  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น
แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
 3.  แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอน เรื่อง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 20 ข้อ 
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 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับหลักการและวิธีการสร้างบทเรียนช่วยสอน หลักสูตร คู่มือ แบบเรียน 
พฤติกรรม ความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน จากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการจัดทําเน้ือหาและสร้างบทเรียนช่วยสอน 
 2. กําหนดแนวคิดและโครงสร้างของบทเรียนโดยแบ่งเนื้อหาแต่ละตอนออกเป็นหน่วยย่อยๆ ซึ่ง
เรียกว่ากรอบ เรียงลําดับจากง่ายไปหายาก กําหนดเน้ือหาของแต่ละกรอบตั้งแต่กรอบเริ่มต้นจนถึงกรอบ
สุดท้าย ให้ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กําหนดไว้ 
 3. วิเคราะห์เน้ือหาสําหรับสร้างบทเรียนช่วยสอน เรื่อง การแก้สมการ จํานวน 6 ชุด ใช้เวลาในการ
สอน 13 ช่ัวโมง โดยแบ่งเน้ือหาสาระ กําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในบทเรียนช่วยสอน 
 4. นําบทเรียนช่วยสอนทั้ง 6 ชุด เสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องของบทเรียน
ช่วยสอน จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน 
และ ผู้เช่ียวชาญด้านโครงสร้างและการใช้ภาษา  
 5. นําบทเรียนช่วยสอนท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจให้คะแนน มาหาค่าคะแนนเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ตัดสิน 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.00-5.00 เป็นเกณฑ์ตัดสิน ผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า
บทเรียนช่วยสอน มีคะแนนเฉล่ียด้านเทคนิคการผลิตสื่อ มีค่าเท่ากับ 4.32 และมีค่าคะแนนเฉล่ียด้านเน้ือหา 
มีค่าเท่ากับ 4.60 ซึ่งความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถนําไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้ 
 6. ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนช่วยสอน คือการเพ่ิมความคมชัดและขนาดของภาพ การอธิบายภาพบาง
ภาพไม่ชัดเจน และปรับปรุงการใช้ภาษาพูดให้เป็นภาษาทางราชการ 
 7. นําบทเรียนช่วยสอน ที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองสอนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 
  7.1 ทดลองใช้คร้ังที่หน่ึง แบบหน่ึงต่อหนึ่ง โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยใช้นักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน จํานวน 3 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหา
ความเหมาะสมของบทเรียนช่วยสอน 
  7.2 ทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มย่อยเพ่ือหาประสิทธิภาพกับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยนําบทเรียนช่วยสอนท่ีผ่านการแก้ไข
หลังจากทดลองแบบหน่ึงต่อหนึ่งไปทดลองใช้กับนักเรียน 9 คน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 88.55/83.70 โดย
เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง จํานวน 3 คน นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง จํานวน 3 คนและนักเรียน
ที่มีผลการเรียนอ่อน จํานวน 3 คน ทําแบบทดสอบก่อนเรียนและฝึกปฏิบัติงานจากบทเรียนช่วยสอน ซึ่งผ่าน
การปรับปรุงมาแล้ว โดยใช้เวลาศึกษาตามกําหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อทําการศึกษาแล้วแต่ละคน ก็
จะได้ทําแบบทดสอบหลังเรียนในทันที ผลการทดลอง พบว่านักเรียนบางคนไม่เข้าใจคําช้ีแจง ครูต้องอธิบาย
เพ่ิมเติม ผู้รายงานได้ปรับปรุงคําช้ีแจง การใช้ภาษาในการอธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมให้ชัดเจน หลังจาก
นั้นได้นําแบบทดสอบไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอนแล้วนํา
ข้อบกพร่องของบทเรียนช่วยสอนไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 7.3 การทดลองภาคสนาม (Field Testing) นําบทเรียนช่วยสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ก่อนที่จะมีการทดลอง ในขั้นนี้ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากน้ันให้
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นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอน เมื่อเรียนจบเนื้อหาแล้ว ให้ทําการทดสอบหลังเรียนทันที แล้วนําผลที่ได้
ไปหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ปรากฏว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 86. 
20/85.42  
 
 2.  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง 
การแก้สมการ จํานวน 60 ข้อ ต้องการจริงจํานวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นข้อสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขั้นตอน การสร้างและ หาคุณภาพดังนี้ 
 2.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบท่ีดี การหาค่าความสอดคล้อง (IOC) การหาค่าความยากง่าย (p) 
การหาค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
 2.2  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 6 
 2.3  สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือให้สามารถออกข้อสอบให้ครอบคลุมเน้ือหา และวัดผลใน
หลายด้าน ทั้งความรู้ ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
 2.4  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 
30 ข้อ ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2.5  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน 
โดยผู้เช่ียวชาญเป็นชุดเดิม เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องด้านเน้ือหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ของ
แบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ตามวิธีของโรวิเนลลีและ แฮมเบิลตัน (Rorinelli and 
Hambleton)  
 2.6  วิเคราะห์ข้อสอบและเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50-1.00 ผลการวิเคราะห์ พบว่า
แบบทดสอบมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทุกข้อจาก
จํานวน 30 ข้อ  
 2.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 3 ใน 5 
ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยปรับปรุงการใช้ภาษาในข้อสอบให้กระชับ เป็นทางการและสื่อ
ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น  
  2.8 นําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนอง
ชุมแสง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ จํานวน 30 คน  
  2.9 นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบเสร็จแล้วมาตรวจให้คะแนนโดยข้อถูก 
ให้ 1 คะแนน ข้อผิดหรือไม่ได้ทําให้ 0 คะแนน 
 2.10 นําคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ของ แบบทดสอบโดยใช้เทคนิค 27% ของ  
จุง- เตห์ ฟาน (Jung The- Fan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2547: 155) และค่าอํานาจจําแนก (r) และทําการเลือก
ข้อสอบที่มีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.21 ถึง 0.79 และค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.21 ถึง 0.93 โดยคัดเลือก
ไว้จํานวน 30 ข้อ และนําแบบทดสอบ ที่คัดเลือกไปหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR 20  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2547: 228) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 
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 3. การสร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอน ผู้ศึกษาได้ดําเนินการดังนี้ 
 3.1 กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
  3.2  ศึกษาทฤษฎีเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
 3.3  สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม 
Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธี
ของ ลิเคอร์ท (Likert)  
 3.4  นําแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านเพ่ือ ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อความที่ใช้ในแบบวัดความพึงพอใจ โดยพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการวัด โดยพิจารณาค่าดัชนี (IOC) ไม่ตํ่ากว่า 0.50 
ขึ้นไป แสดงว่าแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างข้ึนมีความเที่ยงตรงในการวัดตามลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ 
โดยผู้เช่ียวชาญเป็นชุดเดิม 
 3.5  นําแบบวัดความพึงพอใจไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ จํานวน 30 คน  
 3.6  นําผลการทําแบบวัดความพึงพอใจด้านความรู้สึกต่อการเรียน โดยใช้บทเรียนช่วยสอน มา
ตรวจให้คะแนน  
 3.7  หาค่าอํานาจจําแนกของแบบวัดความพึงพอใจรายข้อ คัดข้อคําถามที่มีค่า t ต้ังแต่ 1.669 
ขึ้นไปไว้ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  
 3.8  นําข้อคําถามที่เข้าเกณฑ์มาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ โดยวิธีการหา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Cocfficicnt)  
 
  วิธีการทดลองและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ศึกษาได้ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้  
 1. แบบแผนการทดลองเป็นการทดลองแบบ the one group pre-test post-test design ล้วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ (2538: 216)  
  เน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง คือ บทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้
สมการ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. ขั้นตอนในการดําเนินการ 
  ผู้ศึกษาได้จัดขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
  2.1  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft 
excel เรื่อง การแก้สมการ ไปทดสอบกับนักเรียน รวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน  
  2.2  ผู้ศึกษาดําเนินการสอนโดยใช้บทเรียนช่วยสอน ดังนี้ 
   2.2.1 ครูช้ีแจงและอธิบายวิธีการศึกษาจากบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Microsoft 
excel ช่วยสอนให้นักเรียนมีความเข้าใจพร้อมท่ีจะศึกษา 
   2.2.2 แจกบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel ให้นักเรียนทุกคนศึกษา 
  2.3  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
รวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังเรียนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภายในกลุ่ม 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ดําเนินการนําข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอน Microsoft excel เรื่องการแก้สมการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร E1 และ E2  

2. วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่า t-test 
3. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft 

excel เรื่อง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6โดยนําผลมาหาค่าเฉลี่ย 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  หาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย X  
2.  หาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3.  การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่าสถิติ t-test  

 
4. ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี สรุปผลได้ดังนี้ 

1. บทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถม ศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 86. 20/85.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กําหนดคือ 
80/80   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนด้วย
โปรแกรม Microsoft excel เร่ือง การแก้สมการ หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01  
  3.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel 
เรื่อง การแก้สมการ สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1.  บทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ สําหรับนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 86. 20/85.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีกําหนด คือ 
80/80หมายความว่า บทเรียนช่วยสอน เรื่อง การแก้สมการ มีกระบวนการท่ีทําให้นักเรียนพัฒนา
ความสามารถในการเรียนสูงขึ้น เกิดทักษะการคิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนและทําแบบทดสอบระหว่าง
เรียนได้โดยเฉล่ียร้อยละ 86. 20 นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้เฉลี่ยร้อยละ 
85.42 แสดงว่าบทเรียน ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการที่สร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ต้ังไว้เป็นไปตามสมมุติฐาน ข้อที่ 1 เพราะมีการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญ มีการทดลอง มีการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ มีการปรับปรุงทดลองใช้ก่อนทดลอง
ภาคสนาม มีการเรียบเรียงเน้ือหาจากง่ายไปยาก และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีความ
สอดคล้อง อัจฉรา มาลัยเถาว์ (2552: 71) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาน
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บุญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 85.40/89.60 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 85/85  
ที่กําหนดไว้ นพรัตน์ คําสุโพธ์ิ (2553: 97-98) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ กล่าวคือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.04/85.42 วนิดา เที่ยงสงค์ 
(2553: 110-111) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีพอใช้ได้ (84.29/82.87) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ (80/80) และ บังอร บัวบุญ (2554: 37) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ดีพอใช้ (86.34/83.11)  
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนด้วย
โปรแกรม Microsoft excel เร่ือง การแก้สมการ หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2 ซึ่งแสดงว่า การที่นักเรียนได้เรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม 
Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการจะทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการคิด 
เพราะบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel ผ่านกระบวนการสร้างอย่างมีขั้นตอน ผ่านการ
ตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญ และเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัด ซึ่งสอดคล้อง ศิริพร ดวงทองพล 
(2552: 86-87) ได้ทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เชต ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 วนิดา เที่ยงสงค์ (2553: 110-111) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 ประกายเพชร 
บังอร บัวบุญ (2554: 37) ได้ทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วิธีเรียง
สับเปลี่ยน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสงัด แสนเสนา (2554: 110) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชนิดของประโยค ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 3.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉล่ีย 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับ
มากที่สุด เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 3 ซึ่งแสดงว่าบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง 
การแก้สมการ มีความน่าสนใจ และทําให้นักเรียนอยากศึกษาและอยากติดตาม ซึ่งสอดคล้องกับ วนิดา เที่ยง
สงค์ (2553: 110-111) ได้ทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( 0.49SD4.67,x  ) บังอร บัวบุญ (2554: 37) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีความพึงพอใจต่อ การเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย
รวมอยู่ในระมากที่สุด 4.56x   และนพรัตน์ คําสุโพธ์ิ (2553: 97-98) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 จากผลการศึกษาดังกล่าวมาแล้วน้ัน ทําให้นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม 
Microsoft excel เร่ือง การแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการแก้สมการ
เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
 1. บทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ ที่สร้างข้ึน ได้ผ่าน
กระบวนการขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบและวิธีการท่ีเหมาะสม คือ ศึกษาหลักสูตร เน้ือหา เทคนิค 
วิธีการที่เป็นแนวทางต่อการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  บทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ ที่สร้างขึ้น ได้มีการแบ่ง
เน้ือหาออกเป็นชุดๆ จากง่ายไปหายาก นักเรียนสามารถศึกษาได้เอง อย่างอิสระ มีการฝึกทําแบบฝึกทักษะ
ได้อย่างอิสระและสามารถตรวจสอบคําตอบได้ตามคําแนะนํา เมื่อตอบถูกก็จะมีแรงเสริมโดยการชมเพ่ือเป็น
กําลังใจ หรือถ้าตอบผิดก็จะมีคําอธิบายบอกเหตุผลว่าผิดเพราะอะไรเพ่ือนักเรียนจะได้ปรับปรุงแก้ไข 
 3.  บทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ ที่สร้างขึ้น มีเน้ือหา
สาระที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนเนื้อหาในแต่ละตอนมีความยาวไม่มากเกินไป มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการคิด ซึ่งทําให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ได้เองและเกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้นได้เอง นอกจากนี้แต่ละ
ชุดยังมีรูปภาพ สีสันประกอบที่ดึงดูดความสนใจให้นักเรียนอยากอ่านและติดตาม 
 4.  การใช้สํานวนภาษาในบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ 
เป็นภาษาที่นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งทําให้นักเรียนอ่านแล้วเพลิดเพลินสนุกสนาน นอกจากนี้
นักเรียนยังนําบทเรียนช่วยสอน เรื่อง การแก้สมการไปศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลา หรือที่บ้านได้อีกด้วย 
 5.  บทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อ การแก้สมการท่ีพัฒนาข้ึน ก่อนจะนําไป
ทดลองใช้สอนจริงได้ผ่านกระบวนการทดลองหาประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง และกลุม่เล็ก ผ่านการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ และได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ และผลจากการ
ประเมินการหาประสิทธิภาพจากผู้เช่ียวชาญอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ดีมาก 
 จากเหตุผลดังกล่าวบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ จึง
เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในการพัฒนาทักษะการแก้สมการ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้ทําการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้
สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับครูผู้นําบทเรียนช่วยสอนไปใช้กับนักเรียน 
  1.1  คอมพิวเตอร์ต้องมีโปรแกรม Microsoft office excel 2003 หรือสูงกว่าน้ี 
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  1.2  ควรศึกษาเนื้อหาในบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เข้าใจในบทเรียนและลักษณะการทํางานของปุ่มต่างๆ ในบทเรียน
เพ่ือท่ีจะสามารถแนะนํานักเรียนได้และเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาจะได้สามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ 
  1.3  ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถนําบทเรียนกลับไปศึกษาที่บ้านได้เพ่ือตอบสนอง
ความสามารถในการเรียนรู้รายบุคคล 
  1.4  ควรทดลองใช้บทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel ก่อนนําไปใช้จริง 
  1.5  ควรมีการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสําหรับการทดลองและการวางแผนในการ
แก้ปัญหาหากเกิดปัญหา เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชํารุดในระหว่างการใช้งาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับ
การบันทึกข้อมูลในการวิจัย 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  4.1  ควรมีการศึกษาพัฒนาบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel ในเนื้อหาที่มี
ความต่อเน่ืองกันทั้งในระหว่างช้ันปีที่เรียนหรือในระดับช้ันเดียวกัน 
  4.2  ควรมีการผลิตและพัฒนาบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel ในเน้ือหาวิชา
ต่างๆ เพ่ือให้ได้สื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
  4.3  ควรมีการนําบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel ไปทดลองใช้ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีการเช่ือมต่อเครือข่ายในห้อง (Lan) เพ่ือประหยัดเวลาในการนําบทเรียนช่วย
สอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel ไปบรรจุในคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองหรือช่วยประหยัดงบประมาณในการ
บรรจุบทเรียนช่วยสอน ลงในแผ่นซีดีรอม (CD-ROM)  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft excel เรื่อง การแก้สมการ 
สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก นาย
สังเวช ศรีหริ่ง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต 2 ที่กรุณาให้คําปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  
 ขอขอบพระคุณ 1) ว่าที่ร้อยตรีบรรจง วสุอนันต์กุล อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย การศึกษา ค.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา 2) นางอนุรักษ์ วสุอนันต์กุล อาจารย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การศึกษา ค.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา 3) 
นางสาวศิริวิไล อุดมศักด์ิ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนร่องคํา การศึกษา กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญด้านโครงสร้างของนวัตกรรม 4) นางสาวนัยนา บุญสมร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนร่องคํา 
การศึกษา กศ.ม. สาขาวิชาวิจัยทางการศึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล และ 5) นางรจนา 
เช้ือสูง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ การศึกษา กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ผู้เช่ียวชาญ
ด้านโครงสร้างหลักสูตรและการใช้ภาษา ที่กรุณา เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการศึกษา ให้
คําปรึกษา คําแนะนําและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา ผู้รายงานขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจินดาสินธวานนท์ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง และ
โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการทดลองใช้
เครื่องมือ เก็บข้อมูลและการรายงานผลการศึกษา  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เครือข่ายคอมพวิเตอร์เบื้องต้น โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์

สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ธนากร แสนคาํมา1 มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์2 ชนัญกาญจน์ สุวรรณเรือง3 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้น โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลําปาง จํานวน 20 คน ดําเนินการวิจัย
เป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระยะที่ 2เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระยะที่ 3 แบบสอบถามความ
พึงพอใจ เครื ่องมือในการวิจ ัยประกอบด้วย แผนจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคุณภาพ
เท่ากับ 4.55 และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.51/80.26 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 2) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 และ 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
 
คําสําคญั: ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ประสิทธิภาพ, 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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The Development of Computer Assisted Instruction  
on Internet Network Unit 2: Introduction of Networking by Using 

Constructivism, Mathayomsuksa 2 
 

Tanakorn Saenkhamma1 Mayuree Phittayasanee2 Chanankarn Suwanreang3 
 
Abstract 
 The objects of this research were 1) created and searched the efficiency of Computer 
Assisted Instruction on Internet Network Unite 2 Introduction of Networking by Using Constructivism 
to pass the preset criteria 80/80 2) compared the results of study before and after using CAI 
on Internet and 3) studied the satisfaction of the sample group. The target group was 
composed 20 students in Mathayomsuksa 2/1, Ban Koh Kha School, Lampang Province. 
The research tools were lesson plan of CAI, Testing and Questionnaire. The data was 
analyzed by means, percents, standard deviation and t-test.  
 The results of research found that the efficiency of the CAI quality criteria 4.55 and 
efficiency passed preset of 80.51/80.26. The result of post-test was higher than pre-test 0.5 
significantly and the average of satisfaction of CAI 4.20.  
 
Keywords: Constructivism, Computer Assisted Instruction on Internet Network, Efficiency, 
Testing Results 
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1. บทนํา  
 ปัจจุ บันการเปล่ียนแปลงของโลกก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 กระแส 
การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ส่งผลกระทบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การเมืองของทุกประเทศโดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทําให้โลกทั้งโลกเช่ือมโยง
และสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วเป็นโลกไร้พรมแดน  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) การจัดการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 จะเกิดข้ึนจาก “ครูต้องไม่สอนแต่ต้อง
ออกแบบการเรียนรู้และอํานวยความสะดวก”ในการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทําซึ่งเป็น
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยครูช่วยแนะนําและให้ความช่วยเหลือการเรียนรู้แบบน้ีเรียกว่า PBL 
(Project-Based Learning) ดังน้ันการจัดการเรียนรู้แบบนี้เป็นการแบ่งปันกัน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันให้ผู้เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติพร้อมเรียนทฤษฎีไปพร้อมๆ กันไม่ใช่แยกส่วนกันเรียนห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรเปลี่ยนจาก 
ห้องเรียนธรรมดา (Class Room) เป็นสตูดิโอ (Studio) เป็นที่ทํางานเป็นกลุ่มๆ ซึ่งหมายความว่าการเรียนจะ
เปลี่ยนจาก Lecture Based เป็น Project Based เป็นการเปลี่ยนผู้เรียนจาก“กรรม”เป็น“ประธาน” และเป็น 
“กริยา” ด้วยพร้อมกัน คือเป็นผู้ลงมือทําโครงงาน (project) (วิจารณ์ พานิช, 2555)  
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) สามารถนํามาประยุกต์ใช้
สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าบทเรียนต่างๆ เพ่ิมเติม 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สาระการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา สามารถทบทวนบทเรียนต่างๆ ที่เรียนไปแล้ว และเป็น
การเพ่ิมโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553) ได้ให้ความหมายของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมเน้ือหาและกิจกรรมหรือวิธีเรียนที่
จัดเตรียมไว้ล่วงหน้ามีทั้งระบบภาพเสียง ตัวอักษร ที่เป็นสื่อประสมหรือมัลติมีเดีย (multimedia) สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์หรือตอบโต้กับผู้เรียนได้ทันทีสะดวกในการแก้ไขข้อผิดพลาดของการเรียนแต่ละครั้งและ
เปรียบเทียบผลกับเกณฑ์มาตรฐานได้ ซึ่งการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือเน้นให้
ผู้เรียนมีอิสระในการแสวงหาความรู้ โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และผู้สอนสามารถนําองค์
ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถศึกษา 
ค้นคว้าได้ตลอดเวลา ไม่จํากัดเรื่องเวลา สถานที่ หรือระยะทาง ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างมากและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรินทร อุ่มไกร (2553) ได้ทําวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติโดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 93.70/89.22 และผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
 จากการสอบถามข้อมูลจากครูผู้สอน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด และยัง
ขาดสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ จึงทําให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ขาดความสนใจและไม่ชอบเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร 
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 ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาเป็น
ส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือเป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองมากกว่าเป็นผู้รับโดยการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมที่มีอยู่
กับความรู้ใหม่ ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังช่วยให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ได้
ตามความต้องการตามความช้าเร็วของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันได้ และการที่ผู้เรียนสามารถควบคุมความ
ช้าเร็วได้ตามความพอใจน้ันจะไม่ทําให้เกิดความเครียดในการเรียน และมีเจตคติที่ดีต่อครูผู้สอนได้ดีขึ้น และ
ครูผู้สอนยังสามารถเก็บผลการศึกษาของนักเรียนได้และนักเรียนจะเกิดทักษะการเรียนอย่างต่อเน่ือง 
ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการเรียนการสอนและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอรเ์น็ตแล้วนําเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนและ
นําไปทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพ หลังจากนั้นจึงนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตไปใช้งาน
จริงเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางให้สูงข้ึนได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วย
การเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื ้องต้น โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
3 วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทําการวิจัยโดยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง จํานวน 2 ห้องเรียนทั้งหมด 36 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง จํานวน 20 คน ได้มาโดยวิธ ีการสุ ่มอย่างง่ายและใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ ่ม ผู้ วิจัยได้
ดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยได้ดําเนินการแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแผนการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยทําการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จากน้ันนํามาวิเคราะห์เน้ือหา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 6 แผน และนําแผนการจัดการเรียนรู้ ให้

190



191 
 

ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยมีการประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  
 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้วิจัยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการออกแบบ ADDIE model ในการออกแบบนวัตกรรม และทฤษฎีการเรียนรู้ 3 ทฤษฎีเข้ามาช่วยใน
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎี
ปัญญานิยม และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้  
 1.  การนําเข้าสู่บทเรียน ประกอบด้วย หน้าจอยินดีต้อนรับ หน้าจอลงทะเบียนเรียน (ทฤษฎีกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม)  
 2.  เมนูหลัก (ทฤษฎีปัญญานิยม)  
 3.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม)  
 4.  ประลองปัญญา (สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ ฐานความช่วยเหลือ) (ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์)  
 5.  รายละเอียดเน้ือหาบทเรียน (ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม)  
 6.  เกมประกอบการเรียน (ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม)  
 7.  แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม (ทฤษฎีปัญญานิยม)  
 8.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลังเรียน (ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม)  
 จากส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ที่ได้ออกแบบ โดยนําทฤษฎีการเรียนรู้ข้างต้นเข้ามาช่วยในการออกแบบจะ
เห็นว่าเป็นส่วนประกอบของบทเรียนที่ได้รับการผสมผสานจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกที่จะทํากิจกรรมการเรียนรู้ได้หลายอย่างที่
ตอบสนองความแตกต่างและความสนใจของผู้เรียนตามคุณลักษณะสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เรียนจะเลือกเข้าไปศึกษาในเมนูใดก่อนก็ได้และในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยได้เน้นทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยการสร้างสถานการณ์
ปัญหาให้กับผู้เรียน จากน้ันมอบหมายภารกิจให้นักเรียน เมื่อนักเรียนไม่สามารถทําภารกิจได้ให้มีฐานความ
ช่วยเหลือ ซึ่งในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จากนั้นนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยมีการประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55  
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ภาพท่ี 1 ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
 ผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และได้
ดําเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยนําไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง มีจํานวน 16 คน 
ดังนี้ 
 1.  ทดลองแบบหน่ึงต่อหนึ่ง สุ่มเลือกนักเรียน กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน จํานวน 3 คนเพ่ือดู
ความเหมาะสมของเนื้อหา ความเข้าใจของนักเรียนและหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2  
 2.  ทดลองแบบกลุ่มเล็ก โดยทําการเลือกนักเรียนจํานวน 13 คน โดยได้ปรับปรุงมาจากการทดลอง
แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพ่ือดูความเหมาะสมของเนื้อหา ความเข้าใจของนักเรียน จากน้ันนํามาหาค่าประสิทธิภาพ  
E1/E2  
 3.  นํามาปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สมบูรณ์และ
นําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1จํานวน 20 คน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ซึ่ง
ผู้วิจัยไม่ได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปหาประสิทธิภาพซ้ํากับกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากผลการหาประสิทธิภาพทั้งแบบหน่ึงต่อหน่ึงและกลุ่มเล็กเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว 
 ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยทําการศึกษาเอกสารและตําราท่ี
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัยได้จัดทําแบบทดสอบ เป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือกและทําการสร้างแบบทดสอบ จํานวน 30 ข้อเพ่ือใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากน้ันนํา
แบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามตัวบ่งช้ี ตามความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญพิจารณาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 

ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น จํานวน 15 ข้อ ซึ่งเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ จากน้ันนําแบบสอบถามความพึงพอใจทีส่ร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อรายการกับจุดประสงค์ของแบบสอบถาม ผลการประเมินความเหมาะสม
สอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ พิจารณาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่า IOC เท่ากับ 
0.96 
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 ระยะที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยได้ดําเดินการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างโดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ 4 ขั้นตอน  
 ขั้นตอนท่ี 1 ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น จํานวน 30 ข้อ เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน  
 ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการตามกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้กําหนดไว้ โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีจํานวน 6 บทเรียน โดยใช้ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีปัญญานิยม และ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนทําแบบทดสอบของแต่ละบทเรียนเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ของ
แต่ละบทเรียน  
 ขั้นตอนที่ 4 เมื่อดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จแล้วให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น จํานวน 30 ข้อ เพ่ือวัดความรู้หลัง
เรียนของนักเรียน จากน้ันนําคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากการใช้งานจริงมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  
 ระยะที่ 3 นักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากน้ันทําการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเพ่ือตรวจสอบความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
4. ผลการวิจัย 
 ระยะที่ 1 สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 1.  ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้
ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1:  แสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมสอดคลอ้งในองค์ประกอบต่างๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้เช่ียวชาญ 

 

ที่ รายการประเมิน N=3 
 S.D. แปลความ 

1. ด้านเน้ือหา 
รวมเฉลี่ย  4.67 0.58 มากที่สุด 

2. ด้านเทคนิคการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 
รวมเฉลี่ย 4.64 0.40 มากที่สุด 

3 การวัดและประเมินผล    
 รวมเฉลี่ย 4.33 0.79 มาก 
 รวมเฉลี่ยทุกรายการ 4.55 0.59 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ตาม
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
 2.  ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหน่วยการเรียนรู้
ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น มีประสิทธิภาพ แบบหน่ึงต่อหนึ่ง เท่ากับ 80.56/81.11 และแบบกลุ่ม
เล็ก เท่ากับ 80.51/80.26 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2: แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แบบหน่ึงต่อหนึ่ง จํานวน 3 คน และ
แบบกลุ่มเล็ก จํานวน 13 คน 

 

N 
ระหว่างเรียน หลังเรียน ค่า

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

A X E1 B Y E2 

3 55 131 80.56 30 73 81.11 80.56/81.11 
13 55 569 80.51 30 313 80.26 80.51/80.26 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น มี
ประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 80.56/81.11, 80.51/80.26 ตามลําดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กําหนด 80/80 
 
 ระยะที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3:  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โดยใช้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการนําไปใช้จริงกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมจํานวน 20 คน 

 

คะแนนสอบ จํานวนนักเรียน 
(n) 

คะแนนเฉลี่ย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ผลต่างคะแนน 
(D) t-test 

ก่อนเรียน 20 11.3 2.94 
12.95 16.68 

หลังเรียน 20 24.25 1.45 
 

t (.05, 19=2.093)  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
จากค่าวิกฤตของ t จากการเปิดตารางค่าวิกฤต t df=19 ที่ระดับนัยสําคัญ.05เท่ากับ 2.093 ค่า t ที่คํานวณ
ได้คือ 16.68 มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตของ t ดังกล่าว สรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งแสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ันสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ 
 

 ระยะท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 หลังจากที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จํานวน 20 คน เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจ และนํามาวิเคราะห์ความพึงพอใจ ดังตารางท่ี 4 
 

ตาราท่ี 4:  แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จํานวน 20 คน 

 

ข้อที ่ รายการ ระดับความคิดเห็น 
X� S.D. แปลความ 

1 ด้านเนื้อหา 
รวมเฉลี่ย 4.24 .59 มาก 

2 ด้านเทคนิคการออกแบบส่ือมัลติมีเดีย 
รวมเฉลี่ย 4.31 .59 มาก 

3 การวดัและประเมินผล 
รวมเฉลี่ย 4.06 .79 มาก 

 รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.20 .66 มาก 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จํานวน 20 
คน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ระยะที่ 1 ผลจากการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้
ที่ 2เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น จากความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น มีจํานวน 6 บทเรียนมีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 เป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นมีองค์ประกอบต่างๆ ของกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างครบถ้วน มีขั้นตอนการสร้างอย่างชัดเจนสร้างบนพ้ืนฐานหลักการทฤษฎีของนักวิชาการซึ่ง 
สอดคล้องกับ กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว (2556) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการออกแบบการเรียนการสอน
ของ ADDIE Model ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ (Analysis: A) 2) การออกแบบ (Design: D) 3) 
การพัฒนา (Development: D) 4) การทดลองใช้ (Implementation: I) 5) การประเมินผล (Evaluation: E) 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จตุพร ตันติรังสี (2554) ได้ทําการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้หลักการของ ADDIE Model วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก พบว่าการ
ประเมินและหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้เ ช่ียวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
( =4.25 และ S.D.=0.68) และผลจากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปทดลองใช้กับนักเรียน แบบ
หน่ึงต่อหนึ่ง เท่ากับ 80.56/81.11 และแบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 80.51/80.26 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
คือ 80/80 เป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้
ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองมากกว่าเป็นผู้รับโดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม
หรือความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรูใ้หม่โดยการสร้างสถานการณ์ปัญหาให้กับนักเรียน จากนั้นมอบหมายภารกิจ
ให้นักเรียน เมื่อนักเรียนไม่สามารถทําภารกิจได้ให้มีฐานความช่วยเหลือ สามารถนําเสนอได้ทั้งข้อความ 
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และยังสามารถถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทําให้
บทเรียนมีความน่าสนใจและทําให้อยากเรียนมากยิ่งขึ้น โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือกําหนดขอบเขตและเนื้อหาที่ต้องการ รวมทั้งการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
การออกแบบและดําเนินการอย่างเป็นระบบโดยผ่านการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญทุกขั้นตอน และได้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของทวีศักด์ิ อารยะเดโช (2552) ได้ทําการวิจัย
และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกันแบ่งผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า ประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.17/81.50 สูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ต้ังไว้  
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 ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โดยใช้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ทําการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนเพ่ือตรวจสอบ ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนและดําเนินการสอนตามแผนประกอบกับบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จํานวน 6 บทเรียนหลังจากจัดกิจกรรมเสร็จแล้ว จึงให้กลุ่มตัวอย่าง ทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้เป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เ บ้ืองต้น ได้ผ่าน 
การดําเนินการอย่างเป็นระบบหลายขั้นตอน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กําหนด และเป็นสื่อ
การสอนที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนจงึทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวัลยา ถนัดทาง (2554) ได้ทําการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ เรื่อง
คอมพิวเตอร์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พบว่า
คะแนนที่ได้รับจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทําแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05  
 ระยะที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 สาเหตุที่ทําให้ผู้เรียนพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจเน่ืองมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นมีกระบวนการสร้างและการ
พัฒนาที่ดีถูกต้องตามระบบขั้นตอนและมีคุณภาพ มีการกําหนดเน้ือหาออกเป็นหลายๆ บทเรียน มีคําแนะนํา
ชัดเจน ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอนมีความสุขและกระตือรือร้นในการเรียน ทํา
ให้ได้รับความรู้ และทักษะในการทํางาน จึงเกิดความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจตุ
พร ตันติรังสี (2554) ได้ทําการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้
หลักการของ ADDIE Model วิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก พบว่าการประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1.  ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผู้สอนควรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก่อนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือช่วย
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีครูผู้สอนควรให้คําแนะนําการใช้งาน
แก่ผู้เรียนก่อนทุกคร้ังเพ่ือให้ผู้ เรียนมีทักษะที่ดีในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  
 2.  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบอ่ืนๆ ที่
แตกต่างออกไป เช่น รูปแบบเกม การสาธิต การจําลองสถานการณ์ เป็นต้น เพ่ือได้รูปแบบที่หลากหลายและ
สามารถตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล 
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ผลการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
โดยการใช้การเรียนการสอนแบบเน้นความจําดว้ยรูปภาพและการแสดงบทบาทสมมตุ ิ
ภายใต้โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใชภ้าษาอังกฤษ ของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาท่ี 6  

โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลาํปาง 
 

ธรัช พทุธรักษ์1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของ
นักเรียนโดยการใช้การเรียนการสอนแบบเน้นความจําด้วยรูปภาพ (2) เพ่ือส่งเสริมความจําให้กับความรู้ที่
นักเรียนได้จากการจดจําจากรูปภาพให้มีความคงทนมากขึ้นโดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์โดยการใช้การแสดงบทบาทสมมุติ และ (3) เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ที่
ได้รับจากการเรียนรู้ผ่านระบบ Social Media เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง จํานวน 
296 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นความจําด้วยรูปภาพประกอบด้วย 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบย่อยจํานวน 4 คร้ัง แบบทดสอบหลังเรียนและแบบสัมภาษณ์ เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้การแสดงบทบาทสมมุติคือ แบบประเมินการเขียน
และแบบประเมินการพูด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าร้อยละ ข้อมูลจากกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบประเมินด้านเน้ือหาและด้านการนําเสนอ 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนการสอนแบบเน้นความจําด้วยรูปภาพพบว่า กลุ่มเป้าหมาย
สามารถสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ผลการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนเห็นด้วยท่ีรูปภาพมีผลต่อความจําเพราะ
รูปภาพเป็นเสมือนการสรุปข้อมูลหรือความรู้รูปแบบหนึ่ง เมื่อนักเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่ต้องจําเข้ากับรูปภาพได้ ดังน้ันเมื่อนักเรียนเห็นรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือการกระทําใดๆ ที่คล้ายคลึง
กับรูปภาพท่ีจําเหล่าน้ัน ข้อมูลที่จดจําก็สามารถระลึกกลับมาได้ทันที 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์โดยการใช้การแสดงบทบาทสมมุติ
พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจการใช้ประโยคต่างๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง และการ
แสดงบทบาทสมมุติยังช่วยส่งเสริมความจําให้ความรู้ที่ศึกษามีความคงทนมากขึ้น  
 สรุปผลกิจกรรมการพัฒนาพบว่า กลุ่มเป้าหมายเผยแพร่เน้ือหาอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” และ “ดีมาก” 
และการนําเสนอผ่านตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ร้อยละ 80.40 และกลุ่มเป้าหมายที่ “ปฏิบัติตามกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ 80%” อยู่ที่ร้อยละ 8.45 
 
คําสําคญั: การเรียนการสอนแบบเน้นความจําด้วยรูปภาพ, การเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์โดยการ
ใช้การแสดงบทบาทสมมุติ 
____________ 
1โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย e-mail: thong_corrs@hotmail.com 
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The Effects of English-in-Daily-Life Speaking Skill Development  
Through the Use of Memorization Learning Strategies from Pictures and 

Role-Playing under My Local Community Project for Matthayom Six 
Students, Buyawat Witthayalai School, Lampang 

 
Tharach Puttarak1  

 
Abstract 
 The purposes of this educational research were (1) to develop the students’ 
English-in-daily-life speaking skills through the use of memorization learning strategies from 
pictures, (2) to reinforce the knowledge gained from the memorization learning strategies 
and pictures through use of the experiential instruction technique: role-playing, and (3) to 
have the students participate in disseminating the knowledge they have learned on social 
media. The subjects of this study were 296 students studying in matthayom six, academic 
year 2015, Bunyawat Witthayalai School, Lampang. The instruments used to deliver the 
memorization learning strategies from pictures included pretests, four formative tests, 
posttests, and interview forms. The tools employed to gather the data from the role-
playing activities were the evaluation forms for writing and speaking. Percentages were 
used to analyze the data. However, the data from the knowledge disseminating activity 
were collected from two parts, which were the content used and presentation. 
 Through an analysis of the findings, it was found that, out of 296 students, there 
were 213 who achieved the 75 percent criteria from the posttests. The results from the 
interview also revealed that learning by remembering from pictures could affect their 
learning achievements, since the students said pictures acted as a summary of information. 
Once they could relate the information they needed to remember to the pictures, 
whenever they saw similar pictures, signs, or any activities, the information they 
remembered could be recalled immediately.  
 After analyzing the data, role-playing was also found to enable the students to 
understand how to use each sentence correctly in various situations and allowed the 
memorized information to remain in their memories longer.  
 In the knowledge disseminating activity, the students most gained “Excellent” and 
“Very Good” in their content evaluation. In their presentations, 80.40% of the students 
received “Fulfilled All Requirements” and 8.45% of the students received “Fulfilled Most 
Requirements,” therefore passing the criteria. 
 
Keywords: Memorization learning strategies from pictures and role-playing  
____________ 
1Bunyawat Witthayalai School e-mail: thong_corrs@hotmail.com 
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1. บทนํา 
  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเน้นให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักไวยากรณ์ การเขียน และการอ่าน และ
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัยยังได้จัดสอนวิชา ภาษาอังกฤษฟัง- พูด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ทํากิจกรรม
เพ่ือฝึกทักษะการพูดและการฟังเป็นหลัก ไม่เน้นหนักไปที่การใช้หลักทางภาษาศาสตร์ อย่างไรก็ตามเมื่อผู้
ศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง- พูด (อ33211) และให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียน ผลการทดสอบพบว่ามีนักเรียนเพียง 56 คนจากนักเรียนทั้งหมด 296 คนทีผ่านการทดสอบ และ
ปัญหาที่พบหลังจากการตรวจแบบทดสอบดังกล่าวคือ ผู้เรียนให้คําตอบที่ไม่ตรงตามบริบทท่ีคําถามถาม 
สร้างหรือใช้ประโยคที่ไม่สมเหตุสมผล ใช้คําศัพท์ไม่ถูกต้อง และใช้ไม่ถูกหลักการใช้ไวยากรณ์โดยสิ้นเชิง  
 เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจงึได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและพบว่าการจัดการเรียน
การสอนโดยการเน้นความจําและการใช้ความจําจากรูปภาพสามารถส่งผลและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ ดังน้ันผู้ศึกษาจึงต้องการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ กระบวนการจํา เข้ามาเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
โดยจะเน้นการจําจาก รูปภาพ และจะให้นักเรียนจําในระดับ “ประโยค” ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนหลีกเลี่ยง 
การสร้างประโยคที่ไม่สมเหตุสมผลหรือผิดหลักไวยากรณ์ รวมไปจนถึงการใช้คําศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง และเพ่ือ
ส่งเสริมให้ความรู้ที่นักเรียนได้จากการจดจําด้วยรูปภาพให้มีความคงทนมากข้ึน ผู้ศึกษาต้องการศึกษาอีก
ด้วยว่าหากผู้ศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยการใช้บทบาทสมมุติเข้ามาเป็นกิจกรรมเสริม จะทําให้ความรู้ที่
ผู้เรียนได้จากการจดจํามีความคงทนมากข้ึน ที่สําคัญเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้นําความรู้ที่ได้รับ
จากการเรียนรู้ไปใช้ต่อ ผู้ศึกษาจะให้นักเรียนทํากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบ Social Media ซึ่งจะเป็น
โปรแกรมใดๆ ก็ได้เช่น Facebook, Twitter และ IG เป็นต้น เพ่ือให้ความรู้ดังกล่าวมีส่วนช่วยพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง (จังหวัดลําปาง) อีกทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการใช้ภาษาอังกฤษของชุมชนต่อการเปิดรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
จังหวัดลําปาง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้การเรียนการสอนแบบเน้นความจําด้วยรูปภาพ 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมความจําให้กับความรู้ที่นักเรียนได้จากการจดจําจากรูปภาพให้มีความคงทนมากขึ้น
โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์โดยการใช้การแสดงบทบาทสมมุติ 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองผ่านระบบ Social Media  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 9- 15 จํานวน 
296 คน ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง  
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 3.2 ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายนี้มีผลการทดสอบก่อนเรียนที่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เน่ืองจากผลการ
ทดสอบก่อนเรียนพบว่า ผู้เรียนเกือบทั้งหมดมีผลสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ (รายละเอียดเกณฑ์การ
ประเมินเพ่ิมเติมในหัวข้อ 4.2.1) ปัญหาที่พบจากการตรวจบททดสอบของนักเรียนกลุ่มน้ีคือ นักเรียนให้
คําตอบท่ีไม่ตรงตามบริบทที่คําถามถาม สร้างหรือใช้ประโยคที่ไม่สมเหตุสมผล ใช้คําศัพท์ไม่ถูกต้อง และใช้ไม่
ถูกหลักการใช้ไวยากรณ์โดยสิ้นเชิง  
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (โดยการใช้ ADDIE Model)  
  4.1.1 การเรียนการสอนแบบเน้นความจําด้วยรูปภาพ 
     ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)  
     ผู้วิจัยศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการ
เรียนการสอนโดยการใช้ความจําด้วยรูปภาพ (Frances A. Yates, 2509; Dominic O'Brien, 2537; Harry 
Lorayne, 2543; Bruzzese D & Davino C., 2551; Regina G. Richards, 2551; Andi Bell, 2552; Jon 
Knapp, 2552; Larry Sanger, 2553; Sung Ryu, 2554; Academic Skills Center; 2555; Lewis Smile, 
2555; Hollowell, Karen, 2558) จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าในการฝึกให้นักเรียนใช้ความจําจาก
รูปภาพ นักเรียนต้องทําความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องจําก่อน เมื่อนักเรียนเข้าใจในเน้ือหาแล้ว นักเรียนก็จะ
สามารถที่จะเช่ือมโยงข้อมูลที่ต้องจําเข้าหารูปภาพได้ หรือสร้างภาพข้ึนมาเองให้มีความสอดคล้องกับเน้ือหา
นั้นๆ แล้วจึงพัฒนาให้กลายเป็นความจําระยะยาว  
     จากน้ันผู้วิจัยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ รวมถึงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพ่ือใช้เป็น
ตัวกําหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ เน้ือหาที่ต้องการให้นักเรียนได้ศึกษา ซึ่งคือ การสื่อสารภาษาอังกฤษภายใต้
ความหลากหลายของสถานการณ์ และกิจกรรมท่ีต้องการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ผลการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
เลือกมาคือ  

 ผลการเรียนรู้ 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาและนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ผลการเรียนรู้ 2.1 ม.6/1 เลอืกใช้ภาษา น้ําเสียง และกิรยิาท่าทางเหมาะกับระดับ
ของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

     ขั้นการออกแบบ (Designing)  
     ผู้วิจัยจัดทํานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการท่ีพบในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย แผน
และเอกสารประกอบการเรียนรู้ Unit 3 English in Daily Conversation แบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) 
แบบทดสอบย่อย (formative tests) จํานวน 4 ชุด ย่อย แบบทดสอบหลังเรียน (posttest) และเคร่ืองมือ
วัดประเมินผลการทดสอบ 
     ขั้นการพัฒนา (Development)  
     ผู้วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้และเคร่ืองมือทั้งหมดเสนอต่อผู้เช่ียวชาญคือ ครูพ่ีเลี้ยง
จํานวน 1 คน ครูผู้สอนในระดับช้ันเดียวกันจํานวน 1 คน และหัวหน้าระดับช้ันจํานวน 1 คนเพ่ือตรวจสอบ
หาค่า IOC หลังจากที่ให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงระหว่างวัตถุประสงค์ เน้ือหา และ
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เครื่องมือ พบว่าค่า IOC มีค่าที่ “1” ดังน้ัน วัตถุประสงค์ แผนการจัดการเรียนรู้ และเคร่ืองมือที่ใช้เพ่ือ
จัดการเรียนการสอนโดยการใช้ความจําครั้งน้ีถือว่า “สอดคล้องกัน” และสามารถนําไปใช้จัดการเรียนการ
สอนได้ 
     ขั้นการนําไปใช้ (Implement)  
     ผู้วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียนรู้ ไปทดลองสอนกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน จากน้ันนําแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียนมาหาค่าความยากง่าย ผลการวิเคราะห์ ผลพบว่า “ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ” จากข้อสอบท้ังหมด จึง
นําไปใช้ได้  
     ขั้นการประเมินผล (Evaluation)  
     ผู้วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียนรู้ ไปสอนกับกลุ่ม
ประชากรที่ต้องการศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้วิจัยบันทึกผล ระบุสภาพปัญหาที่พบ และประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากน้ันจึงนําไปปรับปรุงแก้ไข 
 
  4.1.2 การจัดการเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุติ 
     ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)  
     ผู้วิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดย
การจัดการเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือศึกษาขั้นตอนและรูปแบบการจัดกิจกรรม (วารี ถิรจิตร, 
2534; เสริมศรี ลักษณศิริ, 2540; อินทิรา บุณยาทร, 2542; ทิศนา แขมมณี, 2550; อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2550; 
คณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2555; สิน นุ่มพรม, 2556; Dianna Podmoroff, 
2557) ว่ามีรูปแบบและขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรบ้าง จากการศึกษาสามารถสรุปไดว่า
พบว่า ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นการให้ผู้เรียนทําความเข้าใจใน
บทบาทที่ไม่ใช่ตนเอง เมื่อผู้เรียนสามารถเข้าใจบทบาทนั้นๆ ได้แสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงหรือในชีวิตประจําวัน 
     ขั้นการออกแบบ (Designing)  
     ผู้วิจัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ รวมถึงเอกสารประกอบ 
การเรียนรู้ และกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติที่นักเรียนต้องทํา รวมถึงเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเขียน
และการพูดประกอบการทํากิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ 
     ขั้นการพัฒนา (Development)  
     ผู้วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญตามหัวข้อ 4.1.1 Development 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและหาความเที่ยงตรงระหว่างวัตถุประสงค์ โดยผลการตรวจสอบพบว่าค่า IOC มี
ค่าที่ “1” ดังน้ัน วัตถุประสงค์ และเคร่ืองมือที่ใช้เพ่ือจัดการเรียนการสอนโดยการใช้บทบาทสมมุติ คร้ังน้ีถือ
ว่า “สอดคล้องกัน” และสามารถนําไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ 
     ขั้นการนําไปใช้และขั้นการประเมินผล (Implement + Evaluation)  
     ผู้วิจัยนําไปเคร่ืองมือไปใช้ทํากิจกรรมกับกลุ่มประชากร หลังจากจบการเรียนการสอน
โดยการใช้ความจํา บันทึกผล ระบุสภาพปัญหาที่พบ และประเมินผลการจัดกิจกรรม จากน้ันบันทึกผลการ
ประเมินเพ่ือนําไปใช้หรือแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
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  4.1.3 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบ Social Media ภายใต้โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ 
     ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)  
     ผู้วิจัยศึกษาศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนอาเซียน เพ่ือ
เลือกผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ โดย
เน้นไปที่ กรอบที่ 5 เร่ือง “การทํางานร่วมกันเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน” ผลการเรียนรู้ที่ 5 “ประเทศต่างๆ 
สามารถส่งเสริมให้ทุกคนในประเทศส่ือสารและทํางานร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคทางภาษา” 
     ขั้นการออกแบบ (Designing)  
     ผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาท้องถ่ิน โดยเน้นให้ผู้เรียนเลือกประโยค
ภาษาอังกฤษที่ตนเองสนใจและต้องการเผยแพร่ (รายละเอียดการทํากิจกรรมสามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ในข้อ 
4.2.3)  
     ขั้นการพัฒนา (Development)  
     ผู้วิจัยนํารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเสนอต่อผู้เช่ียวชาญตามหัวข้อ 4.1.1 
Development เพ่ือหาความเที่ยงตรงระหว่างวัตถุประสงค์ โดยผลการตรวจสอบพบว่าค่า IOC มีค่าที่ “1” 
ดังนั้น วัตถุประสงค์และกิจกรรมดังกล่าวถือว่า “สอดคล้องกนั” และสามารถนําไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ 
     ขั้นการนําไปใช้และขั้นการประเมินผล (Implement + Evaluation)  
     ผู้วิจัยนําเคร่ืองมือไปใช้ทํากิจกรรมกับกลุ่มประชากร หลังจากจบการเรียนการสอนโดย
การใช้ความจําและการแสดงบทบาทสมมุติ ผู้วิจัยบันทึกผล ระบุสภาพปัญหาที่พบ และประเมินผล จากนั้น
นําผลการประเมินมาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 
 
 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.2.1 การเรียนการสอนแบบเน้นความจําด้วยรูปภาพ: การทดสอบก่อนเรียน ทดสอบย่อย 
ทดสอบหลังเรียน  
    1. ผู้วิจัยให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนซึ่งเป็นข้อสอบที่ให้นักเรียนเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษที่ถอดความมาจากประโยคภาษาไทยที่ให้ไว้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน (ตามเกณฑ์การประเมิน: 
นโยบายการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน โรงเรียนบุญวาทย์ฯ) คือ นักเรียนร้อยละไม่ตํ่ากว่า 70 
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ต้องมีผลการทดสอบก่อนเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 75% หรือ 
15 คะแนนข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เกณฑ์การประเมินก่อนเรียนมีช่วงคะแนนและการแปลค่า
คะแนนดังนี้ 
 

คะแนน 0- 4 
คะแนน คะแนน 5- 9 คะแนน คะแนน 10- 14 

คะแนน 
คะแนน 15- 20 

คะแนน 
ตํ่า พอใช้ ปานกลาง ผ่าน 
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    2. ผู้วิจัยสอนตามแผนการเรียนรู้ที่ได้กําหนดไว้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน English 
in Daily Conversation โดยเน้นไปท่ีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ความจําและการใช้รูปภาพเพ่ือเสริม
ความจํา 
    3. ผู้วิจัยนัดหมายกับนักเรียนวันและเวลาที่ต้องทําแบบทดสอบย่อยท้ัง 4 คร้ัง โดยแต่ละ
ครั้งมีคะแนนเต็มคร้ังละ 15 คะแนน ผู้ศึกษาตรวจคําตอบเหล่านั้นและบันทึกคะแนนไว้ เกณฑ์การประเมิน
การสอบย่อยมีช่วงคะแนนและการแปลค่าคะแนนดังนี้ 
 

 
    4. ผู้วิจัยให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (หลังจากเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมบทบาท
สมมุติแล้ว) ซึ่งเป็นคําถามชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัยตรวจคําตอบเหล่าน้ัน บันทึกคะแนน
และจัดทําเป็นสถิติร้อยละไว้ โดยนักเรียนร้อยละไม่ตํ่ากว่า 70 ของจํานวนท้ังหมด ต้องมีผลการทดสอบหลัง
เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 75% หรือ 15 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน (ตาม
เกณฑ์การประเมิน: นโยบายการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน โรงเรียนบุญวาทย์ฯ) เกณฑ์การ
ประเมินหลังเรียนมีช่วงคะแนนและการแปลค่าคะแนนดังนี้ 
 

คะแนน 0- 4 
คะแนน คะแนน 5- 9 คะแนน คะแนน 10- 14 

คะแนน 
คะแนน 15- 20 

คะแนน 
ตํ่า พอใช้ ปานกลาง ผ่าน 

 
  4.2.2 การจัดการเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุติ 
    1. ผู้วิจัยให้นักเรียนจับคู่และทํากิจกรรมบทบาทสมมุติ โดยให้นักเรียนเป็นผู้ออกแบบบท
สนทนาเอง (บทพูด) และจะมีการประเมินผลอยู่ 2 คร้ังคือ ครั้งที่ 1 (First Drat) และการประเมินคร้ังที่ 2 
(Final Draft) เกณฑ์ในการประเมินการออกแบบบทสนทนา (บทพูด) มีดังนี้ 
 

0 1 2 3 4 5 
แย่ ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

 
     โดยการประเมินในครั้งแรก (First Draft) และ การประเมินคร้ังที่สอง (Final Draft) 
นักเรียนร้อยละไม่ตํ่ากว่า 70 จากนักเรียนท้ังหมดควรที่จะสามารถแต่งบทสนทนาท่ีเป็นไปตามสถานการณ์
และเง่ือนไขที่ผู้สอนกําหนดไว้ได้ ในระดับที่ “3” หรือในระดับ “ดี” ขึ้นไป 
    2. หลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องของบทสนทนาแล้ว จึงให้นักเรียนทํากิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมุติ (การพูด) เกณฑ์ในการประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ มีดังนี้ 
 
 

คะแนน 0- 5 คะแนน คะแนน 6- 10 คะแนน คะแนน 11- 15 คะแนน 
ตํ่า ปานกลาง ผ่าน 
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0 1 2 3 4 5 
แย่ ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

 
 โดยนักเรียนร้อยละไม่ตํ่ากว่า 70 จากนักเรียนทั้งหมดต้องสามารถพูดและแสดงบทบาทที่เป็นไปตาม
บทสนทนาของตนเองได้ ในระดับที่ “3” หรือในระดับ “ดี” ขึ้นไป และจะมีการประเมินผลเพียงคร้ังเดียว
เท่าน้ัน 
 เกณฑ์การประเมิน (Rubric) ทั้งทักษะการเขียนและทักษะการพูด นํามาจากเกณฑ์การประเมินใน
รายวิชา Oral Communication I (001-111) และวิชา Written Expression I (001-221) จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 
 
  4.2.3  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
    ผู้วิจัยให้นักเรียนทํากิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นโดยให้นักเรียนเลือกประโยคหรือข้อความ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันจากเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจและต้องการให้ผู้อ่ืนได้
ศึกษาต่อ หรือประโยคอ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเน้ือหาหรือบทเรียนแต่อยู่ในความสนใจของนักเรียน คนละ 10 
ประโยค แล้วจึงโพสต์หรือแชร์ข้อความเหล่านั้นผ่านระบบ Social Media ใดๆ ก็ได้วันละ 2 ประโยคจนครบ 
5 วัน 
    การประเมินการเผยแพร่ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่งคือ 1) ข้อมูลด้าน
จํานวนนักเรียนที่เผยแพร่ความรู้ในระบบ Social Media และ 2) ประเด็นที่ใช้ในการประเมินการเผยแพร่ซึ่ง
แบ่งได้เป็น 2 หัวใหญ่คือ 2.1) ด้านเน้ือหา และ 2.2) ด้านการนําเสนอ โดยในแต่ละด้านมีหัวข้อการประเมิน
ดังนี้ 
    1) ด้านจํานวนนักเรียนที่เผยแพร่ความรู้ในระบบ Social Media คือ มีนักเรียนร้อยละไม่
ตํ่ากว่า 80 จากนักเรียนทั้งหมดทํากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในระบบ Social Media 
    2.1) ด้านเน้ือหา    
      - ความถูกต้องของเน้ือหา    - ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 
      - เน้ือหาสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวัน - ตัวสะกดและไวยากรณ์ 
    และเกณฑ์ในการประเมินด้านเน้ือหามีดังนี้ 
 

0 1 2 3 4 5 
แย่ ปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก 

 
    2.2) ด้านการนําเสนอ   
      - เห็นหน้าผู้เผยแพร่ชัดเจน  - เน้ือหามองเห็นได้ชัดเจน 
      - เผยแพร่ครบตามจํานวนและวันที่กําหนด - มีจํานวนผู้เข้ามาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 คน  
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      เกณฑ์ในการประเมินการการนําเสนอมีดังนี้ 
      5 นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครบทุกวัน (100%)  
      4 นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 4 วัน (80%)  
      3 นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 3 วัน (60%)  
      2 นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 2 วัน (40%)  
      1 นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 1 วัน (20%)  
      0 นักเรียนไม่ปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
      เกณฑ์การประเมินในส่วนที่ 2 คือ นักเรียนร้อยละไม่ตํ่ากว่า 80 มีผลประเมินทั้ง
ทางด้านเน้ือหาและด้านการนําเสนอในระดับที่ “4” ขึ้นไป 
  4.2.4 การสัมภาษณ์  
    ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะได้มาจากการสัมภาษณ์นักเรียนที่ถูกเลือกจากการสุ่มมา
ทั้งหมดจํานวน 140 คนจากทุกๆ ห้องซึ่งเป็นการสุ่มมาจากระดับคะแนนท่ีได้รับ ดังนี้ 
 
คะแนน 0- 4 คะแนน คะแนน 5- 9 คะแนน คะแนน 10- 14 คะแนน คะแนน 15- 20 คะแนน 

จํานวน 35 คน จํานวน 35 คน จํานวน 35 คน จํานวน 35 คน 
**หมายเหตุ กลุ่มละ 5 คนจากทุกช่วงคะแนนและทุกห้อง 

 
  คําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย 3 คําถามดังนี้  
  - รูปภาพมีผลต่อการจดจําข้อมูลหรือไม่  
  - เพราะเหตุผลอะไรที่ทําให้นักเรียนได้คะแนนในระดับที่ตนเองได้ และ 
  - นักเรียนได้ใช้เทคนิคในการช่วยจําอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้าใช้ นักเรียนได้ใช้เทคนิคอะไร 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการจัดการเรียนการสอน 
  5.1.1 การเรียนการสอนโดยการใช้ความจําด้วยรูปภาพ 

  ผลการทดสอบก่อนเรียนก่อนการสอนโดยการใช้ความจําด้วยรูปภาพพบว่า จากนักเรียน
ทั้งหมด 296 คนมีนักเรียนเพียง 56 คนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 75% ในขณะที่นักเรียนส่วนมากมีผลการ
ทดสอบก่อนเรียนในระดับ “ตํ่า” จํานวน 107 คน ระดับ “พอใช้” จํานวน 81 และ “ปานกลาง” จํานวน 52 
คน 
   อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ศึกษาได้แจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ และได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นให้กับนักเรียนได้ใช้เทคนิคการจําด้วยรูปภาพเข้ามาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ทําแบบทดสอบย่อย
จํานวน 4 ครั้ง (พร้อมกับทํากิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ) แล้วจึงให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ผล
การทดสอบหลังเรียนหลังการสอนโดยการใช้ความจําด้วยรูปภาพ พบว่าจากนักเรียนท้ังหมด 296 คน มี
นักเรียนเพ่ิมขึ้นเป็น 213 คนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 75% ในขณะที่จํานวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบใน
ระดับ “ตํ่า” ลดเหลือ 30 คน ระดับ “พอใช้” 20 คน และ “ปานกลาง” 33 คน ดังตางรางต่อไปน้ี 
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ตารางแสดงจํานวนผูเ้รียนทีมี่ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนผา่นตามเกณฑท์ี่กําหนดไว ้
ผลการทดสอบ ก่อนเรียน (จาก 296 คน) ผลการทดสอบ หลังเรียน (จาก 296 คน) 

จํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ 56 คน จํานวนผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ 213 คน 

ร้อยละ 18.92 ร้อยละ 71.96 
หมายเหตุ: รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติมในหัวข้อ 4.2.1 

 
  5.1.2 การจัดการเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุติ 
   การประเมินด้านการเขียนหรือบทพูดของบทบาทสมมุติในคร้ังแรกของนักเรียนสรุปได้ว่า 
“ไม่ผ่านเกณฑ์” เน่ืองจากมีนักเรียนเพียงร้อยละ 39.52 ที่สามารถแต่งบทสนทนาบทบาทสมมุติได้ผ่าน
เกณฑ์ 70% หรือได้คะแนนในระดับที่ “3” หรือ “ดี” ขึ้นไป 
   ในการประเมินการเขียนครั้งสุดอย่างไรก็ตาม สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนสามารถแก้ไขและ
แต่งบทบาทสมมุติได้ “ผ่านเกณฑ์” ตามท่ีกําหนดไว้ เนื่องจากมีนักเรียนจํานวนถึงร้อยละ 93.92 ที่ได้
คะแนนในระดับที่ “3” หรือ “ดี” ขึ้นไป ดังตางรางต่อไปน้ี  
 

  
   การประเมินด้านการพูดหรือการแสดงบทบาทสมมุติสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนร้อยละ 
93.92 สามารถพูดและแสดงบทบาทสมมุติได้ “ผ่านเกณฑ์” ตามที่กําหนดไว้คือ นักเรียนร้อยละไม่ตํ่ากว่า 
70% สามารถสามารถพูดและแสดงบทบาทที่เป็นไปตามบทสนทนาของตนเองได้ ในระดับที่ “3” หรือใน
ระดับ “ดี” ขึ้นไป ดังตางรางต่อไปน้ี 
 

 
 
 

ตารางแสดงจํานวนผูเ้รียนทีมี่ผลการประเมินทักษะการเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ผลการประเมินทักษะการเขียนครัง้ที่ 1  

(จาก 296 คน) 
ผลการประเมินทักษะการเขียนครัง้ที่ 2  

(จาก 296 คน) 
จํานวนผู้เรียนที่ผ่าน

เกณฑ์ 117 คน จํานวนผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ 278 คน 

ร้อยละ 39.52 ร้อยละ 93.92 
หมายเหตุ: รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติมในหัวข้อ 4.2.2 

ตารางแสดงจํานวนผูเ้รียนทีมี่ผลการประเมินทักษะการพูดผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ผลการประเมินทักษะการพดู (จาก 296 คน) 

จํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ 278 คน 
ร้อยละ 93.92 

หมายเหตุ: รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติมในหัวข้อ 4.2.2 
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   ดังน้ันจากการประเมินทั้งสองส่วนจึงสรุปได้ว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งด้านการ
เขียนและการพูด 
  5.1.3 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบ Social Media ภายใต้โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ 
   สรุปจํานวนนักเรียนที่ส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ในระบบ Social Media ผ่านระบบ 
Facebook Twitter หรือ IG มีทั้งหมดรวม 278 คน (93.92%) จากนักเรียนทั้งหมด 296 คน ส่วนนักเรียนที่
เหลือจํานวน 18 คน (6.08%) ไม่ส่งงานตามกําหนดจึงไม่สามารถทําการประเมินผลได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
จํานวนนักเรียนดังกล่าวจึงถือว่า “ผ่านเกณฑ์” ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
   การประเมินทางด้านเน้ือหาสรุปได้ว่า เน้ือหาที่นักเรียนใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลอยู่ในระดับ 
“ดีเยี่ยม” (87.5%) และ “ดีมาก” (6.42%)  
   ส่วนการประเมินทางด้านการนําเสนอสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนที่ “ปฏิบัติตามกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ครบทุกวัน” อยู่ที่ร้อยละ 80.40 และนักเรียนที่ “ปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 80%” อยู่ที่
ร้อยละ 8.45 และมีผู้เข้ามาศึกษาต่อมากกว่า 15 คนต่อทุกการเผยแพร่ จึงถือว่า “ผ่านตามเกณฑ์ที่ได้
กําหนดไว้” 
   จากการประเมินดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในการเผยแพร่ความรู้
ผ่านระบบออนไลน์ทั้งจํานวนของนักเรียน และเน้ือหาและการนําเสนอ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 
 
 5.2 ผลการสัมภาษณ์ 
  5.2.1 การเรียนการสอนโดยการใช้ความจําด้วยรูปภาพ 
   ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดจํานวนนักเรียนที่
ต้องการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาและเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดจํานวน 140 คน (ข้อมูลตาม 4.2.4) อย่างไรก็ตาม
หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบย่อยแล้ว ผลการทดสอบพบว่าไม่สามารถเก็บข้อมูลจากจํานวนที่กําหนดไว้ได้ 
เน่ืองจากจํานวนนักเรียนที่ได้คะแนนสอบย่อยในช่วง 0-4 คะแนน, 5-9 คะแนน, และ 10-14 คะแนนมี
จํานวนผู้เรียนที่ไม่เป็นไปตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ ดังน้ันจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามที่กําหนดไว้ได้ แต่
ผู้วิจัยยังคงสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลจากจํานวนนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละช่วงคะแนนน้ัน 
   ผลการสัมภาษณ์หากรูปภาพมีผลต่อการจดจําของนักเรียนหรือไม่พบว่า จากจํานวน
นักเรียนทั้งหมด 112 คนมีนักเรียน 10 คน (66.67%) ที่มีคะแนนอยู่ในช่วง 0-4 คะแนนกล่าวว่ารูปภาพไม่มี
ผลต่อการจดจําใดๆ ทั้งสิ้นเลย ในขณะที่นักเรียนจํานวน 5 คน (33.33%) จากช่วงคะแนนเดียวกันกล่าวว่า
รูปภาพมีผลต่อการจําอยู่บ้าง ในช่วงคะแนน 5-9 มีนักเรียนจํานวน 12 (42.86%) คนให้คําตอบว่า รูปภาพมี
ผลต่อการจําอยู่บ้าง ส่วนนักเรียนที่เหลือในช่วงคะแนนเดียวกันจํานวน 16 (57.14%) คนกล่าวว่า รูปภาพมี
ผลต่อการจดจํา อย่างไรก็ตามนักเรียนจํานวนที่เหลืออีก 69 คนจากช่วงคะแนน 10-14 และ 15-20 เห็นด้วย
ว่ารูปภาพมีส่วนช่วยในการจดจํา 
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6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 6.1 อภิปรายผล 
  6.1.1 การเรียนการสอนโดยการใช้ความจําด้วยรูปภาพ 
   จากผลการทดสอบหลังเรียนและผลการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยการใช้ความจําด้วยรูปภาพมีผลต่อทักษะการใช้ความจําของนักเรียน ทําให้นักเรียนมี
ความรู้ที่นําไปใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยสามารถระลึกเน้ือหาความรู้และสามารถให้คําตอบใน
แบบทดสอบหลังเรียนได้อย่างถูกต้องทั้งตามบริบท การสะกดคํา และหลักไวยากรณ์ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียนของผู้เรียนดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับผลการทดสอบก่อนเรียน การที่รูปภาพมีผลต่อความจําเนื่องจาก 
นักเรียนได้ให้ความเห็นไว้ว่า รูปภาพเป็นเสมือนการสรุปข้อมูลหรือความรู้ เมื่อนักเรียนสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับรูปภาพได้ การจดจําข้อมูลเหล่านั้นก็จะง่ายต่อการเข้าใจมากข้ึนและส่งผลให้
ระลึกข้อมูลกลับมาได้เมื่อเห็นรูปหรือนึกถึงภาพเหล่าน้ัน เช่น 
 
   เมื่อนักเรียนเห็นสัญลักษณ์    ซึ่งข้อมูลประกอบคือ “Where is the 
bathroom?”  
 
   นักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ของข้อความและสัญลักษณ์นี้โดยการเช่ือมรูปผู้ชายและ
ผู้หญิงที่นักเรียนสามารถเห็นได้อยู่บ่อยครั้งที่หน้า ห้องน้ํา เข้ากับคําว่า bathroom ดังน้ันเมื่อนักเรียนเห็น
สัญลักษณ์นี้ แล้วจําได้ว่าต้องพูดประโยคน้ีอย่างไร นักเรียนก็จะสามารถระลึกความรู้นี้ออกมาได้ 
  
   เมื่อนักเรียนเห็นรูปภาพ    ซึ่งข้อมูลประกอบคือ “I am home.”  
 
 
   นักเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์ของข้อความและรูปภาพนี้โดยการเช่ือมรูป บ้าน และ
การกระทําที่นักเรียนต้อง กลับบ้าน อยู่แล้วทุกวันเข้ากับคําว่า home ดังนั้นเมื่อใดก็ตามท่ีนักเรียนเห็นบ้าน
หรือกลับถึงบ้านแล้วจําได้ว่าต้องพูดประโยคน้ีอย่างไร นักเรียนก็จะสามารถระลึกความรู้นี้ออกมาได้ 
   ผลการสัมภาษณ์ นักเรียนยังได้กล่าวอีกว่า เมื่อนักเรียนได้ทํากิจกรรมใดๆ หากนักเรียนเห็น 
ภาพ สัญลักษณ์ การกระทําจากคนรอบข้าง หรือกิจกรรมที่มีความคล้ายคลึงกับข้อมูลและรูปภาพที่จํา  
จะเปรียบเสมือนเป็นการทบทวนความรู้วิธีหน่ึงเพราะทําให้ระลึกข้อมูลและรูปภาพที่จําไว้ขึ้นมาได้ ซึ่งช่วย
เพ่ิมความคงทนในการจําให้เพ่ิมมากขึ้นได้อีกด้วย นอกจากน้ันแล้วนักเรียนยังกล่าวอีกด้วยว่า ข้อมูลที่
นักเรียนต้องจําและรูปภาพประกอบการจํามีความสัมพันธ์กันและมองออกได้ง่าย จึงย่ิงช่วยให้การจดจําได้
ง่ายขึ้น รวมไปถึงข้อมูลที่จดจําเป็นข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน ทําให้นักเรียนคิดว่ามี
ความน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการจําเพ่ือนําไปใช้ 

   ที่สําคัญนอกจากการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความจําและ
รูปภาพแล้ว ในระหว่างที่ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน English in Daily Conversation ผู้วิจัยยังได้บูรณ
การทฤษฏีการเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัยของ Anderson และ Krathwohl (2544) ซึ่งนําทฤษฎีทางด้านการสร้าง
พฤติกรรมทางด้านการใช้สติปัญญาหรือความคิด (Cognitive Domain) ของ B.S. Bloom มาปรับปรุงใหม่ 
กิจกรรมดังกล่าวพบว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ปัญญาหรือระบบความคิดและความจําของ
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นักเรียนได้ เพราะกิจกรรมที่นักเรียนต้องทําในเอกสารประกอบการเรียนน้ัน ไม่ได้ให้นักเรียนท่องจําแบบ 
“นกแก้วนกขุนทอง” แต่ได้เน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบผ่านการทํากิจกรรม 1) การ
ประยุกต์ความรู้ (Applying) จากการทํากิจกรรม “Fill in the blanks with any possible 
phrases/sentences spoken in daily life.” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนระลึกความรู้เดิมที่ตนมีมาประยุกต์ใช้ในการทํากิจกรรม 2) การทําความเข้าใจข้อมูลหรือเน้ือหา 
(Understanding) จากการทํากิจกรรม “Study the English phrases/sentences given below. Then, 
match them with the Thai sentences given.” เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจโดยให้นักเรียนทําความเข้าใจ 
แปลความหมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้คําศัพท์และความหมายของคําศัพท์ ทําความเข้าใจโครงสร้างและรูปแบบ
ของประโยคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่า ประโยคคําถาม ประโยคขอร้อง และประโยอ่ืนๆ 3) การ
วิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing) จากการทํากิจกรรม “Put the English phrases/sentences given above into 
the right category.” เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแบ่งแยกข้อมูลให้เป็น
หมวดหมู่หรือรูปแบบการใช้ของประโยคน้ันๆ และ 4) การสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ (Creating) จากการทํา
กิจกรรม “Create sentences/phrases that have similar meaning to the given sentences/phrases.” 
เพ่ือส่งเสริมให้เพ่ือให้นักเรียนได้นําความรู้ที่ได้จากการศึกษาและสรุป มาสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองจาก
การสร้างประโยคต่างๆ ขึ้นมาเอง โดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากกิจกรรมก่อนหน้ามาสร้างให้
กลายเป็นความรู้ใหม่แทน จากการทํากิจกรรมทั้งหมดนี้จึงช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สติปัญญาในการทําความ
เข้าใจเน้ือหา คิด วิเคราะห์ แยกแยะเน้ือหา และสร้างความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบก่อนที่ต้องจดจํา ทําให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจในการใช้ประโยคต่างๆ เพ่ือการสนทนาในชีวิตประจําวันได้ และส่งผลให้นักเรียนจดจําเนื้อหา 
(Memorizing/Remembering) ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนเมื่อปฏิบัติร่วมกับเทคนิครูปภาพและ
เทคนิคการจําอ่ืนๆ ที่นักเรียนใช้ร่วมในการจดจํา หากผู้วิจัยให้นักเรียนจดจําเนื้อหาทันทีโดยไม่ให้นักเรียนได้
ศึกษาหรือทําความเข้าใจกับเนื้อหาเหล่าน้ันก่อน นักเรียนก็จะจํา “แบบนกแก้วนกขุนทอง” โดยไม่เกิดความ
เข้าใจใดๆ ทั้งสิ้น และส่งผลให้ความรู้ที่ได้จากการจําไม่คงทน 

 ดังน้ันเมื่อจัดการศึกษาตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัยของ Anderson และ 
Krathwohl ให้กับนักเรียน นักเรียนจึงไม่ได้แค่เพียงท่องจํา (Memorizing) แต่เพียงอย่างเดียว แต่นักเรียนยังได้
ใช้ความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและคิดอย่างเป็นขั้นตอนก่อนการจําเน้ือหาหรือ
ข้อมูล เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาดังกล่าว เน้ือหาและความรู้ทีนักเรียนต้องการ
จดจําจึงจําได้รวดเร็วมากขึ้น มีความถาวร และสามารถระลึกกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกครั้ง (Remembering) และ
ส่งผลให้ผลคะแนนทดสอบหลังเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ กิจกรรมการฝึกการคิดในการศึกษา
นี้ สามารถสรุปได้เป็นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  6.1.2 การจัดการเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุติ 
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   ผู้วิจัยได้ส่งเสริมความคงทนและถาวรให้กับความรู้ที่นักเรียนได้จดจํามากขึ้น โดยจัด
กิจกรรมการเรียนโดยการแสดงบทบาทสมมุติ โดยคําสั่งของกิจกรรมคือ “Pair up and create a dialogue 
about any situation in daily life. Prepare to do the role-playing. (10 sentences/each).” ซึ่งผล
จากการศึกษาพบว่าการแสดงบทบาทสมมุติ มีส่วนช่วยให้ความรู้ที่ได้จากการจดจํามีความคงทนมากข้ึน 
เน่ืองจากนักเรียนต้องนําความรู้ที่ได้จากการท่องจํามาเปล่ียนให้กลายเป็นบทสนทนา ทําให้นักเรียนต้องนํา
ข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใช้อีก เพียงแต่นักเรียนต้องเรียบเรียงข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นบทละครไปแทน  
การทํากิจกรรมน้ีจึงถือว่าเป็นเทคนิคการจํารูปแบบหน่ึงซึ่งเรียกว่า “การจดจําแบบผูกเรื่อง” (Dianna 
Podmoroff, 2557) กิจกรรมนี้จึงช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการจําและฝึกระลึกข้อมูลที่ได้เรียนรู้มา 
แล้วจึงนําความรู้เหล่าน้ันมาผูกต่อกัน พร้อมทั้งช่วยเปลี่ยนความรู้ที่เกิดจากการจดจําที่อยู่ในลักษณะของ
นามธรรมให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
   ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว เพ่ือแสดงบทบาทสมมุติให้ผู้วิจัยดู นักเรียนต้องท่องจําบทสนทนาของ
ตนเองบ่อยครั้งจนกว่าจะจําบทพูดของตนเองได้ การทําเช่นนี้จึงช่วยส่งเสริมให้ความรู้จากการท่องจํามีความ
คงทนมากข้ึน เพราะนักเรียนได้ทบทวนความรู้อยู่เรื่อยๆ และบ่อยครั้ง และยิ่งมีความคงทนเพ่ิมข้ึนเมื่อ
นักเรียนได้ใส่ท่าทางและน้ําเสียงประกอบการแสดง เพราะเปรียบเสมือนว่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เข้า
ไปอยู่ในสถานการณ์น้ันจริงๆ ทําให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของตนเองมากข้ึน 
   จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงสามารสรุปได้ว่า กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติมีส่วนช่วย
ในการพัฒนาทั้งทางด้านการใช้ความจํา (พุทธิพิสัย) ให้มีความคงทนมากขึ้น ในขณะที่การฝึกให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง (ทักษะพิสัย) ช่วยให้ความรู้ที่ได้จากการจดจํามีความถาวรมากข้ึน ดังน้ันเมื่อทําแบบทดสอบ
หลังเรียนผู้เรียนจึงสามารถระลึกความรู้กลับมาและสามารถให้คําตอบได้อย่างถูกต้อง และส่งผลให้ผล
คะแนนทดสอบหลังเรียนดีขึ้นมากเม่ือเทียบกับผลการทดสอบก่อนเรียน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กําหนดไว้ 
  6.1.3 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบ Social Media ภายใต้โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ 
   หลังจากที่ทํากิจกรรมการเรียนรู้หน่วย English in Daily Conversation และการวัดผล
หลังเรียน นักเรียนต้องเผยแพร่ความรู้ในระบบ Social Media จากการสรุปผลปรากฏว่ามีนักเรียนทั้งหมด
รวม 278 คน (93.92%) จากนักเรียนทั้งหมด 296 คน ที่ร่วมทํากิจกรรมดังกล่าว โดยมีผลการประเมินท้ัง
ทางด้านเน้ือหาและการนําเสนอเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  
   ท่ีสําคัญกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ในระบบ Social Media เป็นการเตรียมความพร้อมให้
บุคคลในโลกออนไลน์ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เข้ามาศึกษา
ต่อ เน่ืองจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นการตอบรับการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการอาเซียนในกรอบที่ 
5 เรื่อง “การทํางานร่วมกันเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน (Working Together for a Sustainable Future) ” ผล
การเรียนรู้ที่ 5 “ประเทศต่างๆ สามารถส่งเสริมให้ทุกคนในประเทศส่ือสารและทํางานร่วมกันโดยไม่มี
อุปสรรคทางภาษา” บวกกับมาตรฐานจากหลักสูตรแกนกลางฯ ในสาระท่ี 4 มาตรฐาน 4.2 ว่าด้วย “การใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อและเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก” 
สําหรับช่วงช้ันที่ 3 หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ในข้อที่ 2 ความว่า “นักเรียนได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นของตนเองเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ” ดังน้ัน
นอกจากนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันแล้ว และยัง
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ได้ช่วยให้การใช้ภาษาอังกฤษซึ่งถูกเลือกเป็นภาษาราชการในกลุ่ม ASEAN ในท้องถ่ินของนักเรียนมีความ
คล่องตัวมากขึ้นต่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อีกด้วย 
 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  6.2.1 การเรียนการสอนโดยการใช้ความจําด้วยรูปภาพ 
   จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อคิดและแนวทางจาก
ผู้เรียนดังนี้ 
    6.2.1.1 แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ความจําด้วยรูปภาพในการศึกษานี้จะ
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ผู้วิจัยได้พบแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคร้ัง
ต่อไปว่า ผู้วิจัยควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ความจําที่เน้นเฉพาะทางมากขึ้น เช่นการจัดการ
เรียนรู้โดยการใช้ Brain-based Learning (BBL) หรือ ทฤษฏีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) เพราะ
กิจกรรมการเรียนรู้ท้ังสองรูปแบบนี้เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยฝึกให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการใช้สมอง ความคิด และ
ความจําที่หลากหลายตามความถนัดของตนเอง  
    6.2.1.2 สําหรับนักเรียน ผู้วิจัยควรแนะนําวิธีการจําให้กับนักเรียนเลย เพ่ือให้นักเรียนได้รู้
ว่าเทคนิคการจําน้ันมีหลากหลายวิธี และเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เลือกเทคนิคการจําที่เหมาะสมและตรงกับ
ความสนใจของนักเรียนมากที่สุด ทั้งน้ีผู้วิจัยอาจเป็นผู้เลือกศึกษาเทคนิคการจํารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงให้กับ
นักเรียนเองเลยก็ได้เช่น การจําด้วยการผูกเรื่อง ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาว่าเทคนิคน้ันๆ ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนได้มากน้อยหรือไม่อย่างไร 
  6.2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติ 
   6.2.2.1 ในการศึกษานี้แม้พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติมีส่วน
ช่วยให้ความจํามีความคงทนมากขึ้นซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยต้องการเสนอ
ข้อควรระวังในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติคือ ในการทํากิจกรรมลักษณะผู้วิจัยต้องให้
นักเรียนได้เป็นคนคิดบทบาทและเน้ือหาขึ้นมาเองทั้งหมด เพราะการที่นักเรียนได้คิดบทบาทขึ้นมาเองจะช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนได้นําสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการลงมือปฏิบัติจริง (Applying) และมีส่วนช่วยพัฒนาความจํา
ของนักเรียนอีกด้วย หากผู้วิจัยให้นักเรียนใช้บทสนทนาที่ผู้วิจัยเป็นคนแต่งขึ้นมาเอง ผู้เรียนก็จะไม่ได้ใช้
กระบวนการคิดใดๆ เลย ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการจําอยู่แค่ในระดับจําได้ (Memorizing) เท่าน้ัน  
   6.2.2.2 ที่สําคัญกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ ไม่ควรอนุญาตให้นักเรียนทํากิจกรรมโดย
อนุญาตให้นักเรียนอ่านบทของตนเองได้ในระหว่างการแสดง เพราะนอกจากจะไม่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนฝึก
การระลึกความจําในส่วนของเนื้อหาแล้ว ยังส่งผลให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้แสดงท่าทางประกอบหรือ
เคลื่อนไหวร่างกายซึ่งสามารถส่งเสริมความจําได้อีกด้วย 
  6.2.3 กิจกรรมพัฒนาท้องถ่ิน 
   6.2.3.1 เพ่ือส่งเสริมให้การเผยแพร่ความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษามีความกว้างขวางมากขึ้น 
ไม่ใช่แต่เพียงในระบบออนไลน์ ผู้วิจัยควรให้นักเรียนได้เผยแพร่ความรู้เหล่าน้ันในรูปแบบการเผยแพร่อ่ืนๆ 
ด้วย เช่น การทําแผ่นพับ การทําป้ายติดตามสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน หรือบอร์ดในห้องเรียน  
   6.2.3.2 นอกจากนั้นแล้วผู้วิจัยควรให้นักเรียนได้ศึกษาบทสนทนาในขอบเขตหรือหัวข้อ
อ่ืนๆ ที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น เช่น โรงแรม สายการบิน การซื้อของ การท่องเท่ียว เป็นต้น เพ่ือให้
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นักเรียนได้เผยแพร่ความรู้นั้นๆ ให้กับสถานท่ีบริการต่างๆ ตามหัวข้อที่สนใจ และเพ่ือให้บุคคลที่ทํางานหรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องตามสายงานน้ันมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทางของตนมากขึ้น 
  
 6.3 ข้อเสนอแนะในการนําวิจัยครั้งต่อไป 
  6.3.1 การเรียนการสอนโดยการใช้ความจําด้วยรูปภาพ 
  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนในครั้งต่อไปผู้วิจัยควรเน้นไปที่การสื่อสาร
ในหัวข้อหรือขอบเขตของเนื้อหาอ่ืนๆ ที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การใช้บริการที่โรงแรม การใช้บริการ
ที่สนามบิน การรับโทรศัพท์ การบอกเส้นทาง การจองต๋ัวต่างๆ หรือภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
  6.3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติ 
   ในการจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ ผู้วิจัยควรจัดสถานที่หรือใช้ฉากท่ีเหมาะสมต่อ
หัวข้อหรือบทบาทที่นักเรียนต้องแสดง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมและเพื่อทําให้นักเรียน
รู้สึกเหมือนอยู่บรรยากาศที่สมจริง ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้นักเรียนแสดงบทบาทได้สมจริงมากขึ้นอีกด้วย 
  6.3.3 กิจกรรมพัฒนาท้องถ่ิน 
   กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบ Social Media ควรมี
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่นภาษาอังกฤษและภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษและ
ภาษาญี่ปุ่น เพ่ือเป็นการสร้างความหลากหลายทางภาษาและเพ่ือเป็นการบูรณการความรู้กับกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ด้วย 
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ผลการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นความจําควบคู่ไปกับใชส้ื่อผสม 
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาท่ี 6 

 
ธริช พทุธรักษ์1  

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นความจําควบคู่ไปกับการใช้สื่อผสม (2) เพ่ือพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผสม กลุ่มเป้าหมายของ
การศึกษาเป็น นักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตะคร้อพิทยา จํานวน 34 คน ที่มีผลการทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดคือ ร้อยละไม่ตํ่ากว่า 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นความจํา และสื่อผสม เครื่องมือที่ใช้
เก็บข้อมูลคือ แบบทดสอบก่อนเรียนจากการสัมภาษณ์, แบบทดสอบย่อย, แบบทดสอบหลังเรียนจากการ
สัมภาษณ์ และแบบประเมินการเขียนและแบบประเมินการพูด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ  
 ผลจากการศึกษาพบว่าการเรียนการสอนแบบเน้นความจําควบคู่ไปกับการใช้สื่อผสมพบว่า ช่วย
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ เพราะจากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 34 
คน มีนักเรียนถึง 25 คน ที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ในการทดสอบข้อเขียน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
73.53 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ควรมีผลการทดสอบหลังเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ เช่นเดียวกันผลการทดสอบหลังเรียนมีแตกต่างจากผลการทดสอบก่อนเรียนซึ่งมีเพียงแค่ 7 คนเท่านั้น
ที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 แต่เกณฑ์โดยรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 กลับได้เป็นร้อยละ 20.59 เท่านั้น ผลการ
สอบถามหลังการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนเห็นด้วยการสอนแบบเน้นความจําควบคู่กับการใช้สื่อผสมเพราะ
ช่วยพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  
 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผสมช่วยพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้เช่นกัน เพราะจากการทดสอบกิจกรรมในสถานการณ์จําลอง 
นักเรียนสามารถจําจดประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ที่ผู้ศึกษากําหนด ซึ่งจากผลการทดสอบก่อนเรียนด้านการ
พูดมีนักเรียน 2 คน เท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 5.88 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 แต่ตามเกณฑ์ผ่านที่กําหนดไว้คือ
ร้อยละไม่ตํ่ากว่า 70 จึงถือว่าไม่ผ่าน ทั้งน้ีจากผลการทดสอบหลังบทเรียนทักษะการพูดของนักเรียนมีการ
พัฒนาขึ้นจากการใช้สื่อผสมจึงทําให้ นักเรียนถึง 25 คน ผ่านเกณฑ์ 75% คิดเป็นร้อยละ 73.53 จึงถือว่าการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผสมช่วยพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียน  
 สรุปผลกิจกรรมการพัฒนาพบว่า นักเรียนจํานวนไม่น้อยกว่า 70% ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดจํานวน 
25 คนจากทั้งหมดจํานวนนักเรียน 34 คน โดยท่ีนักเรียนสามารถจดจําและสอบเขียนได้ในคะแนนระดับ
เกณฑ์ “ผ่าน” รวมท้ังพูดสื่อสารในสถานการณ์จําลองรูปแบบการสัมภาษณ์ อยู่ในระดับทั้ง “ดีเย่ียม” “ดี
มาก” และ “ดี” เนื่องจากนักเรียนสามารถ “ปฏิบัติและผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความจําควบคู่กับการ
ใช้สื่อผสม” อยู่ที่ร้อยละ 73.53% เช่นเดียวกับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษใน 
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สถานการณ์จําลองรูปแบบการสัมภาษณ์ จึงสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผสมช่วยพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร และการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 
คําสําคญั: การเรียนการสอนแบบเน้นความจํา, การเรียนการสอนท่ีใช้สือ่ผสมควบคู่กบัการเรียนรู้แบบเน้น
ความจํา 
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The Effects of Using Memorization Learning Strategies and Educational 
Multimedia Kits Improve English Communication Skills  

for the Students in Mutthayom Six  
 

Tharich Puttarak1  
 
Abstract 
 The purposes of this study were to (1) improve English communication skills for Takro 
Pittaya School students, grade 12, along with using “Memorization learning strategy” and 
“Educational Multimedia kits” and (2) to improve students’ English speaking skill by using 
“Educational Multimedia kits.” The objective target of this study was 34 students from Takro 
Pittaya School who did not achieve the percent criteria fixed at 70% out of 100% from taking 
pre-test. The tools used in this study were memorizing learning strategy and the instrument 
used for data collection was pre-written and interview-test, quizzes, post-written and interview-
test and writing and speaking evaluation criteria. Percentages were used to analyze the data. 
Through an analysis of the findings, the study found that the using of memorization learning 
strategy along with using multimedia kits could indeed improve the objective targets’ English 
communication skills. 25 students out of 34 students achieved the 75 percent criteria from 
post-written and interview-test which meant 73.53 passing the required percentage at 70%. 
This, on the contrary, was different from pre-test which there were only 7 students who 
reached the test’s required percentage at 75 which meant only 20.59% who did not achieve 
the percent criteria fixed at 70% out of 100% from taking pre-test. The study also found that 
the students agreed that using of memorization learning strategy along with using multimedia 
kits could improve their English communication skills.  

The study also found that using multimedia kits in teaching could improve students’ 
speaking skill. From pre-interviewing test, there were only 2 students or 5.88% who could 
reach criteria required for interviewing test at 75% and this meant that all target did not 
achieve the percent criteria fixed at 70% out of 100% from taking pre-test. However, the score 
lifted up in post-test speaking from using multimedia kits since there were 25 students who 
reached 75% from taking the test and this meant 73.53% passing the percent criteria fixed at 
70% out of 100%. This means teaching along with using multimedia kits can improve students’ 
speaking skill.  

In conclusion, it was found that there were 25 students out of 34 who had passed the 
75 percent criteria and achieved the expectation “Pass” that students over 70 percent passed 
the criteria both writing and speaking. The objective target could memorize and could 
communicate in writing and giving an oral interview in criteria of “Excellent,” “Very Good” and 
“Good.” The percentage of students who operated following the using of memorization 
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leaning strategy along with the using of multimedia kits was at 73.53% and this was the same 
percentage of the expectation in achieving oral interviewing test. These both showed that the 
objective target passed the criteria and this means using “Memorization learning strategy” and 
“Educational Multimedia kits” can successfully improve students’ English communication and 
speaking skill 
 
Keywords: Memorization learning strategies, Multimedia kits, and written and oral interview 
test  
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1. บทนํา 
 โรงเรียนตะคร้อพิทยา จังหวัดนครสวรรค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เน้นการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การเรียนรู้ของผู้เรียนจะมาจากทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ นั่นคือมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา หรือหลักการ และสามารถนํามาปฏิบัติถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิชา
ภาษาอังกฤษถือเป็นหน่ึงในวิชาการศึกษาที่โรงเรียนตะคร้อพิทยาได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งหลัก
ไวยากรณ์ รวมทั้งทักษะอ่ืนๆ และมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนํามาปฏิบัติใช้ได้จริง อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษา
พบว่านักเรียนจํานวนมากที่ผู้ศึกษาสอนประสบกับปัญหาในการส่ือสาร ทั้งด้านการเขียนและการพูด ทั้งการ
ไม่รู้หลักไวยากรณ์ คําศัพท์ และประโยค ทําให้นักเรียนไม่สามารถสื่อสารได้อย่างอย่างแท้จริง  

เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ความจําเพราะความจํา
ถือสิ่งแรกท่ีควรให้ความสําคัญ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่ยังไม่มีความถนัด
ในการใช้ภาษาท่ีสองนั้น ความจําจะทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาในระดับต่อไปได้เรื่อยๆ และสิ่งสําคัญก็เพ่ือที่จะ
ทําให้ความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาอยู่คงทนได้นานขึ้น ซึ่งสิ่งที่ควบคู่ไปกับการสอนแบบเน้นความจํา เพ่ือช่วย
กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น สื่อผสมจึงนํามาใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอน เพราะส่ือผสมเป็นอีกทางหน่ึงที่สามารถนํามาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรยีน และยังเป็น
สิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเน้ือหาบทเรียนที่
ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นดังน้ันเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมความสามารถในทักษะ
การสื่อสารทั้งการเขียน และการพูด ต่อการเปิดรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา
ว่า การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นความจําควบคู่ไปกับการใช้สื่อผสมจะพัฒนาผู้เรียนได้มากขึ้นจริงหรือไม่ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 โดยการใช้
การเรียนการสอนแบบเน้นความจําควบคู่ไปกับการใช้สื่อผสม 
 2.2  เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผสม 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 โรงเรียนตะคร้อพิทยา ร้อยละไม่ตํ่ากว่า 70 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมดที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบก่อนเรียนไม่น้อยกว่า 75% จํานวน 34 คน 
 3.2 รูปแบบการศึกษา 
  การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงกึ่งคุณภาพก่ึงปริมาณ 
 3.3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
   แบบทดสอบก่อนเรียนจากการสัมภาษณ์  
  แบบทดสอบย่อย 
  แบบทดสอบหลังเรียนจากการสัมภาษณ์  
  แบบประเมินการเขียนและแบบประเมินการพูด 
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 3.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
   ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ทักษะการเขียน และทักษะการพูดภาษาอังกฤษภายใต้สถานการณ์
จําลองการสัมภาษณ์เพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
   ทักษะการพูด หมายถึง การพูดภาษาอังกฤษจากการตอบคําถามภาษาอังกฤษภายใต้
สถานการณ์จําลองการสัมภาษณ์เพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
 3.5 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (โดยการใช้ ADDIE Model)  
  3.5.1 การเรียนการสอนแบบเน้นความจํา 
    Analysis: ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนโดยการใช้ความจํา (ทิศนา แขมมณี, 2545; แขมAcademic Skills Center, 2012; Karen 
Hollowell, 2013; Jon Knapp, 2009) ผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นตัวกําหนดขอบเขตและ
เน้ือหาท่ีต้องการให้นักเรียนได้ศึกษา รวมท้ังรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียน
การสอนแบบเน้นความจํา (Memory Model)  
    Design: จัดทําแผนและเอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ
ย่อย และแบบทดสอบ หลังเรียน แล้วจึงจัดทําแผนและเอกสารประกอบการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบ
เน้นความจํา รวมทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน และบททดสอบหลังเรียน ทั้งการเขียนและการสัมภาษณ์  
    Development: นําแผนการจัดการเรียนรู้และเคร่ืองมือทั้งหมดเสนอต่อผู้เช่ียวชาญคือ 
ครูพ่ีเลี้ยงจํานวน 1 คน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ เดียวกันจํานวน 1 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเพ่ือ
หาค่า IOC ปรับปรุงและแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ จากน้ันปรับให้วัตถุประสงค์ แผนการจัดการ
เรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกันและสามารถนําไปใช้จัดการเรียนการ
สอนได้ 
    Implement: นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คน จากน้ันนําแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่าความยากง่าย 
โดยผลการวิเคราะห์พบว่า “ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ” จากข้อสอบทั้งหมด จึงนําไปใช้ได้  
    Evaluation: สุดท้ายนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปสอนกับกลุ่ม
ประชากรที่ต้องการศึกษา 
  3.5.2 การจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อผสม 
    Analysis: ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนโดยการใช้สื่อผสม (กิดานันท์ มลิทอง, 2540; ดุสิต ขาวเหลือง, 2549; ธีรธร เลอศิลป์, 2545; 
เบญจมาศ เหมือนสุทธิวงศ์, 2554; สถาพร สาธุการ, 2548; สุภสิรี เขตนคร, 2553 สิริกาญจน์ ไชยนิธิวุฒิ, 
2552) ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารการใช้สื่อผสมในการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อผสม และการจัดการเรียนสอนการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือศึกษาขั้นตอนและ
รูปแบบการจัดกิจกรรม  
    Design: จัดทําแผนและเอกสารประกอบการเรียนรู้เรียน  
    Development: แผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญคือ ครูพ่ีเลี้ยงจํานวน 1 คน 
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ เดียวกันจํานวน 1 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขและปรับปรุงตามคําแนะนํา
ของผู้เช่ียวชาญ 
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    Implement: นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คน จากน้ันนําแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่าความยากง่าย 
โดยผลการวิเคราะห์พบว่า “ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ” จากข้อสอบทั้งหมด จึงนําไปใช้ได้  
    Evaluation: นําไปใช้ทํากิจกรรมกับกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษาหลังจากจบการเรียน
การสอนโดยการใช้ความจํา 
  3.5.3 กิจกรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จําลอง 
    Analysis: ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน; ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร, หลักการในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และ
ความสําคัญ ข้อควรคํานึง และการพัฒนาทักษะการพูด (ประเทือง ใจหาญ, 2546; สุมิตรา อังวัฒนกุล, 
2535; สุภัทรา อักษรานุเคราะห์, 2535; เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2531; วรรณี โสมประยูร, 2534; Scott, 
1981)  
    Design: ผู้ศึกษาศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา  
    Development: หลังศึกษาหลักสูตรและ ผู้ศึกษาเลือกผลการเรียนรู้มา เพ่ือใช้ในการ
เปรียบเทียบสําหรับจัดการเรียนการสอนซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทาํกิจกรรมในสถานการณ์ที่กําหนด โดยเน้น
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ข้อที่ 3 ด้านการเขียนประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบ ต่างๆ โดยใช้ประเทศต่าง เพ่ือส่งเสริมการสื่อสาร 
    Implement + Evaluation: นําไปใช้ทํากิจกรรมกับกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา กับ
การเรียนการสอนท่ีเน้นความจําควบคู่ไปกับการเรียนการสอนท่ีใช้สื่อผสม 
 3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.6.1 การเรียนการสอนแบบเน้นความจําควบคู่การใช้สื่อผสม: การทดสอบก่อนเรียน 
ทดสอบย่อย ทดสอบหลังเรียน  
    1. ผู้ศึกษาให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นการเขียนตอบ ที่ให้
นักเรียนเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่ถอดความมาจากประโยคภาษาไทยท่ีให้ไว้ จากน้ันใช้คําถามเดิมในการ
สอบสัมภาษณ์ซึ่งนักเรียนสามารถนําคําตอบท่ีตนเองเขียนมาตอบการสัมภาษณ์ได้ ทั้งนี้นักเรียนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ70% ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน ควรมีผลการทดสอบก่อนเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่
น้อยกว่า 75% หรือคิดเป็น 15 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เกณฑ์การประเมินก่อนเรียนมีช่วง
คะแนนและการแปลค่าคะแนนดังนี้ 
 

คะแนน 0- 4 
คะแนน คะแนน 5- 9 คะแนน คะแนน 10- 14 

คะแนน 
คะแนน 15- 20 

คะแนน 
ตํ่า พอใช้ ปานกลาง ผ่าน 

 
    2. ผู้ศึกษาจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ที่ได้กําหนดไว้โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน English for Your Future โดยเน้นไปที่กิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ความจํา พร้อมทั้ง
การใช้แรงเสริมจากการใช้สื่อผสมเพื่อสร้างความสนใจต่อบทเรียนให้กับนักเรียน 
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    3. ผู้ศึกษานัดหมายกับนักเรียนเพ่ือแบบทดสอบย่อยทั้ง 4 คร้ังของการจบเรียนแต่ละบท 
ซึ่งแต่ละครั้งมีคะแนนเต็มคร้ัง 20 คะแนน ผู้ศึกษาตรวจคําตอบเหล่าน้ันและบันทึกคะแนน เกณฑ์การ
ประเมินการสอบย่อยมีช่วงคะแนนและการแปลค่าคะแนนดังนี้ 
 

คะแนน 0- 4 
คะแนน คะแนน 5- 9 คะแนน คะแนน 10- 14 

คะแนน 
คะแนน 15- 20 

คะแนน 
ตํ่า พอใช้ ปานกลาง ผ่าน 

 
    4. ผู้ศึกษาให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นคําถามชุดเดียวกันกับแบบทดสอบ
ก่อนเรียน ผู้ศึกษาตรวจคําตอบเหล่าน้ัน บันทึกคะแนนและจัดทําเป็นสถิติร้อยละไว้ โดยนักเรียนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 70 ของจํานวนทั้งหมด 34 คน ต้องมีผลการทดสอบหลังเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 
75% หรือ 15 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เกณฑ์การประเมินหลังเรียนมีช่วงคะแนนและการ
แปลค่าคะแนนดังนี้ 
 

คะแนน 0- 4 
คะแนน คะแนน 5- 9 คะแนน คะแนน 10- 14 

คะแนน 
คะแนน 15- 20 

คะแนน 
ตํ่า พอใช้ ปานกลาง ผ่าน 

 
  3.6.2 กิจกรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จําลอง 
    เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งด้านทักษะการเขียน และทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนมากข้ึน ผู้วิจัยได้ใช้สถานการณ์จําลองเพ่ือฝึกให้นักเรียนได้นําสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้ความจํา และ
สื่อผสมมาเช่ืองโยงให้เข้ากั 
    1. ผู้ศึกษาให้นักเรียนจับคู่และสลับกันทํากิจกรรมสถานการณ์จําลอง College 
Interview โดยให้นักเรียนทําตามขั้นตอนการสัมภาษณ์ทั้งผู้สัมภาษณ์ และผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งมีการ
ประเมินผลจะมีอยู่ 2 คร้ังคือ คร้ังที่ 1 Student with Student Roleplay และการประเมินครั้งที่ 2 
Teacher with Student Roleplay เกณฑ์ในการประเมินการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
 

0 1 2 3 4 5 
แย่ ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

 
    โดยการประเมินในครั้งที่ 1 (Student with Student Roleplay) และ การประเมินคร้ัง
ที่ 2 (Teacher with Student Roleplay) นักเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 จากนักเรียนทั้งหมด 34 คน ควร
สามารถท่ีจะสนทนาตอบโต้ได้ตามเง่ือนไขของการสัมภาษณ์ที่ครูผู้สอนกําหนดไว้ได้ ในระดับท่ี “3” หรือใน
ระดับ “ดี” ขึ้นไป จะถือว่า “ผ่าน” 
    2. หลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องของการสัมภาษณ์ Student with Student 
Roleplay แล้ว นักเรียนรายบุคคล จะต้องทํากิจกรรมการสัมภาษณ์แบบ Teacher with Student 
Roleplay ซึ่งเกณฑ์ของการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
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0 1 2 3 4 5 
แย่ ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

 
    นักเรียนร้อยละไม่ตํ่ากว่า 70 จากนักเรียนทั้งหมด ต้องสามารถตอบคําถามการสัมภาษณ์
ในสถานการณ์จําลองระหว่างครูกับนักเรียนได้ ในระดับที่ “3” หรือในระดับ “ดี” ขึ้นไป จึงถือว่า “ผ่าน” 
 
    เกณฑ์การประเมินการสัมภาษณ์ (College Interview)  
    เกณฑ์การประเมินการสัมภาษณ์จะมาจาก 2 ส่วน โดยส่วนท่ีหน่ึงคือ “ด้านเนื้อหา” เป็น
ข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้แบบเน้นความจําควบคู่ไปกับการใช้สื่อผสม และส่วนที่สองคือ “ด้านการนําเสนอ” 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้แบบเน้นความจําควบคู่ไปกับการใช้สื่อผสม และจากการทดสอบย่อยเร่ืองการ
ออกเสียง และการแสดงออก โดยในแต่ละด้านมีหัวข้อการประเมินดังนี้  
    ด้านเน้ือหา   
     - ความถูกต้องของเน้ือหา  - ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 
     - ตัวสะกดและไวยากรณ์  - เน้ือหาสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวัน 
    ด้านการนําเสนอ   
     - นําเสนอได้ครบเนื้อหา   - น้ําเสียงชัดเจน 
     - ท่าทาง และการใช้สายตา  - มีความมั่นใจ  
 
    เกณฑ์ในการประเมินด้านการนําเสนอมีดังนี้ 

 
 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ค่าร้อยละ  
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา 
 
 
 
  

0 1 2 3 4 5 
แย่ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

-เนื้อหาไม่ถูกต้อง 
-เนื้อหาไม่สมบูรณ์ 
-นําเสนอไม่ครบ
เนื้อหา 
-น้ําเสียงไม่ชัดเจน 
 ขาดความมั่นใจ 
 

-เนื้อหาถูกต้อง 
-นําเสนอครบ
เนื้อหา 
-น้ําเสียงชัดเจน 
  

-เนื้อหาถูกต้อง 
-นําเสนอครบ
เนื้อหา 
-น้ําเสียงชัดเจน  
 มีความม่ันใจ 

-เน้ือหาถูกต้อง 
-เน้ือหาสมบูรณ์ 
-นําเสนอครบเนื้อหา 
-น้ําเสียงชัดเจน  
ท่าทาง ความม่ันใจ 

-เน้ือหาถูกต้อง 
-เน้ือหาสมบูรณ์ 
-ครบเนื้อหา  
ไวยากรณ์ถูกต้อง 
-น้ําเสียงชัดเจน  
มีความม่ันใจ 

-เน้ือหาถูกต้อง 
-เน้ือหาสมบูรณ์ 
-ครบเนื้อหา  
 ไวยากรณถูกต้อง 
-ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
-น้ําเสียงชัดเจน  
มีความม่ันใจ 
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4. ผลการวิจัย 
 4.1 การเรียนการสอนแบบเน้นความจํา 
  ผลการทดสอบก่อนเรียนก่อนการสอนโดยเน้นความจําพบว่า จากนักเรียนทั้งหมด 34 คนมี
เพียง 7 คนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 75% ในขณะที่นักเรียนจํานวน 27 คน มีผลการทดสอบก่อนเรียนใน
ระดับ “ตํ่า” เช่นเดียวกับผลการทดสอบสัมภาษณ์ที่มีเพียง 2 คนเท่าน้ันที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่มีถึง 32 
คนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนด ซึ่งถือว่าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดให้นักเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อย 70 ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด มีผลการทดสอบก่อนเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่า 75% ตามตาราง ดังนี้ 
 

จํานวน
นักเรียน (คน) 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
การทดสอบก่อนเรียน 

นักเรียนที่ไม่ผา่นเกณฑ์การ
ทดสอบก่อนเรียน 

 
 

ผลผ่าน
เกณฑ์
70% 

การเขียน การพูด การเขียน การพูด 
75% หรือ  
15 คะแนน 

คะแนน 3  
หรือ ดี 

75% หรือ  
15 คะแนน 

คะแนน 3  
หรือ ดี 

34 7 2 27 32 ไม่ผ่าน ร้อยละ 20.59 5.88 79.41 94.12 
**ตารางการทดสอบก่อนเรียน 
 
  เมื่อผู้ศึกษาได้แจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ และได้จัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยเน้นนักเรียน
ได้ใช้เทคนิคการจําเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมกับทําแบบทดสอบย่อยจํานวน 4 คร้ัง แล้วจึงให้นักเรียน
ทําแบบทดสอบหลังเรียน ผลการทดสอบหลังเรียนหลังจากการสอนโดยการเน้นความจํา พบว่าจากนักเรียน
ทั้งหมด 34 คน สอบผ่านการเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่ถอดความมาจากประโยคภาษาไทย เพ่ิมขึ้นเป็น 
25 คนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 75% ในขณะที่จํานวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบในระดับ “พอใช้” ลดเหลือ 
7 คน ระดับ “ตํ่า” 2 คน ตามตางดังน้ี 

 
**เกณฑ์ผ่าน นักเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมดสอบผ่านการทดสอบหลังเรียน 
 
  ทั้งนี้ ผลการทดสอบหลังเรียน หลังจากการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นความจํา ยังพบว่ามี
นักเรียน 25 คน (73.53) ที่ผ่านเกณฑ์ในระดับท่ี 3 หรือ ดี ขึ้นไป สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ นักเรียนร้อย
ละไม่ตํ่ากว่า 70 จากนักเรียนทั้งหมด ต้องสามารถตอบคําถามการสัมภาษณ์ในสถานการณ์จําลองระหว่างครู
กับนักเรียนได้ ตามตารางดังนี้ 
 

จํานวนนักเรียน 
(คน) 

นักเรียนที่ไมผ่า่นเกณฑ์ 
การทดสอบก่อนเรียน 
75% หรือ 15 คะแนน 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
การทดสอบหลังเรียน 
75% หรือ 15 คะแนน 

ผลผ่าน
เกณฑ์75% 

34 27 25 ผ่าน ร้อยละ 79.41 73.53 
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**เกณฑ์ผ่าน นักเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมดสอบผ่านการสัมภาษณ์หลังเรียน 
  
  จากผลคะแนนดังกล่าวจํานวนนักเรียน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53 ซึ่งผ่านเกณฑ์แสดงให้เห็น
ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้ความจําส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
 4.2 การจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อผสม 
  การประเมินก่อนเรียนด้านการเขียน และการสัมภาษณ์คร้ังแรกของนักเรียนสรุปได้ว่า “ไม่ผ่าน
เกณฑ์” ตามที่กําหนดไว้คือ นักเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 (24 คน) มีผลการทดสอบก่อนเรียนด้านการเขียน
ไม่น้อยกว่า 75% รวมทั้งการสนทนาตอบโต้ ในระดับที่ “3” หรือในระดับ “ดี” ขึ้นไป จะถือว่า “ผ่าน” 
  ทั้งน้ี ผลจากการทดสอบก่อนเรียนมีนักเรียนเพียงร้อยละ 20.59 หรือ 7 คนเท่านั้น ที่สามารถ
เขียนตอบคําถาม และนํามาตอบการสัมภาษณ์ได้ (จากเกณฑ์ผ่าน 75% หรือ 15 คะแนน รวมท้ังเกณฑ์ผ่าน
การพูดสัมภาษณ์ที่ระดับคะแนน “3” หรือ “ดี” ขึ้นไป) ซึ่งมีนักเรียนถึง 27 คน หรือร้อยละ 79.41 ที่ไม่
สามารถตอบคําถาม และนํามาตอบการสัมภาษณ์ได้ จากเกณฑ์ผ่านคือ นักเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์การพูดสัมภาษณ์ที่ระดับคะแนน “3” ขึ้นไป 
  อย่างไรก็ตาม ในการประเมินการเขียน และการพูดสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายจากการเรียนรู้แบบ
เน้นความจําควบคู่กับการใช้สื่อผสม สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนมีการพัฒนาข้ึน เพราะนักเรียนสามารถตอบ
คําถามเรื่อง College Interview ได้ตรงประเด็น และเนื้อหาครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งเขียนรูปประโยคได้ถูก
หลักทางไวยากรณ์ ซึ่งมีนักเรียนที่ “ผ่านเกณฑ์” 75% หรือ 15 คะแนน ถึง 73.53% เป็นจํานวนนักเรียน 
25 คนจากทั้งหมด 34 คน ถือว่า“ผ่านเกณฑ์” ตามที่กําหนดไว้คือ นักเรียนร้อยละไม่ตํ่ากว่า 70% สามารถ
ผ่านการทดสอบหลังเรียน  
  สําหรับ การประเมินด้านการพูดจากการสอบสัมภาษณ์ที่นักเรียนได้ใช้การเรียนรู้ที่เน้นความจํา
ควบคู่กับการใช้สื่อผสม สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนร้อยละ 73.53% (25 คน) สามารถจดจําและถ่ายถอด
ออกมาในรูปแบบการสัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้อง “ผ่านเกณฑ์” ตามที่กําหนดไว้คือ นักเรียนร้อยละไม่ตํ่ากว่า 
70% สามารถที่จะสนทนาตอบโต้ได้ตามเง่ือนไขของการสัมภาษณ์ที่ครูผู้สอนกําหนดไว้ได้ ตามที่กําหนดไว้ใน
คะแนนระดับที่ “3” หรือ “ดี” ขึ้นไป ได้เป็นจํานวน 5 คน (14.71) และคะแนนท่ีระดับ “4” หรือ “ดีมาก” 
จํานวน 17 คน (50%) และคะแนนที่ระดับ “5” หรือ “ดีเย่ียม” จํานวน 3 คน (8.82%)  
  ดังนั้นจากการประเมินทั้งสองส่วนจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นความจําควบคู่กับการ
ใช้สื่อผสมส่งผลให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้มากขึ้น เน่ืองจากนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งด้านการเขียน
และการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จําลองรูปแบบการสัมภาษณ์ 
 

จํานวน
นักเรียน 

0 1 2 3 4 5 รวมร้อยละท่ี
ผ่านเกณฑ์ แย่ ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

34 1 6 2 5 17 3 
73.53 ผ่าน 

ร้อยละ 2.94 17.65 5.88 14.71 50 8.82 
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 ผลการเรียนการเรียนรู้โดยการใช้ความจํา 
  ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดสอบหลังเรียนและการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเน้นความจําควบคู่กับการใช้สื่อผสมมีผลต่อการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี ในด้านรูปแบบการเรียนการ
สอน ว่าการเน้นความจํา ถือเป็นสิ่งแรกที่ควรให้ความสําคัญ เพราะการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่ยังไม่มีความถนัดในการใช้ภาษาที่สองนั้น ความจําจะทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาใน
ระดับต่อไปได้เร่ือยๆ (ทิศนา แขมมณี, 2545) เริ่มต้ังแต่ขั้น “ตระหนักรู้” จากการท่ีบุคคลจะสามารถจดจํา
สิ่งใดได้ดีขึ้น จะต้องรับรู้สิ่งน้ันอย่างต้ังใจ เช่น free time กับ leisure time ที่มีความหมายเหมือนกัน 
ผู้เรียนจะเกิดการ “เช่ือมโยง” ความคิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือที่รู้แล้วในลักษณะที่ความคิดหน่ึงจะไปกระตุ้น
ให้จําอีกความคิดหน่ึงได้ ยกตัวอย่างเช่น What do you like to do in your free time? กับ What is 
your hobbies for your leisure time? ผู้เรียนจะเข้าใจจากการจดจําระหว่าง free time และ leisure 
time ได้ และเม่ือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องหน่ึง “คําสําคัญ” จะเป็นตัวเช่ือมโยงหรือตัวกระตุ้นให้จําสิ่ง
อ่ืนๆ ที่เก่ียวกันได้ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการใช้ความจํานี้จะช่วยให้ผู้เรียนจดจําเน้ือหาสาระที่เรียนรู้
ได้ดีและได้นานขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้กลวิธีการจํา ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการเรียนรู้สาระอ่ืนๆ ได้  
  
 5.2 ผลการจัดเรียนการสอนโดยการใช้สื่อผสม 
  นอกจากการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนับเป็นสิ่งสําคัญแล้ว การใช้สื่อผสมจะ
เป็นการเพ่ิมความสนใจให้กับผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนมากขึ้น และมีโอกาสหลายๆ ทางท่ี
จะได้เรียนรู้ และนํามาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ตนเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุภสิรี เขตนคร ผู้ทําการศึกษาเรื่อง
“ผลการพัฒนาชุดการสอนสื่อประสมวิชาภาษาอังกฤษ” การใช้สื่อผสมเข้ากับการเรียนการสอนจะทําให้
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยชุดการสอนสื่อผสม และยังทําให้ผู้เรียนเกิดความพึง
พอใจต่อการเรียนมากข้ึน (สุภสิรี เขตนคร, 2553) ดังน้ันเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับผู้เรียน
ได้มากและคงทนย่ิงขึ้น การใช้ “สื่อผสม” เช่น ซีดีรอม, สไลด์, เทปเสียง, วีดีทัศน์, ภาพนิ่ง, เอกสารสิ่งพิมพ์
ประกอบการสอน, แผ่นโปร่งใส, แผนภูมิ, กราฟ, หนังสือ, ใบงานที่มอบหมาย, ของจริง หรือของจําลอง จึง
เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ (ดุสิตา ขาวเหลือง, 2549) เพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อผสม หมายถึง การใช้สื่อหลายชนิดเข้ามาร่วมกันเป็น Multimedia kits เพ่ือสนองจุดมุ่งหมายในการเรียน
การสอนท่ีต้ังไว้ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง และให้เกิดความสะดวกต่อการใช้ในการเรียนการสอน (ดุสิตา ขาวเหลือง, 
2549) นอกจากนี้แล้ว สื่อผสมที่ผู้สอนจัดทําขึ้นเอง ยังสามารถวิเคราะห์ให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
เน้ือหาวิชา และหลักสูตร ซึ่งสิ่งที่คํานึงถึง คือ สื่อต่างๆ ในชุดสื่อผสมนั้นจะต้องบูรณาการมีความเกี่ยวโยง 
และมีผลต่อกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะชว่ยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายข้ึนได้ในระยะเวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้
เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (กิดานันท์ มลิทอง, 2540)  
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  การจัดกิจกรรมการเรียนการสองทั้งสองแบบน้ีเป็นไปเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้นําความรู้ที่ได้
จากการศึกษา มาสรุป และเช่ือมโยงความรู้จนสร้างเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งการสร้างประโยคต่างๆ 
ขึ้นมาเอง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากกิจกรรมก่อนหน้าที่เน้นความจํา ควบคู่กับการใช้
สื่อผสม มาสร้างให้เกิดเป็นความรู้ใหม่แทน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สติปัญญาในการ
ทําความเข้าใจเนื้อหา คิด วิเคราะห์ แยกแยะเน้ือหา และสร้างความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ จากที่ต้องแค่จดจํา 
แต่ทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการใช้ประโยคต่างๆ และส่งผลให้เน้ือหาที่จดจําได้นั้น มาสู่การเชื่อมโยง
ให้เข้ากับสถานการณ์อ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
 ดังน้ันเมื่อจัดการศึกษาตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัยของ Anderson และ 
Krathwohl ให้กับนักเรียน นักเรียนจึงไม่ได้แค่เพียงท่องจํา (Memorizing) หรือความจําระยะสั้นแต่เพียง
อย่างเดียว แต่นักเรียนยังได้ใช้ความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิด และเช่ือมโยงความรู้ได้อย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งคิดอย่างเป็นขั้นตอนก่อนการจําเน้ือหาหรือข้อมูล รวมทั้งการใช่สื่อผสมควบคู่กับการสอนทําให้
นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้หลายๆ ทาง จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายข้ึนได้ในระยะเวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้
เกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะทาง
ปัญญาดังกล่าว เน้ือหาและความรู้ทีนักเรียนจดจําจึงปรากฏออกมาได้รวดเร็วมากข้ึน และมีความถาวร 
สามารถระลึกกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกคร้ัง (Remembering) และส่งผลให้ผลคะแนนทดสอบหลังเรียนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ กิจกรรมการฝึกการคิด สามารถสรุปได้เป็นแผนภาพดังนี้ 
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Based on B.S. Bloom’s (2519) and Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2544)  
 
 5.3 ผลการจัดกิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จําลอง การสัมภาษณ์ (College 
Interview)  
  จากที่ผู้ศึกษาได้ส่งเสริมและเน้นความรู้ที่นักเรียนได้จากการจดจําควบคู่ไปกับการใช้สื่อผสม
มากข้ึน การจัดกิจกรรม Student with Student Roleplay และ Teacher with Student Roleplay 
พบว่าสถานการณ์จําลองน้ี มีส่วนช่วยให้ความรู้ที่ได้จากการจดจํามีความคงทนมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ชมพูนุท อ้นจันทร์ ที่ผู้ศึกษาใช้การสอนแบบ Story Line เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการ
พูดภาษาอังกฤษ และความเช่ือมั่นในตนเอง ซึ่งผู้ศึกษาใช้การสอนดังกล่าว เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนผูกเร่ืองแต่ละตอนจากสิ่งที่ผู้เรียนฝึกเขียน และฝึกพูด ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
คําถามหลักเป็นตัวนํา นักเรียนจะต้องนําสิ่งที่ตนได้รับมาผูกเข้ากับสถานการณ์อ่ืนๆ ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้
ความรู้เดิมสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาในเวลาเดียวกัน (ชมพูนุท อ้นจันทร์, 2550) ฉะน้ัน จากการใช้สถานการณ์
จําลองเข้ากับการที่นักเรียนได้เขียนเรียบเรียงประโยคเองนั้น นักเรียนจะต้องนําความรู้ที่ได้จากการท่องจํามา
เปลี่ยนให้กลายเป็นบทพูดในการสัมภาษณ์ ทําให้นักเรียนต้องนําข้อมูลเหล่าน้ันกลับมาใช้อีก ซึ่งนักเรียนต้อง
เรียบเรียงข้อมูลเหล่าน้ันให้ถูกต้องต่อสิ่งที่ถูกถาม ตอบได้ตรงประเด็น เน้ือหาครบถ้วน รวมทั้งท่าทาง 
การแสดงออกเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์จริง การทํากิจกรรมน้ีจึงถือว่าเป็นเทคนิคในการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการเขียน และการพูด อีกแบบหน่ึงเพราะจะช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้จดจํา และได้เช่ือมโยง ความรู้ที่เกิดจากการจดจําที่อยู่ในลักษณะของนามธรรมให้มีความเป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
  ดังน้ัน จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงสามารสรุปได้ว่า กิจกรรมในการจัดการเรียนสอนที่เน้น
ความจําควบคู่ไปกับการใช้สื่อผสม มีส่วนช่วยในการพัฒนาทั้งทางด้านการใช้ความจํา (พุทธิพิสัย) ให้มีความ
คงทนมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (ทักษะพิสัย) ช่วยให้ความรู้ที่ได้จาก 
การจดจํามีความถาวรมากข้ึน และส่งผลให้ผลคะแนนทดสอบหลังเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนด
ไว้ 
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 5.4 ข้อเสนอแนะ 
  จากการจัดการเรียนการสอนโดยการเน้นความจําผู้ศึกษาพบว่า บางคร้ังนักเรียนจะไม่มีเทคนิค
ใดๆ ในการจํา จะต้องให้ครูย้ําหลายๆ ครั้ง หรือนํ้าแล้วก็ยังลืม สาเหตุน่าจะเกิดจากการให้นักเรียนมีความ
สนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ศึกษาควรจะต้องหาวิธีการเรียกความสนใจ และใส่ใจของผู้เรียนให้มากข้ึน เพ่ือให้
ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน 
  ผู้สอนควรจะต้องหาวิธีเช่ือมโยงสถานการณ์ต่างๆ ให้มากขึ้นเพ่ือให้ได้ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งน้ี
อุปสรรคของการศึกษาส่วนหน่ึงมากจากเวลาในการศึกษาที่มีกิจกรรมอ่ืนๆ เข้ามาแทรก 
  5.4.2 การเรียนสอนโดยใช้สื่อผสม 
  จากการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผสม ผู้ศึกษาพบว่า บางคร้ังสื่อบางชนิด เช่น ข้อสอบ ONET ที่
มีความยากเกินไป ผู้เรียนมักจะไม่ให้ความสําคัญเพราะคิดว่ายากเกินกว่าที่จะทําได้ ผู้ศึกษาควรต้องหาเร่ือง
หรือสื่อท่ีง่ายกว่าน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น 
  สื่อบางชนิดนักเรียนให้การตอบสนอง หรือร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ผู้ศึกษาคิดว่าควรจะต้องให้มี
ความยากง่ายมากกว่าน้ี เหมาะสมกับระดับช้ันหรือสภาวะ 
  5.4.3 การใช้สถานการณ์จําลอง  
  ผู้ศึกษาพบว่า สถานการณ์จําลองน้ันเป็นการฝึกที่ดีที่ให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับคู่ของนักเรียน แล้ว
จึงสลับคู่มาเป็นผู้สอน แต่ปัญหาที่พบคือนักเรียนจํานวนหน่ึงจะไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง หรือไม่กล้า
แสดงออกอย่างจิงจังทําให้ไม่สามารถแสดงความสามารถได้เต็มที่ ควรมีเวลามากกว่าน้ีเพ่ือจะให้ผู้เรียนได้
ลองฝึกหลายๆ สถานการณ์ เพ่ือนําความรู้มาเช่ือมโยงกันได้  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หน่วยการเรียนรู้ คอมพวิเตอร์น่ารู้ สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
นฤมล ปูปนิตา1 ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง2 ปรมินทร์ วงษ์คําสิงห์3  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ 
สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
อนุบาลห้างฉัตร ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่มประชากร คือ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อําเภอ 
ห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 31 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบถามความพึงพอใจ สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test 
ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ หน่วยคอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ ตามความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าการประเมินเท่ากับ 4.27 มีประสิทธิภาพ 70.16/71.43 ตามลําดับซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
คําสําคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
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The Development of Learning Achievement by Using Computer Assisted 
Instruction, Career and Technology Learning under the unit of Computer 

Lesson for Prathom Suksa 3 Students 
 

Naruemol Poopinta1 Chanankarn Suwareung2 Paramin Wongkhamsing3  
 
Abstract  
 The purposes of this research were 1) to create and find the efficiency of the 
Computer Assisted Instruction, which had 70/70 based on efficiency criteria 2) to compare 
the achievement between pretest and posttest by using Computer Assisted Instruction 
about Occupations and Technology and 3) to study the students’ satisfaction on the 
Computer Assisted Instruction lessons. The target group with the simple random sampling 
of this study were 31 Prathom Suksa 3 students of Anuban Hangchat school in the second 
semester of the academic year 2015. The research tools used in this study were the unit 
plan of computer lessons, computer assisted instruction, achievement test and students’ 
satisfaction assessment. The data were analyzed by mean, percentage, standard deviations 
(S.D) and t-test. 
The research found that 
 1.  The computer assisted instruction was at at 4.27 of the quality and the 
efficiency was at 70.16/71.43. 
 2.  The achievement learning of the students with the computer assisted 
instruction was higher than before at 80% of the criteria set and that was statistically 
significant at.05 
 3.  The students’ satisfaction was at very good level. 
 
Key words: computer assisted instruction, learning achievement, efficiency of computer 
assisted instruction 
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1. บทนํา  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาทําให้มีการนําเอา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในยุคสารสนเทศ ขณะนี้ คอมพิวเตอร์
ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในวงการศึกษากันอย่างแพร่หลายทั้งในรูปการสอนและบริการ ทางการเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์นั้นเป็นสื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ทั้งในรูปแบบ ตามลําพังด้วยตนเองและ
การเรียนเป็นกลุ่ม (ระวีวัตร์ สิริภูบาล,2544) คอมพิวเตอร์ได้มีการ พัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
จึงเป็นเร่ืองที่ครูต้องให้ความสําคัญกับคอมพิวเตอร์มากจนกลายเป็นสื่อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และมี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอน สาเหตุสําคัญในการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาจึงมีหลายประการ 
มีความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกับการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความจําเป็นอย่างย่ิง
ต่อกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาสังคม การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาจึงเป็น
เป้าหมายในการเติมเต็มศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ,2545) ซึ่ง
เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ดี (สุรศักด์ิ ปา
เฮ,2545)   
 การศึกษาทําให้คนพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ การศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ
พัฒนาคนและนําไปสู่ความเจริญงอกงามในชีวิต ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นกฎหมาย
แม่บททางการศึกษาของประเทศไทย ได้ยึดหลักผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2551 ได้
กล่าวไว้ใน หมวด 4 มาตรา 22 มีสาระสําคัญเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาที่ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2555-2558 ใน
ด้าน e-Education ไว้ในการที่จะใช้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนตลอดชีวิตและส่งเสริมการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงโดยใช้ระบบการศึกษาที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
ต้องให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถพัฒนาสมอง สร้างจินตนาการได้อย่างไม่มีขีดจํากัด 
(สุชาติ ธาดาธํารงเวช,2555) นอกจากน้ีสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2555) แสดงให้เห็นว่าการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
 การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในลักษณะเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป 
หรือที่เรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI) ที่ถือได้ว่าเป็น
สื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นสําคัญ โดย
ผู้เรียนสามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองตามความสามารถในการเรียนรู้ โดยไม่ต้องรอหรือเร่งให้
ไปพร้อมๆกันกับเพ่ือนในห้องเรียน และผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องมีครู สามารถทบทวนบทเรียนได้
เองตลอดเวลา ตลอดจนช่วยลดปัญหาการเรียนการสอนได้ ซึ่งในห้องเรียนมักจะพบปัญหาเก่ียวกับผู้เรียนที่มี
พ้ืนฐานความรู้ไม่เท่ากัน มีความเข้าใจในบทเรียนไม่พร้อมกัน ผู้เรียนที่มีความรู้มากว่าจะเข้าใจในบทเรียนได้
เร็วแต่ก็ต้องรอเพ่ือนๆ ที่ยังเรียนไม่เข้าใจก็จะทําให้เกิดความเบ่ือหน่ายหรือขาดความสนใจ ดังนั้นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนให้ดีขึ้นอีกด้วย ดังเช่นวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุนว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ สุภัทรา เย็นเศรณี (2549) ราเชนทร์ ไอยราราตน์ (2550) เจรียง รวมเงาะ 
(2551) ชนิกานต์ ขุนดํา (2553) และไพฑูรย์ ลานขามป้อ (2553) และยังออกแบบนวัตกรรมโดยการใช้
ทฤษฎี ADDIE model เพ่ือให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพในการสร้างมากข้ึนเน่ืองจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียน มีการใช้สี ภาพลายเส้นที่แลดูคล้าย
การเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี จะเป็นการเพ่ิมความเหมือนจริงและเร้าใจผู้เรียนให้เกิดความอยาก
เรียนรู้ ทําแบบฝึกหัด แบบทดสอบ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้เรียน และเน่ืองจาก
คอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นส่ือการเรียนการสอน ในลักษณะของการเรียนรายบุคคลที่ดี  
 จากสภาพปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนซึ่งเป็น
ผู้จัดทําวิจัย พบว่า ปัญหาส่วนมาก คือ ผู้เรียนขาดความรู้ในเร่ืองของคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ขาดทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน ทําให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในเน้ือหา หรืออาจจะเรียนไปแล้วลืม และทําให้เด็กเบ่ือที่จะ
เรียนเพราะคิดว่าจะได้ใช้คอมพิวเตอร์คือเป็นเพียงการเล่นเกมเท่านั้น ปัญหานี้หากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะทํา
ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเบ่ือกับการเรียน จึงเป็นสาเหตุของการศึกษาค้นคว้างานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า 
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการจัดการเรียนการสอนอีกวิธีหน่ึงที่ผู้เรียนอาศัยคอมพิวเตอร์ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อหรือเคร่ืองมือสําหรับการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระให้มีความ
เหมาะสมกับนักเรียนได้เรียนรู้ของนักเรียนเองและนอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิด
สร้างสรรค์ การทํางานอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนพัฒนาทักษะการคิด
ให้กับนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง และเป็นไปตามความสามารถของแต่ละคน เป็นการวัดศักยภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล ยังช่วย
แก้ปัญหาที่พบในระหว่างเรียนได้ เช่น ช่วยแบ่งเบาภาระการสอนของครูผู้สอนในกรณีที่มีผู้เรียนเป็นจํานวน
มากในช้ันเรียน เน้ือหารายละเอียดอาจจะมีมากเกินกว่าจํานวนช่ัวโมงเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วย
การเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และยังสอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาการศึกษา
ที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้วิธีใหม่ และได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
แนวทางนําไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์70/70 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ 
สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 กลุ่มประชากร 
  กลุ่มประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยน้ี ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีจํานวน 4 ห้อง โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 120 
คน จําแนกเป็นนักเรียนชายจํานวน 61 คน นักเรียนหญิงจํานวน 59 คน 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 จํานวน 
31 คนจําแนกเป็นนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 16 คน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลําปาง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
จากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมดจํานวน 4 ห้อง 
 3.2 แบบแผนการทดลอง 
  ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Shot Case Design กลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลหลัง
ทดลอง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้คอมพิวเตอร์น่ารู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 3 แผน ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง  
    แผนที่ 1 ความหมายและความสําคัญของคอมพิวเตอร์ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
    แผนที่ 2 วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
    แผนที่ 3 การดูแลและรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง  
  3.3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 1 หน่วยการเรียนรู้ มี 3 เรื่อง 
ประกอบด้วย 
    เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของคอมพิวเตอร์  
    เรื่องที่ 2 วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น    
    เรื่องที่ 3 การดูแลและรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   
    3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้คอมพิวเตอร์น่ารู้ จํานวน 
10 ข้อ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 
    3.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 10 ข้อ 
 
 3.4 การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
    แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์น่ารู้ จํานวน 3 แผน โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
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    1) ศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสําคัญ ประสบการณ์สําคัญ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน 
    2) วิเคราะห์เน้ือหา หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ เพ่ือกําหนดเน้ือหาท่ีใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน 
    3) ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากหนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ อินเทอร์เน็ต งานวิจัย ตลอดจนศึกษาจากครูที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการเรียนการ
สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการสร้าง
สื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
    4) แบ่งเนื้อหาในบทเรียน หน่วยการเรียนรู้คอมพิวเตอร์น่ารู้ ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 
ความหมายและความสําคัญของคอมพิวเตอร์ วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น การดูแลและรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เวลาเรียนเป็นรายคาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง คํานวณจากคาบเรียนจริงตามหลักสูตรและ
คํานวณจากปริมาณและเนื้อหาในเรื่องน้ัน 
    5) กําหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาของบทเรียนแล้ว
นํามาเขียนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 3 แผน ประกอบด้วย 
      แผนที่ 1 คือ ความหมายและความสําคัญของคอมพิวเตอร์ 
      แผนที่ 2 คือ วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
      แผนที่ 3 คือ การดูแลและรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
    โดยมีแนวทางดําเนินการดังน้ี กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับ
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สื่อการเรียนการสอน เป็นสื่อที่นํามาประกอบบทเรียน โดยการค้นหามาจาก
อินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง แล้วมีการวัดและประเมินผล เป็นการประเมินผลว่าผู้เรียนมีพัฒนาการ
และสามารถเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ โดยประเมินจากคะแนนการทําแบบทดสอบก่อน
เรียน คะแนนการทําแบบฝึกหัด คะแนนแบบทดสอบท้ายบท และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
    6) นําแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ ไปให้ผู้เช่ียวชาญ ด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ท่าน แล้วนําไปตรวจสอบรูปแบบการเขียนแผน การใช้ภาษาและความ
ครอบคลมุเนื้อหาวิชา และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยพิจารณาความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้การวัดและประเมินผล แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้มีผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องใน
องค์ประกอบต่างๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ มีความ
เหมาะสมสอดคล้อง เท่ากับ 0.77 
    7) นําแผนจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนกับผู้เรียน 
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  3.4.2 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 3 เรื่อง โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
และทฤษฎี ADDIE model ในการออกแบบ ดังนี้ 
   นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี ADDIE model ในการออกแบบนวัตกรรมดังนี้ 
   1)  ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)  
     1.1) ศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสําคัญ ประสบการณ์สําคัญ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้บันทึกหลังสอน 
     1.2) ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการ
เรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     1.3) ศึกษาวิธีการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     1.4) ศึกษาวิธีการสร้างสตอรี่บอร์ดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์น่ารู้ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2)  ขั้นตอนการออกแบบ (Design)  
     2.1) ออกแบบตัวบทเรียน พิจารณากระบวนการเรียนรู้ว่าจะดําเนินการนําเสนอเนื้อหา
และจัดการบทเรียนอย่างไร ถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  
     2.2) ออกแบบบทดําเนินเรื่อง (Story board) การแบ่งเน้ือหาออกเป็นเฟรม โดยการ
ร่าง  
     2.3) การออกแบบหน้าจอภาพ การจัดพ้ืนที่ของจอภาพให้เป็นสัดส่วนในการนําเสนอ
เน้ือหา เครื่องมือที่รองรับการแสดงผลของภาพ  
     2.4) การออกแบบการจัดการบทเรียน การวางแผนการใช้ซอฟท์แวร์จัดการ การ
เผยแพร่  
   3)  ขั้นตอนการพัฒนา (Development)  
     3.1) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับ
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การกําหนดสื่อที่ใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ จํานวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 
      กิจกรรมที่ 1 เรื่อง...ความหมายและความสําคัญของคอมพิวเตอร์ 
      กิจกรรมที่ 2 เรื่อง...วิธีการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
      กิจกรรมที่ 3 เรื่อง...การดูแลและรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
    3.2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ไปให้ผู้เช่ียวชาญ แล้วนําไปตรวจสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น การใช้ภาษา
เน้ือหาวิชา การจัดรูปแบบต่างๆ เป็นต้น แล้วตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยพิจารณาความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยมีคะแนนระดับ
ความคิดเห็น ดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย และ 1 

239



 

240 
 

หมายถึง น้อยที่สุด มีเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑ์ ดังน้ี (พิสุทธา อารีราษร์,2550 อ้างใน อุ
มาภรณ์ เหล็กดี,2554)  
      4.51-5.00 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากที่สุด 
      3.51-4.50 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก 
      2.51-3.50 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับน้อย 
      1.00-1.50 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องใน
องค์ประกอบต่างๆ ของตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ มีความเหมาะสมสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่า
การประเมินเท่ากับ 4.27 
   3.3) ผู้วิจัยทําการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามคําแนะนําของ
ผู้เช่ียวชาญ แล้วนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปหาประสิทธิภาพ ซึ่งการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปหาประสิทธิภาพ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 70/70 โดยนําไปทดลองกับ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 จํานวน 31 คน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลําปาง แล้วนําไปทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทดลองแบบหนึ่งต่อหน่ึง และทดลองแบบ
กลุ่มเล็ก ดังนี้ 
     การทดลองใช้ครั้งที่ 1 การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง มีนักเรียนจํานวน 3 คน โดยมีค่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 62.22 / 63.33  
     การทดลองใช้ครั้งที่ 2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก มีนักเรียนจํานวน 7 คน โดยมีค่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 68.57 / 70.00  
     การทดลองใช้ครั้งที่ 3 การทดลองภาคสนาม มีนักเรียนจํานวน 21 คน โดยมีค่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 70.16 / 71.43  
   4)  ขั้นตอนการนําไปใช้ (Implementation)  
     นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 นําไปใช้จริงกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 ห้อง 3 จํานวน 31 คน เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง  
   5)  ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)  
     เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยนํา
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากการใช้งานจริงมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน เพ่ือดูความก้าวหน้าของการเรียน และนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาทําการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการ
เรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
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  3.4.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     ผู้วิจัยได้จัดทําแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก โดยมีวิธีการสร้าง
และหาคุณภาพ ดังนี้ 
       1) ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
      2) วิเคราะห์ตัวบ่งช้ีและมาตรฐานการเรียนรู้ที่เก่ียวกับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือนํามาสร้างแบบทดสอบ จํานวน 10 ข้อ เพ่ือใช้ในการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 
      3) วิเคราะห์ตัวบ่งช้ีและมาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ แบบทดสอบท้ายบท ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือนํามาสร้างแบบทดสอบ จํานวน 3 บท บทละ 10 ข้อ เพ่ือใช้ในการ
ทดสอบท้ายบทเรียน 
      4) นําแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถามกับตัวบ่งช้ี และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และคัดเลือกข้อคําถาม โดย
พิจารณาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งแบบทดสอบมีผลการประเมินความเหมาะสม
สอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ มี
ความเหมาะสมสอดคล้อง เท่ากับ 0.90  
      5) นําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญ ไป
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
  3.4.4 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ 
    ผู้วิจัยได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน เป็นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
      1) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
      2) ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ จํานวน 10 ข้อ  
      3) นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่านโดย
พิจารณาตรวจสอบจากข้อความ ภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องของข้อคําถามในแบบประเมินความพึงพอใจ 
เพ่ือให้ความชัดเจนและเหมาะสมกับการศึกษา แล้วตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโดยพิจารณาความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยมี
คะแนนระดับความคิดเห็น ดังน้ี 5 หมายถึง มากที่สุด, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง 
น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด มีเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ีย โดยกําหนดเกณฑ์ ดังน้ี (พิสุทธา อารีราษร์, 
2550 อ้างใน อุมาภรณ์ เหล็กดี, 2554)  
      4.51-5.00  หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด 
      3.51-4.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
      2.51-3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
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      1.51-2.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย 
      1.00-1.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
      แบบสอบถามความพึงพอใจมีผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องใน
องค์ประกอบต่างๆ ของตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ มีความเหมาะสมสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่า
การประเมินเท่ากับ 3.90  
      4) นําแบบผลการประเมินความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขและ
จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์แล้วนําไปใช้ในการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่า
รู้ สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
 
4. ผลการวิจัย 
 ระยะที่ 1 ผลการสร้างและการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ด้าน
เน้ือหา ด้านการออกแบบ และด้านการนําเสนอ ของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้เช่ียวชาญเห็นว่ามี
ความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับ มาก ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 3 และผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 70/70 ซึ่งผูวิ้จัยนําเสนอตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ดังภาพท่ี 1 และ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างและการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ของ
คอมพิวเตอร์น่ารู้ 
 

  
 

ภาพท่ี 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ของคอมพิวเตอร์น่ารู้ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 70/70 
จากการนําไปทดลองใช้จริงกับนักเรียน จํานวน 21 คน (แบบภาคสนาม)  
 

N ระหว่างเรียน หลังเรียน ค่าประสทิธิภาพ 
E1/E2 A ∑x E1 B ∑f E2 

21 60 884 70.16 10 150 71.43 70.16/71.43 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า เมื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ผ่านกระบวนการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการงานการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการ
เรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ นักเรียนทั้งหมด 21 คน ทําแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 70.16 และ
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 71.43 ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีประสิทธิภาพ 70.16/71.43  
 ระยะที่ 2 หลังจากที่ผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ ไปทดลองใช้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 แล้ว 
ผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญและได้นําบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวไปใช้จริงกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ซึ่งแสดงผลดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ จากการนําไปใช้จริงกบันักเรียน โรงเรียน
อนุบาลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 จํานวน 31 คน  
 

คะแนนสอบ 
จํานวน
นักเรียน 

(N) 

ค่าเฉลี่ย 
(��) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ผลต่าง
คะแนน 

(D) 
t-test 

ก่อนเรียน 31 5.90 1.62 1.16 3.44* หลังเรียน 31 7.06 1.57 
 

T (.05,30)=2.0423 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ 
มีคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ (�̅=5.90) คิดเป็นร้อยละ 59.03 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ (�̅=7.06) คิดเป็น
คะแนนร้อยละ 70.65 เมื่อคํานวณหาค่า t-test พบว่า มีค่าวิกฤตของ t จากการเปิดตารางค่าวิกฤต t มีค่า 
df=30 ที่ระดับ.05 เท่ากับ 2.04 ค่าวิกฤต t ที่คํานวณได้คือ 3.44 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่า t ที่ระดับ.05 ในตาราง
วิกฤต t แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05  
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 ระยะที่ 3 ผลการทดลองเห็นว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 มีความพึงพอใจที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยการเรียนรู้คอมพิวเตอร์น่ารู้กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมท่ีสุด คือ คอมพิวเตอร์มีจํานวน
เพียงพอต่อนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ นักเรียนมีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับเพ่ือน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีความเหมาะสมตํ่าสุดคือนักเรียนมี
ความสุขในการเรียน ระยะเวลาในการสอนมีความเหมาะสมและครูมีการอธิบายและยกตัวอย่างก่อนการ
เรียนทุกครั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงผลดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 31 คน 
 

ที่ รายการประเมิน n=31 
 S.D. แปลความ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าเรียนรู้ 
บทเรียนมีความดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ 
นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน 
นักเรียนมีความสุขในการเรียน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้งานได้ง่าย 
คอมพิวเตอร์มีจํานวนเพียงพอต่อนักเรียน 
ภาพประกอบในบทเรียนมีตรงกับเน้ือหา 
ครูมีการอธิบายและยกตัวอย่างก่อนการเรียนทุกครั้ง 
ครูมีความยุติธรรมและไม่ลําเอียงกับนักเรียนทุกคน 
ระยะเวลาในการสอนมีความเหมาะสม 

4.29 
4.19 
4.26 
4.06 
4.13 
4.48 
4.13 
4.06 
4.23 
4.06 

0.64 
0.65 
0.68 
0.81 
0.62 
0.51 
0.67 
0.81 
0.50 
0.77 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 41.90 6.67 มาก 
เฉลี่ย 4.19 0.67 มาก 
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 5.1 อภิปรายผล 
 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้ 
  5.1.1 การสร้างและหาประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ชว่ยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 70/70 
    ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จากความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จํานวน 3 เรื่อง มีความเหมาะสมสอดคล้อง
อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 นั้นเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบต่างๆของกิจกรรม
อย่างครบถ้วน มีขั้นตอนการสร้างอย่างชัดเจนสร้างบนพื้นฐานหลักการ ทฤษฎี ของนักการศึกษาหลายท่าน 
เช่น นันทนิตร์ มีพร้อม และคณะ (2550) ได้กล่าวถึง การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนําเสนอบทเรียน 
ประกอบด้วยตัวอักษร สัญลักษณ์เสียงและรูปภาพ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน โดยจัดเรียง
เน้ือหาไว้เป็นลําดับขั้นช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง โดยมี ถนอมพร เลาห
จรัสแสง (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยให้มีการจัดลําดับการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามการตอบสนอง (Response) ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งทุกคนมีโอกาสเรียนตามความสามารถของ
ตนเอง อาจจะมีกระบวนการเรียนรู้ไม่เหมือนกับผู้อ่ืนมีการจัดเรียงลําดับข้อความย่อย โดยอาศัยคําตอบของ
ผู้เรียนเป็นเกณฑ์ และ ไพโรจน์ คชชา (2550) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถรู้ได้จากการเปรียบเทียบเพราะคอมพิวเตอร์จะสามารถแสดงภาพให้เห็นเหมือนจริง ให้เห็น
ความแตกต่างกันหรือคล้ายกัน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เน่ืองจากเป็นการผสมผสานของสื่อ
หลายรูปแบบและใช้เทคนิคมากมาย เช่น รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว มีการเก็บเน้ือหาสาระได้มากมาย 
สามารถให้ผู้เรียนเลือกเรียนรู้ได้ทีละประเด็น หรือจะสืบค้นหาได้อย่างกว้างขวาง มีการตอบโต้กับผู้เรียน
ระหว่างบทได้ และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถบันทึกผลการประเมินการเรียนได้  
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ประสิทธิภาพ 62.22/63.33, 68.57/70.00, 70.16/71.43 ตามลําดับ ซึ่งผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไปทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 
อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ปีการศึกษา 2558 จํานวน 31 คน แล้วแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม มีการ
ทดลองใช้จํานวน 3 ครั้งได้แก่ ครั้งที่ 1 การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง มีนักเรียนจํานวน 3 คน โดยมีค่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 62.22 / 63.33 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดจึงนํา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนําไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและนําไปทดลองใช้ในคร้ังที่ 2 การ
ทดลองแบบกลุ่มเล็ก มีนักเรียนจํานวน 7 คน โดยมีค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 
68.57 / 70.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด และคร้ังที่ 3 การทดลองภาคสนาม มีนักเรียนจํานวน 21 คน 
โดยมีค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 70.16 / 71.43 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ทั้งน้ีเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพเป็นขั้นตอน ต้ังแต่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกําหนดขอบเขตและเน้ือหาที่ต้องการ รวมทั้งสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียน การออกแบบและการดําเนินการอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญทุกขั้นตอน 
และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวคนธ์ อุ่นยนต์ (2541) ได้ศึกษาการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
มัลติมีเดีย วิชา คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 90.78/86.78 โดยเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 90/90 จะเห็นได้ว่า
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบฝึกหัดทั้งหมดในชุดบทเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์สมมุติฐานที่ต้ังไว้ และ
งานวิจัยของจารุวรรณ จันทร์ทอง (2551) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือทบทวนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 72.20/76.40 เป็นไปเกณฑ์ท่ีกําหนด 
  5.1.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ 
คอมพิวเตอรน์่ารู้ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ 
สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 เน่ืองจากผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่นอกจากหนังสือตําราและได้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
59.03 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 70.65 ทั้งน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่สร้างขึ้น เป็นประเภทสอนเนื้อหาใหม่ (instruction) มีการออกแบบและพัฒนาโดยเน้นผู้เรียนได้มี
โอกาสโต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับบทเรียนตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบ ทําให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างขึ้นสนับสนุนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมท้ังในบทเรียนมี
แบบทดสอบให้ผู้เรียนฝึกทํา มีโอกาสทบทวนเนื้อหาได้ตลอดตามความต้องการของตนเองจึงทําให้บทเรียนที่
สร้างข้ึนสามารถทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมน คณานิตย์ 
(2555) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 กนกอร พานอิน (2556) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง คอมพิวเตอร์น่ารู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่องคอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
  5.1.3 ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
   ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์น่ารู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะคุณค่าและข้อดีของสื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนหรือ CAI มีการนําเสนอเนื้อหาด้วยส่ือมัลติมีเดียหลายประเภท เช่น การใช้ภาพ เสียง เน้ือหาต่างๆท่ีมี
ความกระชับและเข้าใจง่ายและมีการดึงดูดความสนใจทําให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ มีความ
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กระตือรือร้นและพึงพอใจกับการได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และยังเป็นการสนับสนุนการ
เรียนการสอนแบบรายบุคคล โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ควบคุมและ
โต้ตอบกับบทเรียนได้ ทําให้ผู้เรียนได้ทราบผลการทํากิจกรรม ได้แก่ แบบทดสอบของบทเรียน ทําให้ผู้เรียน
ทราบผลการทํากิจกรรมได้ทันที นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาริน แซ่ตู (2553) ได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และงานวิจัยของ อุมาภรณ์ เหล็กดี (2554) 
ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี (�̅=4.45)  
 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
     1) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะต้องคํานึงถึงบริบทและความสามารถ
ของผู้เรียน เพราะจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีขั้นตอนการพัฒนาหลายขั้นตอนแต่
ละขั้นตอนจะต้องดําเนินการอย่างประณีตและอาศัยผู้เช่ียวชาญหลายๆ ด้าน  
  5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     1) การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ครอบคลุม
เน้ือหาและองค์ประกอบทั้งรายวิชา คอมพิวเตอร์ ที่มีเน้ือหาค่อนข้างยากและควรมีให้นักเรียนปฏิบัติฝึก
ทดลองใช้โปรแกรมหรือเคร่ืองมือต่างๆ ด้วย หรืออาจทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนโดยวิธีปกติ เพ่ือที่จะสามารถเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI ให้เข้ากับรายวิชาอื่นได้  
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การพัฒนาสือ่การเรียนการสอนมัลตมิีเดีย วิชาวทิยาศาสตร์ 
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ตามการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน 

 
นิพล สังสุทธิ1 เกียรติชัย กุลก้ัง2 สุวิมล จันทรเสนา3 ปิยสุดา ตันเลศิ4 

 
บทคัดย่อ  

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 (2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อการเรียนการเรียนการสอน
มัลติมีเดีย (3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรยีนการสอนมัลติมีเดีย (4) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 31 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ (1) สื่อการเรียนการสอน
มัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (3) แบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 6 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้โดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละการทดสอบค่าที (t-test)    
 ผลการศึกษาวิจัย (1) สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรพัยากรธรรมชาติ 
ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพ 81.50/84.84 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 (2) 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 (3) สื่อการ
เรียนการสอนมัลติมีเดียมีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ เท่ากับ 0.6674 ซึ่งหมายความว่า สื่อการเรียนการ
สอนมัลติมีเดีย เรื่อง ทรัพยากร ธรรมชาติ*ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทําให้ผู้เรียนมีความรู้
เพ่ิมขึ้น 0.6674 คิดเป็นร้อยละ 66.75 และ (4) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เรียนด้วยสื่อการเรียน
การสอนมัลติมีเดีย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ระดับมาก (�̅=3.81, SD=0.90)  
 
คําสําคญั: สื่อมัลติมีเดีย, ทรัพยากรธรรมชาติ, การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
1,4สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
e-mail: niponsst@gmail.com 
2,3สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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To development instruction of multimedia subject science 
topic natural resources on according with Brain Base Learning 

 
Nipon Sungsuthi1 Kaertichai Kulkang2 Suwimon Juntharasana3 Piyasuda tanlert4 

 
Abstracts 
 The study is aimed at: (1) to development of multimedia computer instruction, 
subject of science topic natural resources according to the curriculum used by the brain-
base learning with the efficiency standard criterion at 80/80, (2) compare the achievement 
of students after the students have been learning with multimedia computer instruction, 
(3) to study the effectiveness index (E.I.) of multimedia computer instruction, (4) the 
satisfaction of students on multimedia computer instruction. The sample were 31 grade 6 
was studied in the second semester of academic at the school of district 5 Seeharukvitaya. 
They were chosen by a simple random sampling method. The instruments used in the 
research were (1) the multimedia computer instruction (2) a learning achievements test 
and the questionnaire of satisfaction. 
Analysis of learning by average, the standard deviation, percentile and t-test 
  Result of the research were as follows: (1) The multimedia computer instruction 
had efficiency rate at 81.50/84.84 was consistent with the 80/80 standard criterion. (2) The 
students learned by using the multimedia computer instruction has scores higher more the 
0.5 (3) the multimedia computer instruction had E.I. at 0.6674. (4) The satisfied with the 
multimedia computer instruction that a high level at (�̅=3.81,SD=0.90). 
 
Keywoard: Multimedia Computer Instruction, natural resources, Brain Base Learning 
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1. บทนํา 
 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่าและไม่มีขอบเขต
จํากัด ก่อให้เกิดปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างสังคมมนุษย์และธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นเรื่องที่
เยาวชนของชาติต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเพราะพวกเขาคืออนาคตของชาติ การจัดการเรียนการสอน
ควรพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรักและตระหนักทางสิ่งแวดล้อม พนิดา คําปัน (2551: 1) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ก็ได้
ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไว้หมวด 1 มาตรา 7 ว่าใน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในหมวด 4 มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งด้านความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับ การศึกษาในเรื่องความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ เรื่อง การจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืนและในจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  
 การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) เป็นแนวความคิดของนักประสาทวิทยา
และนักการศึกษากลุ่มหนึ่งที่สนใจการทํางานของสมอง นําความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมองไปใช้เป็น
เครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ของแต่ละช่วงวัย 
กระบวนการเรียนรู้ของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานน้ันเน้นกระตุ้นความสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ จัดหา
สถานที่หลากหลายท่ีมีรูปทรง สี แสง ร่อง รู สื่อการเรียนรู้เน้นของจริง สื่อสามมิติและสื่อสองมิติ เพ่ือช่วยให้
การเรียนรู้ที่ได้ง่ายมีสีสันกระตุ้นความสนใจ ท้าทายน่าต่ืนเต้น สนุกสนาน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้
ในกลุ่มย่อยและเรียนรู้เป็นบุคคล เช่ือมโยงสถานที่เรียนในร่มกับนอกห้อง หาวิธีที่จะใช้ชุมชนและส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้ให้มากที่สุดทําให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้สําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยข้ันตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มี 6 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ 1) ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นตกลง
กระบวนการเรียนรู้ 3) ขั้นเสนอความรู้ใหม่ 4) ขั้นฝึกทักษะ 5) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6) ขั้นสรุปความรู้  
7) ขั้นกิจกรรมเกม 
 ปริชมน กาลพัฒน์ (2554) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีสมองเป็นฐานเป็นการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะช่วยให้สมองของคนเกิดการต่ืนตัว เกิดการเรียนรู้จากการกระทําด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ ดังน้ันการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการทํางานของสมอง
นับเป็นสิ่งสําคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มความสามารถ วรางค์ภัทร์ สุข
เรือน (2555) ได้ทําการวิจัยการสร้างและใช้สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่องชีวิต
สัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงวนหญิงผลการวิจัยพบว่า  
1) สื่อประสมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.74/83.32 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) ความคงทนของการเรียนรู้ เรื่องชีวิตสัตว์ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
เรื่องชีวิตสัตว์ ในระดับมากที่สุด  
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการและความ
สนใจของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้เพราะเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนในห้องเรียนกับ
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ชีวิตจริง ซึ่งกิจกรรมท่ีนักเรียนได้ทําจะช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและทักษะที่เก่ียวกับเน้ือหาไป
พร้อมๆ กัน ซึ่งแนวทางดังกล่าวน่าจะมีผลต่อการเรียนรู้และเจตคติของผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
รวมท้ังทัศนคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อันจะเป็นพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนในการเห็น
คุณค่าและความสําคัญของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญพิจารณาการเรียนรู้ใน
สาระการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการสอนตามการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ ตามการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ให้มีประสิทธิภาพตามตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2.2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย  
 2.3. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย 
 2.4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนการสอน
มัลติมีเดีย 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1. แบบแผนการทดลอง   
  ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษาเชิงทดลองเบ้ืองต้น (Pre-Experimental Design) โดยใช้แบบวิจัย 
The Single Group Pretest-Posttest Design ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 รูปแบบการศึกษา The Single Group Pretest-Posttest Design 
 

วัดก่อนการทดลอง จัดกระทําตามโปรแกรม วัดหลังทดลอง 
T1 X T2 

 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการศึกษา 
 T1 แทน วัดก่อนการทดลอง 
 X แทน จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย 
 T2 แทน วัดหลังการทดลอง 
  
 3.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปี
ที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยาเลขที่ 29 ถนนธรรมเจดีย์ ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 174 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 6/3 จํานวน 31 คน  
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 3.3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น ได้แก่ สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย 
 3.4. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
   (1) ศึกษาหลักสูตรแล้วจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ในหน่วยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามทฤษฏีการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐาน จํานวน 3 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 6 ช่ัวโมง โดย
แผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละแผนได้รับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  
    (2) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ตาม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบท้าย
แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ จัดทําขึ้นทั้งหมด 45 ข้อ ได้รับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 3 
ท่านผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.33-1.00 เลือกข้อสอบท่ีมีความสอดคล้องท่ีอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 จํานวน 40 ข้อ แล้วนําไปสอบกับเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม  
หาค่าความยากง่ายของข้อสอบ แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.2-0.8 จํานวน 30 ข้อ แล้ว
นําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (4) สร้างแบบวัดความพึงพอใจ ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 3.5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ทําการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และทดลองใช้สื่อและ
หลังจากใช้สื่อแต่ละเรื่อง แล้วทําแบบทดสอบหลังเรียน (E1) เมื่อทําการทดลองครบทุกเนื้อแล้วทําการวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (E2)  
 
4. ผลการวิจัย 
 1.  ผลการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ตามการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ 
 

จํานวนนักเรียน 
(N) 

คะแนนแบบทดสอบย่อยหลังเรียน (E1) คะแนนวัดผลสมัฤทธ์ิหลังเรียน (E2) 
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

31 30 24.45 81.50 30 25.45 84.84 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
ทรัพยากรธรรมชาติตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.50/84.84 แสดงว่า
สื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ังไว้ 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนด้วย สื่อการเรียน
การสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติตามการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนและก่อนเรียน 
 

กลุ่มทดลอง N �̅ S.D. df tคํานวณ sig 
ก่อนเรียน 31 16.32 4.14 30 9.707* .000 หลังเรียน 31 25.45 2.59 

 

 *ค่า T ตาราง=1.697 ทําให้มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05, df=30  
 
 จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนที่เรียนสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ทรัพยากร ธรรมชาติ ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
 3.  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย 
 

N คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนน E.I. 
ก่อนเรียน หลังเรียน  

31 30 506 789 0.6674 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ทรัพยากรธรรมชาติตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ เท่ากับ 
0.6674 ซึ่งหมายความว่าสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติตามการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ทําให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 66.74 
 4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อสื่อการเรียนการสอน
มัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ดังตารางท่ี 5  
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย  
 

รายการ �̅ S.D ระดับพึง 
พึงพอใจ 

1 คู่มือแนะนํา การใช้และการแจ้งข้อมูลพ้ืนฐาน ของสื่อมัลติมีเดีย 3.58 0.96 มาก 
2 ภาพต่างๆท่ีปรากฏในสื่อมัลติมีเดีย 3.90 0.87 มาก 
3 เสียงที่ใช้ในสื่อมัลติมีเดีย 4.00 0.96 มาก 
4 ลักษณะขนาดและรูปแบบตัวอักษร 4.09 0.87 มาก 
5 ลักษณะขนาดและรูปแบบตัวละคร 4.32 0.83 มาก 
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6 เวลาที่ใช้ในการเล่นสื่อมัลติมีเดีย 3.84 1.09 มาก 
7 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับสื่อมัลติมีเดีย 3.77 1.02 มาก 
8 การทําภารกิจของสื่อมัลติมีเดีย 4.09 0.79 มาก 
9 การรายงานคะแนนที่ได้รับ 4.16 0.93 มาก 
10 จํานวนอุปสรรคในสื่อมัลติมีเดีย 3.87 1.05 มาก 
11 ความภาคภูมิใจต่อการที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการใช้สื่อ 3.5 0.88 มาก 
12 สื่อมัลติมีเดีย ช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะ และทบทวน

้
3.35 0.87 ปานกลาง 

13 นักเรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจมากยิ่งขึ้น 3.35 0.79 ปานกลาง 
14 สื่อมัลติมีเดีย ทําให้นักเรียนมีความเข้าเกี่ยวกับเน้ือหาเพ่ิมขึ้น 3.55 0.85 มาก 
15 นักเรียนมีความสนุกสนานกับการใช้สื่อมัลติมีเดีย 3.74 0.77 มาก 
เฉลี่ยโดยรวม 3.81 0.90 มาก 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอน
มัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (�̅=3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 4 ลําดับแรก คือ ข้อ 5 ลักษณะขนาดและรูปแบบตัวละคร (�̅=4.32) ข้อ 9 การรายงาน
คะแนนท่ีได้รับ (�̅=4.16) ข้อ 8 การทําภารกิจของสื่อมัลติมีเดีย (�̅=4.09) ข้อ 4 ลักษณะขนาดและรูปแบบ
ตัวอักษร (�̅=4.09) ตามลําดับ 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 อภิปรายผล  
  จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ทรัพยากร ธรรมชาติ ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
  5.1.1 สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ตามการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.50/84.84 หมายความว่า ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากแบบวัดผลงานภาคปฏิบัติ แบบวัดพฤติกรรม ที่ต้องการเน้นและการทํา
แบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนแต่ละคร้ังคิดเป็นร้อย 81.50 และร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทุกคน
ที่ได้จากการประเมินผลงาน/ช้ินงาน และจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 
84.84 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ของสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่ต้ังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรางค์ภัทร์ สุขเรือน (2555) ที่ได้ทําการวิจัยการสร้างและใช้สื่อ
ประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่องชีวิตสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงวนหญิง ผลการวิจัยพบว่า สื่อประสมท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
81.74/83.32 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
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  5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่เป็นเช่นนี้ อาจจะเกิดจากสื่อที่นํามาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีลักษณะคล้ายกับเกมคอมพิวเตอร์ ทําให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลินในระหว่างเรียน มี
ความผ่อนคลาย กระตุ้นความรู้เดิมและเช่ือมโยงไปสู่ความรู้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุคนธ์
ทิพย์ ทินาภรณ์ มณฑิรา พันธ์ุอ้น สุคนธ์ทิพย์ คําจันทร์และ ปัทมาภรณ์ ธรรมทัต (2557) ได้ทําการวิจัย
รูปแบบการเรียนบนเว็บตามทฤษฏีการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานเพ่ือทักษะการแก้ปัญหาสําหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ผลการวิจัยพบว่า พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใช้การเรียนการ
สอนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  5.1.3 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้
เท่ากับ 0.6674 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 66.74 การที่ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นหลังจากเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามทฤษฏีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เช่นน้ีแสดงว่าสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเป็นสื่อที่ทันสมัย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการและรวดเร็วตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน อีกทั้งสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียที่สร้างโดยยึดเน้ือหาตามหลักสูตร 
จึงทําให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมปอง ราษี (2558) ได้ทําการวิจัย
การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับ
เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังกวางผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีผลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีค่าความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅==4.50) S.D.=0.49 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.47 
  5.1.4 นักเรียนมีความพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องทรัพยากร 
ธรรมชาติ ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅==3.81) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ การที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ตามการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน อาจเน่ืองมาจาก นักเรียนพอใจที่ได้ทราบคะแนนตนเองหลังจากเรียน ตัวอักษร
และรูปภาพ ของสื่อการเรียนมีความชัดเจนน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พานุวัฒน์ ป้องเคน 
(2555) ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การ
สร้างเกมด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มาก   
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญ นางอัจฉราพร มาตย์นอก นางสาวอริยาภรณ์ อาสนสุวรรณ ครูประจํา
วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา และนายศรายุทธ วุฒิเสน ครูประจําวิชาวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแนะนํา ให้ข้อคิดเห็นและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการสร้าง
และพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยในการวิจัยครั้งน้ี 
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 ขอขอบคุณนายไทยเจริญ รัตนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ที่ได้อนุญาตให้เก็บ
ข้อมูลในโรงเรียน จังหวัดอุดรธานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและให้ความร่วมมือดําเนินการทดลองวิจัยจนเสร็จสิ้น
ลงด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ทุนสนับสนุนในการสร้างและ
พัฒนาเคร่ืองมือวิจัย ให้โอกาสในการทําวิจัยเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งน้ี 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพื่อการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  

การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ปรัชญา จินาวงค์1 ปราโมทย์ พรหมขันธ์2 กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว3  
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม proshow 
gold ช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 4 2) เพ่ือเปรียบเทียบผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 3) เพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่จัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 4) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสรา้ง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ทะวิทยา จํานวน 22 คน  
ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลหลังการทดลอง เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมิน
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และแบบประเมินความพึงใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 และ
มีประสิทธิภาพ แบบกลุ่มเล็กและแบบภาคสนามเท่ากับ 80.00/80.56 และ 80.20/84.50 ตามลําดับ  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ทะวิทยา มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 
83.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ร้อยละ 80 
 3.  นักเรียนมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก  
 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง, บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
____________ 
1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
e-mail: tonzapc@gmail.com 
2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
3สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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The development of the Internet network computer lessons  
for knowledge construction ability on unit 3 with the ProShow Gold program 

for MathayomSuksa 4 Students. 
 

Pratchaya Jinawong1 Pramote Promkun2 Kanitkan Pankaew 3 

 

Abstract 
 The purposes of the study were 1) to create and find the efficiency of the Internet 
network computer lessons on the ProShow program for knowledge construction ability. 2) 
to compare the achievement before and after learning with the Internet network computer 
lessons. 3) to study the knowledge construction ability of Mathayom Suksa 4 Students and 
4) to study the students’ satisfaction on the computer program. 
 The target group of this study was 22 Matthayom Suksa 4 students of Ban Mae Ta 
Wittaya school. The research tools used in this study were the unit lesson plan of unit 3 on 
ProShow Gold program, achievement test, ability test and students’ satisfaction 
assessment. The data was analyzed by mean, percentage, standard deviations (S.D). 
 The research found that 
 1)  The Internet network computer lesson for knowledge construction ability on 
unit 3 with the ProShow Gold program for Mathayom Suksa 4 students had a quality at 
4.25 in a good level, efficiency in small group method was 80.00/80.56 and in fieldwork 
method was 80.20/84.50. 
 2)  The Mathayom suksa 4 students had the scores after learning at 83.65 percent, 
which was higher than the criterion of 80 
 3)  The students’ knowledge construction ability was in a high level. 
 4)  The students’ satisfaction on the program was in a high level. 
 
Keyword: knowledge construction ability, Internet network computer lessons 
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1. บทนํา  
 สังคมโลกในปัจจุบันเป็นสังคมดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
สําคัญของกระบวนการทางดิจิทัล และ มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา องค์ความรู้และภูมิปัญญาได้เกิดขึ้นมา
อย่างมากมาย สร้างคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ส่งผลต่อความเป็นอยู่และการมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
การแสวงหาความรู้ การศึกษาเล่าเรียนของปัจเจกบุคคล การเพ่ิมทวีปริมาณขององค์ความรู้ในสังคมโลก  
ทําให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคมอย่างมหาศาล มีการขับเคล่ือนสังคมเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลในทุกๆ ด้าน จึงส่งผลต่อการ
กําหนดนโยบายในการบริหารประเทศโดยการนําเอาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียง รวมทั้ง การหลอมรวมของเทคโนโลยี ทั้งสามด้านที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ หน่ึงในยุทธศาสตร์ Digital Economy ที่สําคัญ ได้แก่ 
การพัฒนาเนื้อหา/สารัตถะเข้าสู่ระบบดิจิทัล หรือ Digital Content และ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะใหม่ๆ ด้าน ICT รวมทั้งทักษะในการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการการศึกษา (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2557)  
 การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในยุคด้ังเดิมมาก เพราะมีการ
นําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผ่านระบบ
เครือข่ายมาปรับใช้ในการศึกษา ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งได้รับความนิยมและเร่ิมเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษา 
นักการศึกษาสามารถดึงศักยภาพของเคร่ืองมืออันทรงพลังเหล่านี้ มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้ ความสามารถใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร มีรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
มากขึ้น การแสวงหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยตัวผู้เรียนเอง กระบวนการเรียนการสอน
เปลี่ยนบทบาทของครูจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ มาเป็นผู้ออกแบบการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนที่มีศักยภาพ
แตกต่างกัน การเรียนการสอน ไม่จํากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนและภายในสถาบันการศึกษาอีกต่อไป 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญอย่าง
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดย
ต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) การจัดการเรียนการ
สอนท่ีใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านการส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย เข้ามาช่วย
จัดการเรียนการสอน เรียกว่า อีเลิร์นนิง ถือเป็นการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถสนับสนุนและเพ่ิม
ช่องทางในการเรียนรู้ของผู้เรียนทําให้สามารถเข้าถึงผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้โดยไม่จํากัดสถานที่และเวลา และ
ยังสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ผู้เรียนสามารถ ควบคุมจังหวะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองใน
ระบบ อี-เลิร์นนิง ในขณะเดียวกันได้ทีการนําเอาทฤษฎี หลักการ กรอบแนวคิด และรูปแบบวิธีการเรียนการ
สอนใหม่ๆ ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล เช่น การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสม์  
การเรียนรู้ผ่านเกม มาใช้ในการออกแบบและพัฒนา อี-เลิร์นนิง ถือเป็นทางเลือกที่น่าใสใจทางหนึ่งในการ
เรียนรู้ยุคนี้ 
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การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ถืออาจเป็นได้ทั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์
เพ่ือการฝึกอบรม หรือ การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นฐานถือเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และส่งผ่านองค์
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้เรียน ที่อยู่ในสถานท่ีที่แตกต่างกัน ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ร่วมกัน 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเหมาะสม โดยที่ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัด และ
ความสามารถของตนเอง อีเลิร์นนิง ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี
ปฏิสัมพันธ์กันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ผู้เรียนกับครูผู้สอน
หรือ ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง จึงทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทําให้จัดการ
เรียนการสอนท่ีมีลักษณะคล้ายกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันกับครูผู้สอนและ
ผู้เรียนด้วยกันเอง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545)  
 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่อํานวย
ความสะดวกในรอบด้านให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ทําให้เกิดการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตัวผู้เรียนอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนัฐพล 
บัวอุไร (2557) ศึกษาเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แต่บนเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตยังต้องพัฒนาเพ่ิมเติมในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น มีการกําหนดสถานการณ์ปัญหา การจําลองเหตุการณ์ 
การฝึกปฏิบัติและการทดลองต่างๆ เป็นต้น 
 จากการสังเกตและการสอบถามนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนแม่ทะวิทยา อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่ามีนักเรียนจํานวนมากที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
เล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง และมีการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Line ในการพบปะ
พูดคุยกับเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะสงผลให้ไม่มเีวลาทําการบ้านหรือบททวนบทเรียน และเป็นผลให้ผล
การเรียนของผู้เรียนตกตํ่า ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด แต่ถ้าหากตัวผู้เรียนเองสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้งานในทางที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาเล่าเรียนได้ เช่น การสืบค้นข้อมูลในเร่ืองที่จะศึกษา การติดต่อสอบถามครูและเพ่ือนนักเรียน
ด้วยกัน แนะนําหรือแชร์แหล่งความรู้จากที่ต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงการใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมความรู้ 
จากที่นักเรียนได้ไปศึกษาด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน โดยสรุปใจความสําคัญหรือสรุปเป็นผังความคิด
เอาไว้ เพ่ือให้เป็นแหล่งทบทวนองค์ความรู้ของตนเองและเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี
จะเป็นเคร่ืองมือที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนเอง และจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถปรึกษา แก้ปัญหา สอบถาม หาคําตอบ และตอบดําถามให้เพ่ือน
ด้วยกันได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการประยุกต์การใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนา
การศึกษาให้ผู้เรยีนได้ศึกษาและแสวงหาความรู้ได้อย่างไร้พรหมแดน 
 ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนในปัจจุบัน มีความจําเป็นอย่างมากท่ี
จะต้องมีการนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา เข้ามาใช้ในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยท่ีผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษา
ค้นคว้าต่อยอดความรู้เดิมของตนเอง จากประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับในบทเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสามารถ
เพ่ิมพูนศักยภาพของนักเรียน และการเรียนการสอนท่ีสามารถทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายรูปแบบ
จากความรู้ที่ไม่จํากัด ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวผู้เรียนเอง สามารถ
ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นข้อได้เปรียบทางการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
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ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม 
ProShow Gold ช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนแม่ทะวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเหมาะสมกันการเรียนรู้ยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี 
21 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 
 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 2.3  เพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
มีต่อ การเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold  
 2.4  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม 
ProShow Gold  
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากร 
  1.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ทะวิทยา  
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 22 คน 
 2.  แบบแผนการทดลอง ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลหลัง
ทดลอง (One Shot Case Design)  
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การ
ทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  3.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วย
การเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 5 แผน 
  3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัย จํานวน 20 ข้อ 
  3.4  แบบประเมินความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน จํานวน 15 ข้อ 
  3.5  แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 16 ข้อ  
 4.  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
  4.1 ขั้ นตอนการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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   4.1.1 ศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 
   4.1.2 วิเคราะห์เน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold 
   4.1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold 
จํานวน 5 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง ประกอบด้วย แผนที่ 1 การแทรกรูปภาพ แผนที่ 2 การแทรกข้อความ 
แผนที่ 3 การแทรกเสียง แผนที่ 4 การกําหนด Transition แผนที่ 5 การจัดเก็บไฟล์ 
   4.1.4 นําแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ไปให้
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดย
พิจารณาความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้อง (Rating Scale) ผลการประเมินความเหมาะสม
สอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมาก 
  4.2  ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   4.2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)  

 ศึกษาหลักสูตรและเคร่ืองมือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 

 ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหา การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4  

 ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับบนเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  

 ศึกษาวิธีการสร้างบนเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ศึกษาวิธีการหาคุณภาพของบนเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินผลการเรียนรู้  
 ศึกษาวิธีการสร้างสตอรี่บอร์ด 

   4.2.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design)  
     นําเทคนิคการออกแบบการเรียนการสอนของกาเย่ 9 ขั้นตอนมาใช้ ได้แก่ การเร้า
ความสนใจของผู้เรียน บอกวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน การนําเสนอเนื้อหา
ใหม่ ช้ีแนวทางการเรียนรู้ กระตุ้นการตอบสนอง ทดสอบความรู้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ การจําและการ
นําไปใช้ มาใช้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังน้ี 1) คํา
ช้ีแจงในการศึกษาข้อมูลจากบทเรียน 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) ตัวอย่างงานสําเร็จ 4) เน้ือหาการเรียนรู้ 
5) แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 6) กิจกรรมฝึกหัด 7) แบบทดสอบหลังเรียน 8) เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
9) สรุปผลการเรียนรู้ 
   4.2.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Develop)   
     สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ตามที่ได้ออกแบบไว้แล้วนําไปให้
ผู้เช่ียวชาญด้าน เน้ือหา เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการวัดประเมินผล ทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบความ
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เหมาะสมสอดคล้อง โดยพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เทคนิคการออกแบบ 
และการวัดประเมินผล แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข ผลประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่าง 
จากน้ันนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองไปทดลองใช้
เพ่ือหาประสิทธิภาพกับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม (นักเรียนมีบริบทใกล้เคียง
กัน)  
   4.2.4 ขั้นตอนการนําไปใช้ (Implement)  
     บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ที่สร้างขึ้นไปใช้จริงกับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ทะวิทยา จํานวน 22 คน โดยดําเนินการตามแผนการสอนในแต่ละเรื่อง 
   4.2.5 ขั้นตอนการประเมินผล  
     ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่3 การทํางานกับโปรแกรมProShow Gold ช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ที่
พัฒนาขึ้น โดยวัดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนที่ได้
จากการใช้จริง มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80/80 ตามที่กําหนด จากน้ันให้นักเรียนประเมิน
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  
  4.3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    4.3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
   4.3.2 วิเคราะห์ตัวบ่งช้ีและมาตรฐานการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   4.3.3 ศึกษาเอกสารทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน 
   4.3.4 ศึกษาเนื้อหา วิเคราะห์เน้ือหาบทเรียน 
   4.3.5 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 
   4.3.6 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับ
โปรแกรม ProShow Gold จํานวน 30 ข้อ  
   4.3.7 นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้อง 
ระหว่างข้อคําถาม กับตัวบ่งช้ี และปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  
   4.3.8 เลือกข้อสอบที่มีค่าความเหมาะสมสอดคล้องต้ังแต่ 0.67 ขึ้นไป ซึ่งได้ข้อสอบท้ังสิ้น 
จํานวน 20 ข้อ เพ่ือนํามาสร้างเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับสมบูรณ์ 
  4.4 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
   4.4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แบบ 
Rating Scale 
   4.4.2 ศึกษาแนวคิดหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ตามแนวคิดทฤษฎี Constructionism 
   4.4.3 สร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และงานที่ต้องประเมิน 
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   4.4.4 นําแบบประเมินความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ที่สร้างข้ึนเสนอ
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ ผลประเมินความเหมาะสมของ
แบบประเมินความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมาก 
  4.5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ นักเรียน 
   4.5.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้าง แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
   4.5.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold จํานวน 16 ข้อ 
   4.5.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ซึ่งผลการ
ประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยผู้เช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับ
มาก 
 5.  การรวบรวมข้อมูลในการวิจัย  
  5.1 ผู้วิจัยช้ีแจงทําความเข้าใจและอธิบายส่ิงที่กําลังดําเนินกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
  5.2  ผู้วิจัยให้นักเรียนดูตัวอย่างผลงานสําเร็จเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  5.3 ผู้วิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้สร้างข้ึน จํานวน 5 แผน แผน
ละ 2 ช่ัวโมง รวม 10 ช่ัวโมง  
  5.4 วัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และให้นักเรียนประเมิน
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และประเมินความพึงต่อใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
  5.5 ผู้วิจัยได้นําผลคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ส่วนผลที่ได้จากการประเมินการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการ
ประเมินความพึงต่อใจ แปลผลในรูปแบบตารางและการบรรยายเพื่อสรุปผล 
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4. ผลการวิจัย 
 ระยะท่ี 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ซึ่งผู้วิจัยนําเสนอตัวอย่างบทเรียน 
ดังภาพท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 1  บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold 
 
 จากน้ันผู้วิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ไปทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนกับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสบปราบวิทยาคม จํานวน 3 ครั้ง (แบบหน่ึงต่อหนึ่ง กลุ่ม
เล็ก และภาคสนาม) ซึ่งนําเสนอผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ตามเกณฑ์ 80/80 กับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม (แบบหนึ่งต่อหนึ่ง กลุ่มเล็ก และภาคสนาม)  

 

N 
ระหว่างเรียน หลังเรียน ค่า

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

A  E1 B  E2 

3 50 112 74.67 20 47 78.33 74.67/78.33 
9 50 360 80.00 20 145 80.56 80.00/80.56 
25 50 805 80.20 20 338 84.50 80.20/84.50 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ
หนึ่ง ต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม เท่ากับ 74.67/78.33 80.00/80.56 และ 80.20/84.50 
ตามลําดับ 
 

267



 

268 
 

 ระยะที่ 2 การเปรียบเทียบผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 หลังจากได้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ที่มีประสิทธิภาพแล้ว ผู้วิจัยได้นําบทเรียนไป
ใช้จริงกับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา จํานวน 22 คน จากน้ันทําการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งผลนําเสนอดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

การ
ทดสอบ 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เกณฑ์ 
ร้อยละ 

80 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อย
ละ 

เกณฑ์
ร้อยละ 

80 
22 20 16 16.73 1.24 83.65 

จํานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 80 จํานวน 17 คน 77.27 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนช้ันมันธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ทะวิทยาที่ผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับ
โปรแกรม ProShow Gold จํานวน 22 คน มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 16.73 คิดเป็นร้อยละ 83.65 
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กําหนดพบว่านักเรียนร้อยละ 77.27 (จํานวน 17 คน) มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
 
 ระยะที่ 3 การประเมินความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การ
ทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold 
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ตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold 

 

ที่ รายการประเมิน n=22 
μ   แปลความ 

1 ข้าพเจ้ามีความยินดีและเต็มใจทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม 3.68 0.48 มาก 
2 ข้าพเจ้ามีแรงจูงใจในการเรียนเมื่อได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 3.32 0.65 ปานกลาง 
3 ข้าพเจ้าหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเองตนเองเสมอ 3.73 0.70 มาก 
4 ข้าพเจ้ารู้ดีว่าตนเองสามารถแสวงหาความรู้ที่ต้องการได้จากแหล่งไหน 4.18 0.50 มาก 
5 ข้าพเจ้าสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง 3.73 0.63 มาก 
6 ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเสมอ 3.27 0.63 ปานกลาง 
7 เมื่อครูมอบหมายงานให้ข้าพเจ้ารู้ว่าจะต้องทําอะไรก่อนหลัง 3.50 0.51 ปานกลาง 

8 เมื่อข้าพเจ้าพบปัญหาทางการเรียนข้าพเจ้าสามารถตัดสินปัญหาต่างๆ อย่างมี
เหตุผลเสมอ 3.68 0.45 มาก 

9 ข้าพเจ้าสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเรียนกับเพ่ือนๆ ได้ 3.82 0.50 มาก 
10 ข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและของเพื่อนคนอ่ืนๆ ได้ 3.32 0.63 ปานกลาง 

11 ข้าพเจ้ารู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างเรียนและสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างสมํ่าเสมอ 3.50 0.51 ปานกลาง 

12 ข้าพเจ้าสามารถสร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.55 0.51 มาก 
13 ข้าพเจ้าเรียนรู้ได้จากการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 3.91 0.29 มาก 
14 ข้าพเจ้าสามารถให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่เพ่ือนๆ ได้ 3.23 0.43 ปานกลาง 
15 ข้าพเจ้านําสิ่งที่ได้รับเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ 3.77 0.60 มาก 
 รวมเฉลี่ย 3.61 0.59 มาก 

 
  จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow 
Gold มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 
 
 ระยะที่ 4 การประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold 
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ตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

 

รายการประเมิน n=22 
μ   แปลความ 

ด้านเน้ือหา 4.20 0.78 มาก 
ด้านเทคนิคและการออกแบบ 4.32 0.73 มาก 
ด้านการประเมินผล 4.43 0.55 มาก 
ด้านอ่ืนๆ  4.51 0.59 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.37 0.70 มาก 
  
 จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ทะวิทยา มีความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้
ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.51 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ ด้านเน้ือหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมาก 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนแม่ทะวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow 
Gold ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากความเห็นของผู้เช่ียวชาญ พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีคุณภาพ เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมาก นั้นเป็นเพราะ 
การสร้างบนเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม 
ProShow Gold ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 9 ขั้น และทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมา (Constructionism) ในใช้ในการออกแบบบทเรียน ตามที่ ทิศนา แขมมณี 
(2553) และ ลักขณา สริวัฒน์ (2557) ได้ศึกษาไว้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังนําเอาหลักการออกแบบ ADDIE 
model มาใช้ในการออกแบบนวัตกรรมบนเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามข้ันตอนการ
ดําเนินงานของ สิปปนนท์ มั่งอะนะ (2551) ที่ได้ศึกษากระบวนการผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิง ที่ได้ตาม
มาตรฐานการออกแบบการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการและข้ันตอนในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ที่
ประกอบไปด้วย 1) การวิเคราะห์บทเรียน 2) การออกแบบบทเรียน 3) การพัฒนาบทเรียน 4) การนําไปใช้ 
และ 5) การประเมินบทเรียน ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเหมาะสม
สอดคล้อง อยู่ในระดับมาก สามารถนําไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วชิรพรรณ ทองวิจิตร และ จิรพันธ์ุ ศรีสมพันธ์ุ (2556) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
แสวงรู้บนเว็บ รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ 
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(Constructivism) ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่าผลการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดี
มาก (X =4.62, S.D.=0.35)  
 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการ
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสบปราบวิทยาคมซึ่งมีบริบทใกล้เคียงกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างมีประสิทธิภาพ แบบหน่ึงต่อหนึ่ง เท่ากับ 74.67/78.33 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด เป็นเพราะ
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ยังขาดองค์ประกอบใน
ส่วนของรูปภาพประกอบเน้ือหาที่ชัดเจนและยังขาดวิดีโอสาธิตตัวอย่างการใช้โปรแกรมในแต่ละเนื้อหา 
ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และนําบทเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง
แบบกลุ่มเล็กและภาคสนาม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.00/80.56 และ 80.20/84.50 ตามลําดับ ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดคือ 80/80 ทั้งน้ีเป็นเพราะสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ มี
การดําเนินการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ต้ังแต่ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อกําหนดขอบเขตและ
เนื้อหาที่ต้องการ รวมท้ังการสร้างแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การออกแบบและดําเนินการ
อย่างเป็นระบบ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญทุกข้ันตอนและได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซึ่ง
ทําให้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีประสิทธิภาพช่วย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เรวัต รัตตะโน (2557) การศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องข้อมูล พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา คอมพิวเตอร์เรื่อง
ข้อมูล ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ที่ 89.77/82.10 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow 
Gold เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ผลการเปรียบเทียบผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ของนักเรียนช้ันมันธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ทะวิทยา ปี
การศึกษา 2558 พบว่านักเรียนทั้งจํานวน 22 คน มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 16.73 คิดเป็นร้อยละ 
83.65 โดยมีนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 นั้นเป็นเพราะ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีดําเนินการวิจัยตามแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม 
ProShow Gold โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ที่ผ่านกระบวนการสร้างแล้วนําไปหาคุณภาพจากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ อยู่ในระดับมาก และได้มีการ
นําเอาบทเรียนไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญ ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเฉลี่ย เท่ากับ 0.79 จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม 
ProShow Gold สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว (2554) ได้ทํา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนา
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ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า นักศึกษาร้อยละ 90.90 ที่เรียนด้วย
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์เกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  
 3.  การศึกษาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามหลักการของ ทิศนา แขมมณี (2554) นั้น ได้ให้ผู้เรียน
เรียนรู้จากการลงมือกระทําโดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนและแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมต่างๆ 
ทําให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆ มาต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิมของตนเอง ในการสร้างความคิดและ
นําความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ช้ินงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สังเกต สํารวจเพ่ือให้เห็นปัญญา เรียนรู้ได้เอง รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ด้วยตนเอง 
ตัดสินปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผลและนําสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัฐพล บัวอุไร (2554) ได้ทําการวิจัย การจัดการเรียนรู้โดยใช้ social media ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลําลูกกา พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่มีระดับความสามารถในการสร้างองค์ความรู้อยู่ในเกณฑ์ดีเป็นจํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 83.72 ของ
นักเรียนทั้งหมด  
 4.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 
3 การทํางานกับโปรแกรม ProShow Gold มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทําใช้ผู้เรียนผู้เรียน
รู้สึกสนุกเพลิดเพลิน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทําให้เข้าใจเน้ือหาในบทเรียนได้ง่ายข้ึน กระกอบกับกระบวนการสร้าง
และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความถูกต้องตามข้ันตอน และมีคุณภาพ มีการ
เรียงลําดับเน้ือหาจากง่ายไปหายาก มีคําแนะนําการใช้งานชัดเจน และมีความแปลกใหม่ทันสมัยน่าสนใจ 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความกระตือรือร้นในการเรียน ทําให้กิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานณัฐพล บัวอุไร (2556) ได้ทําการวิจัยพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ภาษาซี พบว่า ความพึงพอใจ
ของนักเรียน ที่จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีวิชา การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก  
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้สอนต้องศึกษาวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เข้าใจเพ่ือความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.2 ผู้สอนต้องเตรียมบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ ให้
พร้อมก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง 
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  1.3 ผู้สอนต้องช้ีแจงให้ผู้ เรียนเข้าใจวิธีการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาบริบทของผู้เรียนท่ีต้องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือไม่ให้ผลกระทบต่อระยะเวลาและรูปแบบการสอน 
  2.2 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 ควรทําการศึกษาโดยนําวิธีสอนในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย มาใช้จัดกิจกรรมควบคู่กับ
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  2.4 ควรนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปหาค่าความยากง่าย และอํานาจจําแนก
ก่อนนําไปใช้ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู ้
โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL)  

เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

มานะ โสภา1 จันทร์จิรา สุรนันา2 นุสบา คัลโส3  
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสอดคล้องกับ 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่พัฒนาขึ้น (3) เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 
(4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 42 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ (3) 
แบบทดสอบย่อย จํานวน 3 ชุด รวมทั้งสิ้น 15 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนก ค่าความ
เช่ือมั่น ค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และสถิติทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระจากกัน ผลการวิจัย
พบว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.79/82.14 (2) 
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (3) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีค่าเท่ากับ 0.5754 หรือนักเรียนมีอัตราความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 57.54 และ (4) นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับพอใจมาก ( X =2.55, S.D.=0.61)  
 
คําสําคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, การเจริญเติบโตของร่างกาย 
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The development of computer assisted instruction  
base on brain-based learning (BBL) on topic: Factors affecting  

the growth of body for Prathomsuksa 3 students  
 

Mana Sopa1 Chanchira Suranna2 Nussaba Khanso3  
 
Abstract  
 The purposes of this research were (1) to find efficiency of computer assisted 
instruction (CAI) based on the Brain-Based Learning (BBL) on topic: factors affecting the 
growth of body for Prathomsuksa 3 students with criteria 80/80 (2) compare pretest-
posttest students learning achievement (3) to find the effectiveness index (E.I.) of 
developed CAI and (4) to study the satisfaction towards the developed CAI. The sample 
group was conducted under the purposive sampling technique and consisted of 42 in third 
section Prathomsuksa 3 students from Ban Makkhaeng School, Meuang, Udon Thani, who 
were studying in second semester of the academic year 2015. The research tools included: 
(1) the developed CAI (2) 30 items of learning achievement test (3) 15 items from 3 
subchapters test and (4) the satisfaction questionnaire. Statistics used for data analyses 
were mean, standard deviation, percentage, Index of Item Objective Congruence (IOC), 
difficulty, discrimination, reliability, efficiency (E1/E2), E.I. and t-test dependent samples. The 
results showed that: (1) the developed CAI had efficiency (E1/E2) at 80.79/82.14 (2) The 
learning achievement had posttest score higher than pretest score at significant level.05 (3) 
The E.I of developed CAI was 0.5754 or 57.54% and (4) the satisfaction of sample groups 
also showed at high level ( X =2.55, S.D.=0.61)  
 
Keyword: Computer Assisted Instruction, Brain-Based Learning (BBL), The growth of body 
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1. บทนํา  
  ในยุคโลกาภิวัตน์ ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และคุณภาพชีวิตของ
ประชาคมโลก สังคมไทยจึงต้องมีการปรับตัวโดยการ “พัฒนาคน” ทั้งด้านคุณภาพและสมรรถนะของบุคคล
ให้มีพ้ืนฐานในการคิด เรียนรู้ และทักษะการจัดการและการดํารงชีวิต ที่สามารถเผชิญกับปัญหาสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงต้องกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะด้าน
สุขภาพซึ่งเป็นความจําเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการดํารงชีวิต หากเด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาและ
จิตใจท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง มีทักษะ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีความพร้อม
ในการเรียนรู้ ย่อมส่งผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (สํานักส่งเสริมสุขภาพ, 2558: 1-2) การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านสุขอนามัยจึงถูกกําหนดไว้ใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สาระเรียนรู้ที่ 1 คือ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์ และโดยภาพรวมของการจัดการเรียนรู้วิชา สุขศึกษา จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้าน
ความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน และมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน การพักผ่อน การเล่นและออก
กําลังกาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-3) ทั้งน้ีเน่ืองด้วยปัญหาสุขภาพของคนไทยทุกวันนี้ ส่วนมากเกิด
จากปัญหาสารพิษในอาหาร การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ รวมทั้งในเรื่องของการ
ดูแลสุขภาพร่างกายอย่างผิดวิธี 
 สุขภาพร่างกายจึงเป็นเร่ืองใกล้ตัวที่ควรรู้ ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์คุณครูประจําช้ันของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีการดูแล
สุขภาพร่างกายที่ถูกต้อง จึงเป็นสาเหตุให้นักเรียนบางส่วนมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง (ระเบียบ มาสุข, 
2558: สัมภาษณ์) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นหาแนวทางและวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือนํามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นบทเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนตามเอกัตภาพมีการ
ป้อนกลับทันที มีสีสัน ภาพ และเสียง ทําให้ผู้เรียนเกิดความต่ืนเต้นไม่เบ่ือหน่าย ไม่สามารถแอบพลิกดูตํา
ตอบได้ก่อน จึงเป็นการบังคับผู้เรียนให้เรียนรู้จริงก่อนจึงจะผ่านบทเรียนน้ันไป สามารถทบทวนเน้ือหาหรือ
บทเรียนที่เคยเรียนในห้องเรียนได้ นักเรียนเรียนได้ดีกว่าและเร็วกว่าการสอนปกติ ลดการสิ้นเปลืองเวลาของ
ผู้เรียน ประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยอัตโนมัติ และผู้เรียนเรียนแบบกระทําด้วยตนเอง (วรวิทย์ 
นิเทศศิลป์, 2551: 227) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based 
Learning: BBL) ที่กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้นํามาใช้จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย (1) อุ่นเครื่อง (Warm-up) เป็นการใช้กิจกรรมท่ีทําให้สมองตื่นตัว เตรียมพร้อมที่จะ
เรียน อาจใช้เสียงเพลงและคํากลอนประกอบ เพ่ือกระตุ้นและพัฒนาสมองท้ังสองซีก (2) ขั้นนําเสนอความรู้ 
(Present) เป็นการนําเสนอความรู้ที่น่าสนใจ นําเสนอให้เห็นโดดเด่น (3) ขั้นลงมือเรียนรู้-ฝึกทํา-ฝึกฝน 
(Learn-Practice) เป็นการลงมือทําและการใช้ความรู้นั้น ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น ทํากิจกรรมจากใบงาน 
แบบฝึกหัด เป็นต้น โดยฝึกทําซ้ําๆ จนเข้าใจ (4) ขั้นสรุปความรู้ (Summary) เป็นการนําประสบการณ์
ทั้งหมดจากการเรียนรู้ มาสรุปรวบยอดเป็นความรู้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และ (5) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ (Apply) 
เป็นการนําความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์ช้ินงานใหม่ๆ และแก้ปัญหาต่างๆ (สํานักวิชาการและ
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มาตรฐานการศึกษา, 2558: 26-33) โดยผู้วิจัยได้นํามาพัฒนาออกแบบผสมผสานร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองตามช่วงวัย โดยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการบริหารสมอง การกระตุ้นความสนใจด้วยสื่อที่แปลกใหม่ การฝึกให้
นักเรียนทํางานซ้ําๆ จนเกิดความเข้าใจ การสรุปความคิดรวบยอดของบทเรียน และทําให้นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาศักยภาพทั้งด้านสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ และทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง  
เพ่ือประโยชน์ใน การร่วมพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้
สมอง เป็นฐาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของร่างกาย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
 3. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 8 ห้อง รวมทั้งสิ้น 348 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 42 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ จํานวน 1 ห้องเรียน 
 3.2 แบบแผนการทดลอง   
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองต้น (Pre-Experimental Design) โดยใช้แบบวิจัย The 
Single Group Pretest-Posttest Design (ประวิต เอราวรรณ์, 2545: 55) ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย The Single Group, Pretest-Posttest Design 
 

วัดก่อนการทดลอง จัดกระทําตามโปรแกรม วัดหลังการทดลอง 
T1 X T2 

 

 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 T1  แทน วัดก่อนการทดลอง 
 X แทน จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 T2 แทน วัดหลังการทดลอง 
 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 
  3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3  
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.21-0.71 ค่าอํานาจจําแนก อยู่ระหว่าง 0.23-0.60 
และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 
   3.2.2 แบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 
ตัวเลือก จํานวน 3 ชุด รวมท้ังสิ้น 15 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ค่าความยาก
ง่าย อยู่ระหว่าง 0.36-0.60 ค่าอํานาจจําแนก อยู่ระหว่าง 0.41-0.66 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.73  
   3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี
สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบประเมินแบบประมาณค่า 3 ระดับ จํานวน 10 ข้อ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.49-0.74 และมีค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82 
 3.4 วิธีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  สรุปขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดังนี้ 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
(Pretest) จํานวน 30 ข้อ กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง 
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยดําเนินการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน และเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อย่อย ผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างทําแบบทดสอบย่อยหลังเรียนบทที่ 1 จํานวน 5 ข้อ แบบทดสอบย่อยบทที่ 2 จํานวน 5 ข้อ และ
แบบทดสอบย่อยบทที่ 3 จํานวน 5 ข้อ 
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  3. เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครบทุกหัวข้อแล้ว ผู้วิจัยให้
กลุ่มตัวอย่างทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 
30 ข้อ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคร้ังน้ี เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล  
  4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน 
สอบถามนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และชี้แจงทําความเข้าใจข้ันตอนการตอบแบบสอบถามอย่างละเอียด โดยผู้
ศึกษาให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และเม่ือกลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและความครบถ้วนของการตอบ โดยหากพบว่าไม่ถูกต้องและครบถ้วน ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบใหม่
อีกครั้ง 
  5. รวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร
การหาค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)  
  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉล่ีย 
( X ), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน 
(Dependent Samples)  
  3. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนดเกณฑ์การวัดความพึงพอใจ ไว้ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2546: 22)  
     ค่าเฉลี่ย  2.51- 3.00  หมายถึง พอใจมาก 
     ค่าเฉลี่ย  1.51- 2.50  หมายถึง พอใจปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย  1.00- 1.50  หมายถึง พอใจน้อย 
  3.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลดังตารางท่ี 2-4 
   1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์ 80/80 
โดยใช้สูตรการหาค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 

ประสิทธิภาพ n คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย 

ประสิทธิภาพ
กระบวนการ (E1) 

42 15 12.12 1.40 80.79 

ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (E2) 

42 30 24.64 3.14 82.14 
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   จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนสอบระหว่างเรียนมีค่าเท่ากับ 12.12 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 1.40 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน ร้อยละของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพ
กระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 80.79 และค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 24.64 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 3.14 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ร้อยละของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 82.14 ดังน้ัน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากับ 80.79/82.14 
   2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็น
อิสระจากกัน (Dependent Samples) ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

การ
ทดสอบ 

n X  S.D.  2D   2D  t df Sig. 

ก่อนเรียน 42 17.38 4.46 305 2393 22.424* 41 .05* หลังเรียน 42 24.64 3.14 
 

*ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับนัยสําคัญ.05, df=41 มีค่าเท่ากับ 1.6829 
 
    จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อนําค่าที (t) ที่คํานวณได้ไปเปรียบเทียบกับตารางค่าวิกฤตของที 
(Critical Values of t) ที่ df=41 ระดับนัยสําคัญ.05 เป็นการทดสอบแบบหางเดียว (One-tail) ได้ค่าที (t) 
เท่ากับ 1.6829 ซึ่งค่าที (t) ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 22.424 มากกว่าค่าจากตาราง แสดงว่า ค่าเฉล่ียของ
คะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนจริง ดังน้ัน นักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 
   3. ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่
พัฒนาขึ้นปรากฏผลดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

n คะแนนเต็ม 
ผลรวมของคะแนน ค่าดัชนีประสทิธิพล (E.I.) 

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรยีน 
42 30 730 1,035 0.5754 

     
   จากตารางท่ี 4 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ปีที่ 3 เท่ากับ 0.5754 หรือคิดเป็นร้อยละ 57.54 
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   4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทํางานของสมอง เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลดังตารางท่ี 
5 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน  
 
ลําดับที ่ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1 บทเรียนเข้าใจง่าย 2.57 0.59 พอใจมาก 
2 หน้าจอมีสีสัน สวยงาม 2.52 0.71 พอใจมาก 
3 ขนาดตัวอักษร ภาพ ชัดเจน 2.57 0.59 พอใจมาก 
4 แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เหมาะสม 2.55 0.55 พอใจมาก 
5 เสียงดนตรีและเสียงประกอบทําให้บทเรียนน่าสนใจ 2.52 0.67 พอใจมาก 
6 นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2.55 0.63 พอใจมาก 
7 นักเรียนชอบใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียน 2.52 0.59 พอใจมาก 
8 นักเรียนมีความสนุกสนานกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2.64 0.53 พอใจมาก 
9 จํานวนช่ัวโมงที่ใช้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน 

2.50 0.67 
พอใจ

ปานกลาง 
10 นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้นเมื่อเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2.52 0.59 พอใจมาก 

 โดยภาพรวม 2.55 0.61 พอใจมาก 
 
   จากตารางท่ี 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้น โดยภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมาก ( X =2.55, S.D.=0.61) สําหรับผลการประเมินรายข้อ พบว่า 
ข้อ (8) นักเรียนมีความสนุกสนานกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลการประเมินสูงกว่าข้ออ่ืนๆ 
คือ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก ( X =2.64, S.D.=0.53) และข้อ (9) จํานวนช่ัวโมงที่ใช้มีความ
เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน มีผลการประเมินตํ่ากว่าข้ออ่ืน คือ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใจปาน
ก ล า ง  
( X =2.50, S.D.=0.61)  
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากับ 80.79/82.14 
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 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.5754 หรือนักเรียนมีอัตราความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 
57.54 
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้สมอง 
เป็นฐาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ใน
ระดับพอใจมาก ( X =2.55, S.D.=0.61)  
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากับ 80.79/82.14 สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ คือ 80/80 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุ 
หอมสุวรรณ และธัญว์รัชน์ สินธนะกุล (2558: 1009-1020) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา 
คณิตศาสตร์บนแท็บเล็ต เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL โดย
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.06/82.26 ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน มีการนําเสนอเนื้อหาและมีลําดับวิธีการสอน
เป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ มีการออกแบบและสร้างโปรแกรมบทเรียน โดยอาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการ
เช่ือมโยงระหว่างสิง่เร้ากับการตอบสนอง มีการประเมินผลการตอบสนองของผู้เรียน โดยให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือเสริมแรงแก่ผู้เรียน ในแต่ละบทเรียนจะมีทั้งข้อความ รูปภาพภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีสีสันสวยงาม 
และมีเสียงประกอบ ซึ่งผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี (บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2542: 68) รวมถึงผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ และทดลองใช้รายบุคคล
และกลุ่มย่อย ก่อนนํามาทดลองภาคสนามจริง จึงส่งผลให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เท่ากับ 0.5754 หรือนักเรียนมีอัตราความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 57.54 
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลําเทียน ภัทรโกศล (2557: 296-303) ที่ได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์พ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 โดยผลการวิจัย
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สําหรับเด็ก
ปฐมวัย มีค่าเท่ากับ 0.6466 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.66 และพัฒนาการด้านทักษะคณิตศาสตร์พ้ืนฐานของ
เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 หลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีทักษะคณิตศาสตร์พ้ืนฐานสูงกว่าก่อนใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งน้ีจากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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ก่อนเรียนและหลังเรียนแสดงให้เห็นว่า การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ดึงดูดความสนใจ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
สมองทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวาเกิดการเรียนรู้อย่างสมดุลและสอดคล้องกับสติปัญญาของผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลายอย่างเหมาะสม (เยาวพา เตชะคุปต์, 2548: 36) ตามข้ันตอนการ
จัดการเรียนรู้ ทั้ง 5 ขั้นประกอบด้วย ขั้นอุ่นเคร่ือง (Warm-up) (2) ขั้นนําเสนอความรู้ (Present) (3) ขั้นลง
มือเรียนรู้-ฝึกทํา-ฝึกฝน (Learn-Practice) (4) ขั้นสรุปความรู้ (Summary) และ (5) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 
(Apply) (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558: 26-33) จึงทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และ
ส่งผลให้มีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.50  
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัชรา อวบอ้วน และรัฐกรณ์ คิดการ (2555: 37-42) ที่ได้พัฒนาบทเรียนการ์ตูน
แอนิเมชันโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สมองเป็นฐาน วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนการ์ตูนแอนิเมชันที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก 
ทั้งน้ีเหตุที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน อยู่ในระดับพอใจมาก อาจ
เน่ืองมาจากการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีเสียงดนตรีและเสียงประกอบทําให้บทเรียน
น่าสนใจ หน้าจอมีสีสันสวยงามและนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้นเมื่อเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พร้อมทั้งบทเรียนเข้าใจง่ายจึงทําให้นักเรียนมีความสนุกสนานกับการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่กรุณาเป็น
ผู้เช่ียวชาญและอุทิศเวลาให้คําแนะนําข้อคิดเห็น และตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ในการวิจัยคร้ังนี้ ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านหมากแข้งทุกท่านที่อํานวยความสะดวกให้ความ
ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลในครั้งน้ี ขอขอบใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหมากแข้งทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัย และขอขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา ณ ที่นี้ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
เรื่อง การทาํงานของคอมพิวเตอร์ สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 

 
มานะ โสภา1 ศุภากรณ์ จันทจร2 สุจริต แสงสุวรรณ์3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 27 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (3) 
แบบทดสอบย่อย (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และสถิติทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระจากกัน ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.11/84.69 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับพอใจมาก ( X =4.39, 
S.D.=0.71)  
 
คําสําคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม, ความพึงพอใจ 
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1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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The Development of Computer Assisted Instruction  
Based on Behaviorism Theories on topic: The Principle Operation  

of Computer for Prathomsuksa 4 Students 
 

Mana Sopa1 Supakorn Jantajorn2 Sujarit Saengsuwan3 
 
Abstract 
 The purposes of this research were (1) to find efficiency of Computer Assisted 
Instruction (CAI) base on behaviorism learning theories on topic: the principle operation of 
computer for Prathomsuksa 4 students with criteria 80/80 (2) to compare pretest-posttest 
students learning achievement and (3) to study the satisfaction towards the developed CAI. 
The sample group was conducted under the purposive sampling technique and consisted 
of 27 in first section Prathomsuksa 4 students from Tessaban 1 Phosri School, Nakhon 
Udon Thani Municipality Educational Office, who were studying in second semester of the 
academic year 2015. The research tools included: (1) the developed CAI (2) learning 
achievement test (3) subchapters test and (4) the satisfaction questionnaire. Statistics used 
for data analyses were mean, standard deviation, percentage, efficiency (E1/E2) and t-test 
dependent samples. The results showed that: (1) the developed CAI had efficiency (E1/E2) 
at 81.11/84.69 (2) The learning achievement had posttest score higher than pretest score at 
significant level.05 and (3) the satisfaction of sample groups also showed at high level ( X
=4.39, S.D.=0.71)  
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1. บทนํา 
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เหมือนเป็นสิ่งที่กําหนดให้ผู้สอน
ต้องคอยติดตามและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ความเข้าใจในคุณสมบัติของ
เทคโนโลยีหลักและกระบวนการเรียนการสอนจะช่วยให้สามารถปรับการเรียนการสอนในบริบทที่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างพอเหมาะ นับเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สามารถช้ีนําทิศทางการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้ได้
ประโยชน์สูงสุดทางการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ถือว่าเป็นสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือผู้เรียนเป็นสําคัญ (สุทิน ทองไสว, 2552: 49) เพราะบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่เป็นเพียงรูปแบบของบทเรียนแบบโปรแกรมที่ให้เพียงเนื้อหา คําถาม และคําตอบ 
แต่ได้รับการออกแบบให้เปิดกว้าง เพ่ือให้ผู้เรียนได้สํารวจกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดค้น สืบค้น รู้จักสร้างและ
กําหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของตนเอง ตามศักยภาพ ความ
ต้องการ และความสะดวกของตนเอง (กรมวิชาการ 2546: 3-7; อ้างจาก บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ และคณะ 
2544: 3-17) นอกจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังสามารถให้ ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียน ให้การเสริมแรง
แรงด้วยการตอบสนองทางบวกด้วยรางวัลจากแต้มคะแนน มีการช้ีแนะเพ่ือการแก้ไขหรือฝึกซ้ําเมื่อผู้เรียนยัง
ไม่สามารถเรียนรู้ได้ถูกต้องตามท่ีกําหนด รวมทั้งการฝึกซ้ําเพ่ือให้ได้ผลของการเรียนรู้ที่ถาวร (ใจทิพย์ ณ 
สงขลา, 2550: 93)  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณค่าต่อการเรียนการสอน ควรนํามาใช้เพ่ือ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นการ
ตอบสนองนโยบาย “ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ” ได้เป็นอย่างดี คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นสิ่งที่มีผลที่ดีต่อการ
เรียนการสอนเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากในโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ยังขาดแคลนครูที่จบมาจากสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษาโดยตรง รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนของนักเรียน 
เช่น จอโปรเจคเตอร์ และ ช้ินส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังมีขนาดเล็กหายาก ทําให้ส่วนมากครูผู้สอนจึงทํา
การสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ทําให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ และยังทําให้นักเรียนไม่สนใจในการเรียน
และรู้สึกเบ่ือหน่าย เมื่อเรียนจบบทเรียนไปแล้วนักเรียนก็ไม่สามารถจําเน้ือหาที่ครูสอนได้ เน่ืองจากนักเรียน
จะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพียงสัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง เท่านั้น และครูไม่สามารถอธิบายเน้ือหาในบทเรียนซ้ําๆ 
ให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจพร้อมกันได้ ดังน้ันจึงส่งผลให้การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับโรงเรียนยังไม่
ประสบผลสําเร็จดังที่คาดหวัง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไม่สูงตามที่กําหนดไว้ 
 จากสภาพปัญหาในการเรียนการสอนดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพ่ือใช้ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น ในบทเรียนจะประกอบด้วยภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว 
ประกอบเน้ือหาที่สมบูรณ์ ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียน มีความสุขในการเรียน ทําให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เร่ือง การทํางานของ
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
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 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรม
นิยม เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 4 ห้อง รวมทั้งสิ้น 109 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 
สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 27 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 

 2. แบบแผนการทดลอง  
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว
วัดสองคร้ัง (The One-group Pretest-Posttest Design) (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545: 298) ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 รูปแบบการวิจัย The One-group Pretest-Posttest Design 
 

วัดก่อนการทดลอง จัดกระทําตามโปรแกรม วัดหลังการทดลอง 
O1 X O2 

 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 O1  แทน วัดก่อนการทดลอง 
 X แทน จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 O2 แทน วัดหลังการทดลอง 
 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การทํางานของ
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.43-
0.77 ค่าอํานาจจําแนก อยู่ระหว่าง 0.22-0.63 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 
   2. แบบทดสอบย่อยวัดผลระหว่างเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 3 ชุด รวมท้ังสิ้น 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่าย 
อยู่ระหว่าง 0.20-0.77 ค่าอํานาจจําแนก อยู่ระหว่าง 0.21-0.50 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 
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   3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบประเมินแบบประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่า
อํานาจจําแนก อยู่ระหว่าง 0.49-0.67 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.80 
 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน จํานวน 30 ข้อ กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง 
  4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยดําเนินการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ในขณะระหว่างเรียนจบแต่ละหัวข้อย่อย ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบย่อย รวม
จํานวน 30 ข้อ  
  4.3 เมื่อสิ้นสุดการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ 
ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) แต่สลับข้อคําถาม ใช้เวลาใน
การทดสอบ 1 ช่ัวโมง การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคร้ังน้ี เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน  
  4.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยคอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือ 
  4.5 รวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร
การหาค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)  
  5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ
จากกัน (Dependent Samples)  
  5.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนดเกณฑ์การวัดความพึงพอใจ ไว้ดังนี้ 
      ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 
      ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง พอใจมาก 
      ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง พอใจปานกลาง 
      ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง พอใจน้อย 
      ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง พอใจน้อยท่ีสุด 
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 6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 จากการทดลอง
ใช้ภาคสนาม ซึ่งดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 

ประสิทธิภาพ คะแนน
็

n X  S.D. ร้อยละของคา่เฉลี่ย 
ประสิทธิภาพกระบวนการ 30 27 24.33 1.80 81.11 
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)  30 27 25.41 1.60 84.69 

 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนสอบระหว่างเรียนมีค่าเท่ากับ 24.33 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 1.80 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ร้อยละของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพ
กระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 81.11 และค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 25.41 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 1.60 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ร้อยละของค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 84.69 ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง การ
ทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
81.11/84.69 
  6.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการคํานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบค่าที 
(t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Samples) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผล
ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ n X  S.D. D  2D  t df Sig. 

ก่อนเรียน 27 17.70 1.90 
208 1678 23.318* 26 .05 

หลังเรียน 27 25.41 1.60 
*ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับนัยสําคัญ.05 ที่ df=26 มีค่าเท่ากับ 1.7056 
 
  จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อนําค่าที (t) ที่คํานวณได้ไปเปรียบเทียบกับตารางค่าวิกฤตของที 
(Critical Values of t) ที่ df=26 ระดับนัยสําคัญ.05 เป็นการทดสอบแบบหางเดียว (One-tail) ได้ค่าที (t) 
เท่ากับ 1.7056 ซึ่งค่าที (t) ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 23.318 มากกว่าค่าจากตาราง แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนจริง ดังน้ัน นักเรียนที่เรียน
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ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 
  6.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
พฤติกรรมนิยม เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน  
 

ที่ รายการประเมิน X  S.D.  แปลผล 
1 การอธิบายและเรียงลําดับเน้ือหาเข้าใจง่าย 4.44 0.70 พอใจมาก 
2 เน้ือหาที่เรียนไม่ยากเกินไป 3.78 0.70 พอใจมาก 
3 เน้ือหาที่เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 4.41 0.64 พอใจมาก 
4 ตัวหนังสือมีความชัดเจน 4.44 0.64 พอใจมาก 
5 ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสม 4.44 0.75 พอใจมาก 
6 ภาพและวีดีโอประกอบสอดคล้องกับเน้ือหาบทเรียน 4.37 0.69 พอใจมาก 
7 สื่อการสอนน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 4.44 0.70 พอใจมาก 
8 สื่อการสอนทําให้นักเรียนเข้าใจและจดจําได้ดียิ่งขึ้น 4.44 0.75 พอใจมาก 
9 สามารถทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ตามต้องการ 4.37 0.79 พอใจมาก 
10 ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อโดยรวม 4.70 0.47 พอใจมากท่ีสุด 

โดยภาพรวม 4.39 0.71 พอใจมาก 
 
  จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจมาก ( X =4.39, S.D.=0.71) สําหรับผลการประเมินรายข้อ พบว่า ข้อ (10) 
ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อโดยรวม มีผลการประเมินสูงกว่าข้ออ่ืน คือ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุด ( X =4.70, S.D.=0.47) และข้อ (2) เน้ือหาท่ีเรียนไม่ยากเกินไป มีผลการประเมินตํ่ากว่าข้ออ่ืนๆ คือ มี
ผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใจมาก ( X =3.78, S.D.=0.70)  
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง การทํางานของ
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบตามแนวความคิดของทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมเป็นบทเรียนท่ีมีการกระตุ้นความสนใจ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองด้วยมีการต้ังคําถาม
นักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ มีการเสริมแรง หากตอบถูกจะได้รับการตอบสนองในรูปผลป้อนกลับทางบวก หาก
ตอบผิดจะได้รับการตอบสนองในรูปของผลป้อนกลับในทางลบและคําอธิบาย ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ 
ดังนี้ 
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 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.11/84.69 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง การทํางาน
ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง การ
ทํางานของคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับพอใจมาก ( X =4.39, S.D.=0.71)  
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1.  ผลจากการทดลองภาคสนาม พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) สูงกว่า
เกณฑ์ที่ต้ังไว้ คือ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ ในการนําเสนอเน้ือหาจากง่ายไปหายาก ในลักษณะของส่ือประสมอันได้แก่ ข้อความ รูปภาพ 
กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในลักษณะใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมาก
ที่สุด ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งได้รับผลป้อนกลับอย่าง
สม่ําเสมอกับเน้ือหาและกิจกรรมต่างๆ (อดิศักด์ิ สุเฌอ, 2542: 1) ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกุลนาถ ประทุมเทา (2553: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทํางาน 
และบทบาทของคอมพิวเตอร์ พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 
 2.  นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง การทํางาน
ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แสดงให้เห็นว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งนํามาช่วยในการเรียนการสอน โดยใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการเรียนการสอน ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เน้ือหาวิชาต่างๆ ได้บรรลุผลตามความมุ่ง
หมายของรายวิชา สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ และสามารถให้ผลป้อนกลับได้ในทันที (น้ําผึ้ง กรอบทอง, 
2551: 27) โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของก่อเกียรติ ปรีจํารัส (2553: บทคัดย่อ) ได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทาการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง การ
ทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับพอใจมาก เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การอธิบายและ
เรียงลําดับเน้ือหาเข้าใจง่าย, เน้ือหาที่เรียนไม่ยากเกินไป, เนื้อหาท่ีเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้, 
ตัวหนังสือมีความชัดเจน, ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสม, ภาพและวีดีโอประกอบสอดคล้องกับเน้ือหา
บทเรียน, สื่อการสอนน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้, สื่อการสอนทําให้นักเรียนเข้าใจและจดจําได้ดียิ่งขึ้น 
และสามารถทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ตามต้องการ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลําไย ผลา
พรม (2553: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ช้ัน
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.73, S.D.=0.47)  
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรม
นิยม เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
กําหนดไว้ คือ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในโรงเรียน ซึ่งบทเรียนสามารถตอบสนองการจัดการ
เรียนรู้โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่กรุณาเป็น
ผู้เช่ียวชาญและอุทิศเวลาให้คําแนะนําข้อคิดเห็น และตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ในการวิจัยคร้ังน้ี ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ทุกท่านที่อํานวยความสะดวกให้ความ
ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลในคร้ังนี้ ขอขอบใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1, 4/2, 
4/4 และนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ทุก
คน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย และขอขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจัย
จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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การพัฒนาสือ่การเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
ศุภพันธุ์ สพุรม1 กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว2 ปราโมทย์ พรหมขันธ์3  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสบปราบพิทยา
คม ที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลําปาง ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 35 คน ได้มากจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หลัก การทํางานของคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการ
สอนผ่านเว็บ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบถามความพึงพอใจ สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กับเกณฑ์ท่ีกําหนดร้อยละ 80 คือ t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพ แบบกลุ่มเล็กและ
ภาคสนามเท่ากับ 80.67/80.56 และ 81.10/82.75 ตามลําดับซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 
80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ.05  
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
คําสําคญั: การเรียนการสอนผ่านเว็บ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ประสทิธิภาพของเว็บ 
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The Development of Web Based Instruction on The Principle of Computer’s 
Functioning for Mathayomsuksa 1 Students 

 
Suphaphan Suprom1 Kanitkan Pankaew2 Pramote Promkun3 

 

Abstract 
 The purposes of this research were: (1) to create and to find the developmental 
testing of media through the Web Based Instruction on the principle of computer’s 
functioning for Mathayomsuksa 1 students, which had 80/80 based on efficiency criteria (2) 
to compare the posttest with 80 percent of criterion and (3) to study about the satisfaction 
of Mathayomsuksa 1 students on the Web Based Instruction. The sample in a simple 
random was 35 Mathayom 1 students in the second semester of the academic year 2015 
at Sobprabpittayakhom School. The instruments were lesson plans, the web based 
instruction on the principle of computer’s functioning, posttest and questionnaires. 
Subsequently, the data was analyzed by mean, percentage, standard deviations (S.D) , t-
test and E1/E2. 
The findings found that  
 1. The instructional media through web based instruction on the principle of 
computer’s functioning for Mathayom 1 students had a good quality with 4.31 points, 
efficiency in small group method was 80.67/80.56 and in fieldwork method was 81.10/82.75. 
 2. The achievement of posttest was higher than the 80 percent of criterion and it 
was significant at.05 
 3.  The students’ satisfaction of web based instruction was the excellent. 
 
Keyword: Web Based Instruction, Achievement, Web efficiency 
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1. บทนํา  
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาในเกือบทุกๆด้าน ไม่ว่าในด้าน
ธุรกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านการทหารและความม่ันคง ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร รวมท้ังด้าน
การศึกษา ซึ่งในส่วนของการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทที่สําคัญทั้งที่เป็นทั้งเครื่องมือหลัก และ
เครื่องมือสนับสนุนที่ต้องจัดหา และนํามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามลักษณะการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การกําหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย จึง
ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการกําหนดคุณสมบัติและ
คุณภาพของแรงงานในอนาคต ซึ่งปฎิเสธไม่ได้เลยว่า เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันการ
จัดการศึกษาจึงต้องมีการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน และ
ปรับปรุงให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี (Mediathailand, 2554) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานท่ีจําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถนําความรู้เกี่ยวกับการดํารงชีวิตการอาชีพและเทคโนโลยีมา
ใช้ประโยชน์ในการทํางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง
และมีความสุข เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทํางานเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้มานานนับร้อยปี ส่งผลให้เกิดปัญหาทาง 
การเรียนการสอนขึ้น กล่าวคือ ผลผลิตทางการศึกษาของเราขาดคุณลักษณะที่สําคัญ 6 ประการ คือ 1) กล้า
และรู้จักแสดงความคิดเห็นต่อชุมชน 2) สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง 3) รู้จักทํางานร่วมกันเป็นหมู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 4) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 5) มีความคิดในการพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์ และ  
6) มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม โดยการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ครูต้องสอนเนื้อหาให้ทันตาม
หลักสูตรซึ่งเต็มไปด้วยเน้ือหามากมาย ซึ่งเป็นเน้ือหาที่ไม่มีความจําเป็นหรือสัมพันธ์ต่อชีวิตของนักเรียน แต่
ด้วยหน้าที่ ทําให้ครูหลายๆ ท่านต้องพยายามสอนเนื้อหาให้ทัน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
มปป) 
 จากปัญหานี้ ทําให้ครูต้องรีบเร่งจนไม่มีเวลาท่ีจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เมื่อ
ไม่มี การทํางานเป็นกลุ่มทําให้ขาดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และยังขาดความเคารพตนเอง
และคนอื่นการจัดการเรียนการสอนแบบครูคือผู้ให้เน้ือหาหรือความรู้เพียงฝ่ายเดียว ทําให้ผู้เรียนไม่เห็น
ความสําคัญรู้แต่ว่าจะต้องเรียน ผู้เรียนจึงเคยชินกับการรอรับความรู้จากครู เมื่อผู้เรียนคิดเช่นน้ันจึงขาดการ
ฝึกแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการเรียนสิ้นสุดแค่ในช้ันเรียน ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้นักเรียนใช้เป็นเคร่ืองมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อํานวยความสะดวก และ
เสนอแนะเคร่ืองมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยีเพ่ือให้เขา้ถึงความรู้ได้
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นําความรู้ที่ได้มาแลกเปล่ียนกับเพ่ือนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบ
นี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะหมวด 4 มาตราที่ 24 กระบวนการจัดการศึกษา ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
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และมีความรอบรู้ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ปัจจัยหน่ึงที่สําคัญคือการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาช่วยในการสนับสนุน ซึ่ง 
สุมาลี ชัยเจริญ กล่าวว่า บทบาทของเทคโนโลยีจะต้องยืดหยุ่น มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมที่จะสนับสนุนให้
นักเรียนได้นําเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้หรือสิ่งที่เรียนรู้และเปล่ียนบทบาท จากเทคโนโลยีที่เน้นการถ่ายทอด
เนื้อหาสาระแทนครู หรือการเรียนรู้จากเทคโนโลยี มาสู่การเรียนรู้กับเทคโนโลยี สาเหตุอย่างหน่ึงที่ทําให้
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงและผู้เรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดมากข้ึน เกิดจากครูไม่เข้าใจ
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนจึงไม่อาจจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม กับผู้เรียนแต่ละ
แบบ (วัลลภ กันทรัพย์, 2541) ดังที่ สิริวรรณ ตะรุสานนท์ (2542) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ ของผู้เรียน
เป็นสิ่งสําคัญต่อการเรียนรู้ การสอนจะไม่ประสบความสําเร็จหากวิธีสอนที่ครูเลือกใช้ขาดความเหมาะสมกับ
รูปแบบที่ผู้เรียนชอบ ทั้งน้ีเพราะรูปแบบการเรียนรู้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้เรียนแต่ละคน หากครูใช้
วิธีการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนก็จะทําให้เกิดความเข้าใจบทเรียนได้เร็วและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น ทั้งนี้การสอนให้บรรลุเป้าหมายต้องนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาใช้หลายๆ รูปแบบ 
 การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นวิธีสอนรูปแบบหน่ึงที่นําเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งถนอมพร เลาจรัสแสง (2544) ได้ให้ความหมายว่า เป็น
การการเรียน การสอนที่ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจํากัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยการสอนบน
เว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งการเรียนการสอนที่จัดข้ึนผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของ
กระบวนการเรียนการสอนก็ได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่กระทําผ่านสื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้สอนจะนําเสนอข้อมูลความรู้ให้ผู้เรียนได้ทําการศึกษาผ่านเว็บ เป็นบริการสําหรับให้ข่าวสารแก่ผู้ใช้ใน
ระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้คอมพิวเตอร์รับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องผู้ใช้ง่ายข้ึนและช่วยให้การ
แสดงผลท่ีเกิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เป็นแบบมัลติมีเดีย โดยผู้เรียนเองก็สามารถใช้ประโยชน์จาก
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่ศึกษาด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บ ดัง สิริลักษณ์ แสงจันทรา (2554) ได้พัฒนาการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ วิชา การจัดการฐานข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชา การจัดการฐานข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้
มีประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนการ
สอนผ่านเว็บที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ซึ่งผลการวิจัยทําให้ได้การเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชาการจัดการฐานข้อมูล
เบื้องต้น จํานวน 6 บทเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.80/84.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตราฐานที่กําหนดไว้คือ 
80/80 และคุณภาพของบทเรียนสําหรับการเรียนการสอนผ่านเว็บนี้ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อบทเรียน 
เท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด  
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักการทํางาน
ของคอมพิวเตอร์ ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย
ครูเป็นผู้ให้ความรู้เพียงฝ่ายเดียว ทั้งยังขาดสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจ
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ของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่กําหนด ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนการสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ ให้มีความน่าสนใจย่ิงขึ้น จึงมี
แนวคิดนําเอาสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บมาประยุกต์ใช้ เน่ืองจากเน้ือหาในบทเรียนนี้เป็นเน้ือหาพ้ืนฐานที่
จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจเก่ียวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์มากย่ิงขึ้น ดังนั้นหากผู้เรียนได้เรียนรู้และลง
มือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเว็บ จะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการ
ทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80  
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ที่มีต่อสื่อ
การเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม มีจํานวน 6 ห้องเรียน จํานวน 171 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  

   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสบ
ปราบพิทยาคม จํานวน 35 คน ที่เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

  2.  แบบแผนการทดลอง 
  ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Shot Case Design กลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผล

หลังทดลอง (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

  3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 5 แผน 

  3.2 สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

  3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ จํานวน 
20 ข้อ 

  3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 15 ข้อ 
  4.  การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบของADDIE Model ตามข้ันตอนดังนี้   

  4.1 ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) 
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   4.1.1 ศึกษาศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสําคัญ ประสบการณ์สําคัญ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้ือหา/สาระการเรียนรู้/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
บันทึกหลังเรียน 

   4.1.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสื่อการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 

   4.1.3 ศึกษาวิธีการหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ 
หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1.4 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   4.1.5 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบแบบสอบความพึงพอใจของนักเรียน 

  4.2  ขั้นออกแบบ (Design) 
    4.2.1 การสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

   1) กําหนดขอบเขตและเนื้อหาที่ต้องการ โดยนําข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนการ 
วิเคราะห์ มาใช้กําหนดขอบเขตของเน้ือหา ซึ่งได้เน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   2) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 5 แผน (แผนละ 2 ช่ัวโมง) โดยแผนการ
จัดการเรียนรู้แต่ละแผน ประกอบด้วย มาตรฐานสาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ กระบวนการวัดผลประเมินผล 
กิจกรรมเสนอแนะ รวมทั้งแบบประเมินในด้านต่างๆ 

   3) นําข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล มาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ  
หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   4) สร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 5 เร่ือง (เรื่องละ 2 ช่ัวโมง) ใช้จัดกิจกรรมประกอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ซึ่งสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ ประกอบด้วย 1) คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 2) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) สถานการณ์ปัญหา 4) ภารกิจ 5) ฐานความช่วยเหลือ 6) แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 7) 
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ 8) แบบทดสอบหลังเรียน 9) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ และ 10) 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

   4.2.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   นําข้อมูลที่ได้จากขั้นวิเคราะห์มาสร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ (20 คะแนน) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ตอบถูกต้องได้ 1 
คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน เพ่ือเตรียมนําเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องข้ันพัฒนา
ต่อไป 

   4.2.3 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียน

การสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ เป็น
แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
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   1) ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากหลักการและทฤษฎี 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

   2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 15 ข้อ 
เพ่ือเตรียมนําเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม สอดคล้องในขั้นพัฒนาต่อไป ซึ่งแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

4.3  ขั้นพัฒนา (Development) 
   4.3.1 สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

  1) นําสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
เสนอต่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นแล้วนําข้อบกพร่องมา
ปรับปรุงแก้ไข ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ มีจํานวน 3 ท่าน โดยผลการประเมินคุณภาพของส่ือการเรียน
การสอนผ่านเว็บ  
หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ โดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมาก  

  2) นําแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ เสนอ
ต่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา และพิจารณาให้ข้อคิดเห็น แล้วนําข้อบกพร่องมาปรับปรุง
แก้ไข ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ มีจํานวน 3 ท่าน โดย ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ โดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
      3) นําสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้ เพ่ือหาประสิทธิภาพกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
จํานวน 44 คน แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง ปานกลาง และกลุ่มอ่อน โดยทําการทดลองในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 3 ครั้ง แบบหน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม  

     4) ปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บให้สมบูรณ์ ก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ต่อไป 

4.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  1) นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบด้านความตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) และหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคําถามและตัวเลือก แล้วปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง  

  2) ผู้วิจัยเลือกข้อสอบที่มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(IOC) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป ซึ่งได้ข้อสอบทัง้หมด 20 ข้อ 

  3) จัดพิมพ์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 20 ข้อ เพ่ือ
นําไปใช้จริง  
   4.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  1) นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างเน้ือหาและข้อคําถาม (IOC)  

  2) นําคะแนนท่ีได้จากแบบแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มี่แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.00  
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  3) จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับจริง ซึ่งมีคําถามจํานวน 15 ข้อ เพ่ือ
นําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

4.4  ขั้นนําไปใช้ (Implementation) 
 เป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษานําเครื่องมือทุกชนิด ประกอบด้วย สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

จํานวน 5 เรื่องประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสบ
ปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 35 คน ทั้งน้ีข้อมูลที่ได้จากขั้นนําไปใช้นี้ คือ ข้อมูล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และข้อมูลความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บและในขั้นนี้ผู้วิจัยดําเนินการดังนี้ 

 4.4.1 ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ  
 4.4.2 ดําเนินการทดสอบหลังจากเรียนแต่ละเรื่องเสร็จแล้ว 
 4.4.3 เมื่อดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้เสร็จแล้วให้นกัเรียนทําการ

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
4.5  ขั้นประเมินผล (Evaluation) 

    เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บที่
พัฒนาขึ้นมาว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ โดยนําคะแนนทดสอบหลังเรียน (แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้) ที่ได้จากการใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน
สบปราบพิทยาคม จํานวน 35 คน มาเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 80 เพ่ือดูความก้าวหน้าของการเรียน และ
นําผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บคอมพิวเตอร์
มาทําการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน ด้วยสื่อการเรียนการ
สอนผ่านเว็บ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับใด 

5. การรวบรวมข้อมูลในการวิจัย  
5.1 คัดเลือกนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่จะทําการวิจัย ผู้วิจัยช้ีแจงทําความเข้าใจและอธิบายส่ิงที่กําลัง

จะดําเนินกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
5.2 ผูวิ้จัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ ที่ได้สร้าง

ขึ้นจํานวน 5 กิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะใช้เวลา 10 ช่ัวโมง (1 กิจกรรม ต่อ 2 ชั่วโมง) 
5.3 บันทึกผลหลังการจัดกิจรรม โดยผู้วิจัยเขียนรายงาน และให้คะแนนผลงานของนักเรียนที่ทํา

ขึ้นเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
5.4 เมื่อดําเนินกิจกรรมจนครบเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน จํานวน 20 ข้อ โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นชุดเดิมอีกครั้ง โดยใช้เวลา 30 นาที 
5.5 นําผลคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิเคราะห์และแปลผล ใน

รูปแบบตารางและการบรรยาย และสรุปผล 
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4. ผลการวิจัย 
 ระยะท่ี 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้
หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ซึ่งผลการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ พบว่า สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ซึ่งผู้วิจัยนําเสนอตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ ดังภาพที่ 1  
 

 
 
ภาพท่ี 1  สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทาํงานของคอมพิวเตอร์ 

 
 นําสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ ไปทดลอง

ใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม ซึ่งนําเสนอดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้หลักการทํางาน 
ของคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ 80/80 กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสบปราบพิทยา
คม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  

 

N 
ระหว่างเรียน หลังเรียน ค่า

ประสิทธิภาพ 
E1 / E2 

A X E1 B Y E2 

3 50 38.33 76.67 20 15.00 75.00 76.67/75.00 
9 50 40.33 80.67 20 16.11 80.56 80.67/80.56 
32 50 40.55 81.10 20 16.55 82.75 81.10/82.75 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม เท่ากับ 76.67/75.00 
80.67/80.56 และ 81.10/82.75 ตามลําดับ  
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 ระยะที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  
 หลังจากได้สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ ที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว ผู้วิจัยได้นําสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไปใช้จริงกับนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จํานวน 35 คน จากน้ันทําการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนเทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งผลนําเสนอดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
ด้วยสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 
1/1 
 

t(.05,34)=2.03 *มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ที่เรียนด้วยสื่อการ
เรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ จํานวน 35 คน มีคะแนนเฉล่ียหลัง
เรียนเท่ากับ 16.54 คิดเป็นร้อยละ 82.70 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดพบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 

 
ระยะที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์  
 หลังจากที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จํานวน 35 คน เรียนด้วยสื่อ
การเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้น ผู้วิจัยให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งได้นําเสนอผลดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  

ที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น (n=35) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 4.49 .57 มาก 
ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.46 .58 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.51 .64 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.49 .60 มาก 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบหลังเรียน 

จํานวน
นักเรียน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
เกณฑ์ร้อยละท่ีกําหนด 

(ร้อยละ 80) t-test 

20 35 16.54 .78 16 4.15 
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม มีความพึง
พอใจต่อสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ซึ่งด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.49 และ 4.46 อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ  

 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 1.  ผลการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญพบว่า สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ 
หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมาก นั่นเป็นเพราะ สื่อการเรียนการ
สอนผ่านเว็บ มีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วน และผู้วิจัยได้จัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนการ
สอนผ่านเว็บ ซึ่งมีการออกแบบด้วยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีการกําหนดสถานการณ์ปัญหา ภารกจิ ฐาน
ความช่วยเหลือ ซึ่งทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรืนร้นต่อการเรียนและเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับ จินตวีร์ คล้ายสังข์ (2554) กล่าวว่า ผู้เรียนจะต้องเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learner center) ซึ่งมี
ผู้สอนทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ และให้คําแนะนําสนับสนุนการเรียนรู้ (facilitator, coach) 
โดยผู้สอนจะเป็นผู้ให้คําแนะนํามากกว่าเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมการเรียนจึงเน้นสถานการณ์การ
เรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการแก้ปัญหา ดังนั้น การประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เพ่ือใช้ในการสร้างส่ือการเรียนการสอน โดยต้ังคําถามหรือเสนอสถานการณ์ปัญหา ภารกิจ และฐานความ
ช่วยเหลือ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการเรียนการสอนคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่าน
ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับการหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริภรณ์ โทอ่อน 
(2556) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสําหรบัเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบึงสามวิทยาคม 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เ ร่ือง 
ระบบสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบึงสามวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ 85/85 ซึ่งผลการวิจัย 
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี และงานวิจัยของปริดาภรณ์ ดวงใจดี (2556) ได้พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือสร้างและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคุณภาพด้านเน้ือหาระดับดี และเทคนิค
การผลิตสื่ออยู่ในระดับดี 
 2.  ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหนึ่ง แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม เท่ากับ 76.67/75.00 
80.67/80.56 และ 81.10/82.75 ตามลําดับ ซึ่งการหาประสิทธิภาพแบบหนึ่งต่อหน่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด 80/80 เพราะว่าเน้ือหาสาระการเรียนรู้มีมากเกินไป ทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงได้
ปรับปรุงในส่วนของเนื้อหาลดลง และสามารถเข้าใจได้ง่ายมากข้ึนตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ แล้วนําไป
ทดลองใช้กับกลุ่มเล็กและภาคสนาม ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 ทั้งนี้เป็นเพราะ
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ผู้วิจัยได้ปฏิบัติและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนตามตามคําแนะนําผู้เช่ียวชาญในด้านเน้ือหาสาระ รูปภาพ
ประกอบ และสื่อวิดีทัศน์ที่เก่ียวข้อง รวมถึงสื่อการเรียนการสอนมีการกําหนดขอบเขตของเนื้อหาและการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างชัดเจน จึงส่งผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างอย่างมีระบบ และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้สะดวกและสามารถทําความเข้าใจได้ง่าย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย พิสิษฐ์ ทองงาม (2557) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยการทําวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน 
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WBI) ด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) เรื่องการออกแบบ 
และเทคโนโลยีช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน WBI ด้วยเทคนิค LT ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยบทเรียน 5 บทเรียน และมีประสิทธิภาพ 82.81/81.98 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ไว้คือ 80/80 
และงานวิจัยของสิริลักษณ์ แสงจันทรา (2554) ได้พัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชา การจัดการ
ฐานข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนผ่าน
เว็บ วิชา การจัดการฐานข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพของบทเรียน
ตามเกณฑ์ 80/80 ผลการวิจัยทําให้ได้การเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชาการจัดการฐานข้อมูลเบ้ืองต้น จํานวน 
6 บทเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.80/84.50 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตราฐานที่กําหนดไว้คือ 80/80 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการเรียนรู้ 
หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ .05 ทั้งนี้เน่ืองจากผู้วิจัยได้นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 29 ข้อ เสนอผู้เช่ียวชาญ
ได้ตรวจสอบ ซึ่งได้แบบทดสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.67 จํานวน 20 ข้อ แล้วไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นอกจากนั้น สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีการ
จัดการเนื้อหา องค์ประกอบของสื่ออย่างเหมาะสม และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สามารถเรียนรู้เน้ือหาตามความต้องการของตนเอง ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับนักการศึกษาหลายท่านที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน พบว่าผู้เรียน
ส่วนใหญ่ที่เรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ จะทําให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนดหรือ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน ดังผลงานวิจัยของอัจจิมา บํารุงนา (2557) ได้ทําการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาการสอนผ่านเว็บด้วยการเรียนรู้แบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ .05 และศิริวรรณ สังขพันธ์ุ (2556) ได้พัฒนาสื่อการเรียนการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
รายวิชาบาสเกตบอล โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบาสเกตบอล1 ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา บาสเกตบอล 1 พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ หน่วยการ
เรียนรู้ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจมากในการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เนื่องจากเน้ือหาของบทเรียนมีความน่าสนใจ รูปแบบ ขนาดและสีของตัวอักษร 

307



 

308 
 

สวยงาม อ่านง่าย มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการนาเสนอบทเรียนที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิสิษฐ์ ทองงาม (2557) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน เร่ือง การออกแบบและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อการเรียนด้วยบทเรียนอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จิรวรรณ ขวัญนาค และ จิรพันธ์ุ ศรีสมพันธ์ุ (2556) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอน
แบบสาธิต เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2/2555 จํานวน 24 
พบว่าบทเรียนดังกล่าว มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนผ่านเว็บ อยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 

 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1  สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บนี้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ เช่น Computer 

Notebook, Tablet, Smartphone, iPad โดยผู้ใช้ควรศึกษาวิธีการเรียนในคู่มือให้ละเอียด 
 1.2  ก่อนจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บน้ี ผู้สอนควรจัดเตรียมเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งาน 
 1.3  ควรมีความยืดหยุ่นในการกําหนดให้ผู้เรียน แต่ควรจะให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตาม

ความสามารถ 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1  ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ ต่อไป 
 2.2  ควรมีการออกแบบส่ือการเรียนการสอนผ่านเว็บ ให้มีรูปแบบที่แตกต่างและดึงดูดความ

สนใจของผู้เรียนให้มากยิ่งข้ึน 
 2.3  ควรนําแบบทดสอบไปหาค่า อํานาจจําแนก และความยากง่าย ก่อนนําไปใช้จริงเพ่ือทําให้

แบบทดสอบมีความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริการนักเรียน:  
กรณีศึกษาโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 

 
วรพงศ์ มาลัยวงษ์1 พสิษฐ์ธน พรมแดง2 ธรีะชัย ใจใส3 สทุธิกานต์ บ่อจักรพันธ์4 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริการนักเรียน 2) เพ่ือหา
คุณภาพของระบบสารสนเทศสําหรับบริการนักเรียน และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศสําหรับบริการนักเรียน การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริการนักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียน
แชแลพิทยานุสรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 30 คน 
และครู จํานวน 3 คน รวมท้ังหมด 33 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วย โปรแกรม Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, 
Xampp, ภาษา PHP, HTML5, CSS, JavaScript, SQL เคร่ืองมือทดสอบระบบได้แก่ แบบประเมินคุณภาพ
ของระบบ และ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบสารสนเทศสําหรับบริการนักเรียนโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 2) คุณภาพของระบบสารสนเทศสําหรับบริการนักเรียนโรงเรียนแชแลพิทยา
นุสรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (x�=4.77) (S.D.=0.29) และ 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยรวม
อยู่ในระดับ ดี (x�=4.18) (S.D.=0.77) สามารถนําไปใช้ได้จริงในระบบบริการนักเรียนของโรงเรียน  
 
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ 
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The Development Information Systems for Student Services: 
Case study of Chaelaepittayanusorn school 

  
Worapong Malaiwong1 Phasitthon Promdaeng2  

Teerachai Jaisai3 Sutthikarn Bojukrapan4 
 
Abstract 
  The purposes of this paper were to 1) Development information system for the 
student service. 2) To determine the quality of information systems for student services, 
and 3) the satisfaction of the use of information systems for student services. Developing 
information systems for student services case study of Charlaepittayanusorn school. The 
purposive sampling group was 30 Mattayomsuksa 1-6 students and 3 Teachers of 
Charlaepittayanusorn school. Total is 33 people. The tools used in this research consisted 
of PHP, HTML5, CSS, JavaScript and SQL, to run the program; browser, to develop the 
system; Photoshop to decorate picture; Xampp, to simulate the computer as the web 
server; Performance evaluation to test the system; and the satisfaction questionnaire of its 
users. The data were analyed is used to mean, percentage, standard deviation. 
 From the results, 1 The information system for students service case study of 
Chaelaepittayanusorn School was developed in accordance with requirements of users; 2) 
Quality of system, Overall was at excellent level (x�=4.77) (S.D.=0.29). And 3) satisfaction 
with the system in good (x�=4.18) (S.D.=0.77). It can be practical. 
 
Keyword: Information system 
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1. บทนํา 
 ปัจจุบันเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่สะดวกรวดเร็วสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก
โดยอาศัยสื่อกลางคือ อินเทอร์เน็ต และมีการนํามาใช้ในงานด้านต่างๆ ทั้งทางด้าน คมนาคม อุตสาหกรรม การศึกษา 
เป็นต้น และปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ในระบบ
การศึกษา จําเป็นต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการเรียนการสอนอีกรูปแบบหน่ึง และยังมีการนําอินเทอร์เน็ตมาใช้
เพ่ืออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการสอนอีกด้วย อาทิเช่น ระบบ E-Learning ระบบบริการข้อมูลออนไลน์ 
ระบบห้องสมุดออนไลน์ ระบบบริการนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น 
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทท่ีสําคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและโอกาสให้แก่องค์การ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ใน
การติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี 
คือ ทําความเข้าใจต่อบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์กรในปัจจุบัน การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์การจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและบุคลากรมากกว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพ จึงเป็นเหตุให้หน่วยงานต่าง  ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน นําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในหน่วยงานอย่างกว้างขวาง ระบบสารสนเทศ
ก่อให้เกิดผลกระทบในหน่วยงานในหลายลักษณะด้วยกัน ผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ทํางาน กล่าวคือ ระบบเดิมของหน่วยงานก่อนที่จะนําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้การทํางานต่าง  ๆล้วนทําด้วยมือหรือใช้
ระบบมือ (Manual System) ซึ่งต้องใช้กําลังคนและเวลาในการทํางานค่อนข้างมาก โอกาสเกิดความผิดพลาดในการ
ทํางานมาก ข้อมูลสารสนเทศท่ีหน่วยงานมีอยู่ต้องมีคุณภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากน้ีระบบ
สารสนเทศยังส่งผลให้ระบบส่ือสารมีบทบาทมากข้ึน มีการใช้เครือข่ายเช่ือมโยงการทํางาน ต่างๆ เข้าด้วยกัน 
เอ้ืออํานวยให้การดําเนินงานภายในองค์กรขยายขอบเขตการทํางาน หรือดําเนินกิจกรรมไปทุกหนแห่ง และตลอดเวลา 
(แพรววริศา ปานจ่ิง, 2551: 1)  
  การจัดการเรียนการสอนนับเป็นภารกิจหลักของสถาบันทางการศึกษาทุกแห่งเพราะการที่โรงเรียนจะมี
ช่ือเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต้องมาจากผลสํารวจของการเรียนในโรงเรียนดังน้ันถ้าผู้บริหารหรือครูสามารถรู้
สถานะของนักเรียนอาทิเช่นผลการเรียนโดยรวมของนักเรียนเกรดเฉลี่ยของนักเรียนจํานวนนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการ
เรียนทําให้สามารถนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าจะ
ต้องการข้อมูลในการรายงานท่ีถูกต้องจะต้อง ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือนํามาสรุปหาข้อมูลที่
ถูกต้องจากน้ันนําข้อมูลไปดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทํารายงานขึ้นใหม่ตามท่ีต้องการซึ่งทําให้เสียเวลาในการ
ดําเนินการและสิ้นเปลืองงบประมาณในการดําเนินการย่ิงไปกว่านั้นระหว่างที่สรุปข้อมูลอยู่ข้อมูลอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงทําให้ได้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน (วิชา เลี่ยมสกุล, นิธิกร แทบศรี, 2553)  
  เน่ืองจากในระบบการจัดเรียนการสอนจะต้องมีการเรียนการะสอน และการประเมินผลการเรียน เมื่อเสร็จสิ้น
การเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนครูจะต้องส่งผลการเรียนของนักเรียนหรือที่เรียกว่า "เกรด" ให้กับฝ่ายวิชาการและ
แจ้งให้นักเรียนทราบผลการเรียนของตนเอง หรือถ้านักเรียนต้องการทราบผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ ของ
ตนเองจะต้องไปติดต่อที่ฝ่ายวิชาการ โดยผ่านขั้นตอนต่าง  ๆของโรงเรียน ซึ่งเป็นการยุ่งยากและเพ่ิมภาระให้กับครูฝ่าย
วิชาการและครูประจําวิชา  
 ระบบบริการนักเรียนจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะลดภาระของครูฝ่ายวิชาการและครูประจําวิชาในการแจ้งผล
การเรียนให้นักเรียนทราบ รวมถึงอํานวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองผ่าน
อินเทอร์เน็ต และยังช่วยให้นักเรียนตรวจสอบ ตารางเรียน ตารางสอบ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 
โดยมีระบบพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ  
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 ด้วยปัญหาและเหตุผลดังกล่าวทางผู้จัดทําได้เล็งเห็นความสําคัญของระบบบริการนักเรียนจึงได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศสําหรับบริการนักเรียนขึ้นให้กับโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดขนาดเล็กและยังไม่มี
ระบบบริการนักเรียนที่อํานวยความสะดวกให้กับนักเรียน  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริการนักเรียน 
 2.  เพ่ือหาคุณภาพของระบบสารสนเทศสําหรับบริการนักเรียน 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริการนักเรียน 
  

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาและทดลองทางด้านการออกแบบและสร้างระบบ
สารสนเทศ (Information System) กําหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
   1.1  ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ จํานวน 213 คน และครู 27 คน 
    1.2  กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ จํานวน 30 คน และครู 3 คน รวม 33 คน 
  2.  ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
  2.1  วางแผนโครงการ (Project Planning)  
  2.2  วิเคราะห์ (Analysis)  
  2.3  ออกแบบ (Design)  
  2.4  การนําไปใช้ (Implementation)  
   2.5 บํารุงรักษา (Maintenance)  
 3. ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพ 
  3.1 สร้างแบบประเมินคุณภาพของระบบจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญและแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อระบบบริการนักเรียนโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 
   3.2  เครื่องมือที่นํามาใช้ในการหาคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น คือ แบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบบริการนักเรียน 
   3.3 เคร่ืองมือที่นํามาใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริการนักเรียนคือ คือ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 

 
 

ภาพท่ี 1 หน้าจอข้อมูลนักเรยีน 
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ภาพท่ี 2 หน้าจอหลักผู้ดูแล 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริการนักเรียน 
  ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ขบวนการประมวลผลข่าวสารที่มีอยู่ ให้อยู่ในรูป
ของข่าวสารท่ี เป็นประโยชน์สูง สุด เพ่ือเป็นข้อสรุปที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลระดับบริหาร
ขบวนการที่ทําให้เกิดข่าวสารสารสนเทศน้ี เรียกว่า การประมวลผลผลสารสนเทศ ( Information 
Processing) และเรียกวิธีการประมวลผลสารสนเทศด้วยเครื่องมือทางอีเล็กทรอนิกส์ว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology: IT)  
 2.  เพื่อหาคุณภาพของระบบสารสนเทศสําหรับบริการนักเรียน 
 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศสําหรับบริการ

นักเรียน โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ของผู้เช่ียวชาญ 
 

ด้าน  (x�)  SD  แปลความหมาย 
Functionalities Test  4.94  0.10 ดีมาก 
Performance Test  4.75  0.29 ดีมาก 
Usability Test  4.88  0.22  ดีมาก 
Security Test  4.50  0.58  ดี 
รวม  4.77  0.29  ดีมาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศสําหรับบริการนักเรียนโรงเรียนแชแลพิทยา
นุสรณ์จากการตอบแบบประเมินคุณภาพระบบของผู้เช่ียวชาญด้าน Functionalities Test โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก (x�=4.94) (S.D.=0.10) เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ ดีมาก, ด้าน 
Performance Test โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (x�=4.75) (S.D.=0.29) , ด้าน Usability Test โดยรวมอยู่
ในระดับ ดีมาก (x�=4.88) (S.D.=0.22 และด้าน Security Test โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (x�=4.50) (S.D.=
0.58) และคุณภาพของระบบทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (x�=4.77) (S.D.=0.29)  
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 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริการนักเรียน 
 
ตารางที่ 2  แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสําหรับบริการ

นักเรียน 
 
 
   
 
 
 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสําหรับ
บริการนักเรียน โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ ด้านความเร็ว โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับดี (x�=4.22) 
(S.D.=0.81) ด้านคุณภาพ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ ดี (x�=4.10) (S.D.=0.78) และด้านความถูกต้อง 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับดี (x�=4.22) (S.D.=0.72) และรวมทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี 
(x�=4.18) (S.D.=0.77)  
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  ระบบสารสนเทศสําหรับบริการนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ ที่ได้พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของครู และส่วนของนักเรียน ซึ่งทั้ง 3 ส่วน ต้องมีการ
ติดต่อและตรวจสอบฐานข้อมูลตลอดเวลา ผู้ใช้สามารถใช้ โปรแกรม Web browser ในการติดต่อและ
ตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาท่ีมีอินเทอร์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยอรรถพล 
รัตนบวรชัย (2556) เร่ืองการพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์และวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนของ
ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สามารถให้บริการโดยใช้ web browser ผ่าน internet ได้เช่นการ
ลงทะเบียน การตรวจสอบวิชาที่เปิดเรียน ตรวจสอบผลการศึกษา ตรวจสอบนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
ตรวจสอบการชําระเงินลงทะเบียนของนักศึกษา พัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บเบสเทคโนโลยีและยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิชา เลี่ยมสกุล และ นิธิกร แทบศรี (2553) เรื่อง การพัฒนาระบบลงทะเบียนและรายงาน
ผลการเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์กรณีศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีโดยนําเอาเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์มาช่วย ในเร่ืองการลงทะเบียนและรายงาน
ผลการเรียนผ่านทางเว็บบราวเซอร์ซึ่งระบบสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้เช่นการเพิ่มลบ แก้ไขข้อมูล ข้อมูล
รายวิชา ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ การให้คะแนนการตัดเกรดสถิติ การให้เกรดของครู การดูเกรดของ
นักเรียน การจัดแผนการลงทะเบียน เป็นต้น 
 ระบบสารสนเทศสําหรับบริการนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์จากที่ได้ศึกษาแล้วได้
มีข้อเสนอแนะแก่การจัดการเรียน ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้สําหรับผู้ดูแลระบบ คือควรตรวจเช็ค
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะป้อนเข้าไปในระบบบริการนักเรียนโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ ทุกคร้ัง 
ข้อเสนอแนะสําหรับครู ควรตรวจเช็คความถูกต้องของผลการเรียนก่อนท่ีจะป้อนเข้าไปในระบบบริการ

ด้าน   (x�)   SD  แปลความหมาย 
ความเร็ว  4.22  0.81  ดี 
ด้านคณุภาพ  4.10  0.78  ดี 
ด้านความถกูต้อง  4.22  0.72  ดี 
รวม  4.18  0.77  ดี 
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นักเรียนโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ ทุกครั้ง ข้อเสนอแนะสําหรับนักเรียน คือ ควรเก็บช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน 
ไม่ให้ผู้อ่ืนทราบเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลของนักเรียนเอง ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป หาก
ต้องการพัฒนาระบบบริการนักเรียนโรงเรียนควรศึกษาความต้องการของผู้ใช้ด้านอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาระบบให้ได้
ตามความต้องการของผู้ใช้ ควรมีการวางแผนและวิเคราะห์ฐานข้อมูลให้ดีเพ่ือให้ระบบสามารถทํางานได้
อย่างถูกต้อง และควรมีระบบป้องกันความปลอดภัยที่ ป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบพระคุณผู้คณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ที่อํานวยความสะดวก 
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองใช้ระบบสารสนเทศสําหรับบริการ
นักเรียน ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
   
7. เอกสารอ้างอิง 
แพรววริศา ปานจิ่ง. การพัฒนาระบบลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต. บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 
ยอรรถพล รัตนบวรชัย. การพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556 
วิชา เลี่ยมสกุล และ นิธิกร แทบศรี. การพัฒนาระบบลงทะเบียนและรายงานผลการเรียน ผ่านอินเตอร์เน็ต

และระบบโทรศัพท์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑติมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน รายวชิาคอมพิวเตอร์ 
หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape)  

ชั้นประถมศกึษาปีท่ี 4 
 

สุริฉาย เปน็เอก1 กิตติยา ปลอดแก้ว2 กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว3  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผล ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape)  
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็น นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา จํานวน 
18 คน โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนทดลองและหลังการทดลอง เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 3 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) มีคุณภาพ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ แบบภาคสนาม 
เท่ากับ 84.20/85.56 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด  
 2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 0.77 แสดงว่าผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 77.00 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ 
ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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The Development of Computer Assisted Instruction on 
Computer Lesson under the unit plan of PhotoScape 

For Prathomsuksa 4 Students 
 

Surichai Pen-ek1 Kittiya Plodkaew2 Kanitkan Pankaew3  
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to develop and find performance of the 
Computer assisted instruction based on the assigned criteria of the efficiency 80/80, 2) to 
study the effectiveness index of Computer assisted instruction under the unit plan of 
PhotoScape 3) to compare the pre-test and the post-test after taking Computer assisted 
instruction and 4) to study the satisfaction of Students on Computer assisted instruction. 
The target group was 18 Prathomsuksa 4 students in the second semester of the academic 
year 2015 at Maeta school. The instruments were 1) Computer assisted instruction with 3 
lesson plans. 2) the 20 multiple choice tests with four options 3) the students’ satisfaction 
questionnaire. The data was analyzed by mean, percentage, standard deviations (S.D)  
 The research found that  
 1.  The Computer assisted instruction had the quality at a high level with an 
average of 3.82 and Computer assisted instruction was effective to in field at 84.20/85.56 
respectively, according to the criteria.  
 2. Effectiveness of Computer assisted instruction index was at 0.77 and 77.00 
percent. 
 3.  Prathomsuksa 4 students’ achievement after taking the Computer assisted 
instruction was higher than before learning. 
 4.  Prathomsuksa 4 students’ satisfaction was at high level. 
 
Keyword: Computer assisted instruction, Satisfaction, Effectiveness 
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1. บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) 
ได้กล่าวว่า การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถ ใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ และในหมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 64 กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมี
การให้แรงจูงใจ แก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)  
 การศึกษาจึงเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายสําคัญในการร่วมแบ่งปันทรัพยากรในการศึกษา
ระหว่างกัน จึงนําไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษา ประเทศไทยจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมเด็ก
ในวัยเรียน ให้มีทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้เพื่อ ให้ได้วิชาและแนวคิด
สําคัญในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งต้องให้ได้ทั้งสาระวิชาและได้ทักษะ 3 ด้าน คือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือความสําเร็จทั้งด้านการทํางานและ
การดําเนินชีวิต (วิจารณ์ พาณิช, 2555)  
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษ ที่ 21 และได้รับ การยอมรับโดยทั่วกันว่าสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ 
จากการศึกษาความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของสุปรีชา สอนสาระ (2555) กล่าวถึง
ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ สื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอร์แบบหน่ึง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนําเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ 
ภาพน่ิง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองค์
ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุดโดยมีเป้าหมายที่สําคัญก็คือ สามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของ
สื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการ
ได้รับผลป้อนกลับนอกจากน้ียังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
รวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา  
 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นสื่อทางการศึกษาที่มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ นอกจากนี้ยังส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งมีผู้วิจัยที่ได้ศึกษา
เก่ียวกับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไว้มากมาย เช่น สุวิศิษฎ์ กั้นหย่ันทอง (2552)  
ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ประสิทธิภาพ ของบทเรียนเมื่อคิดจากคะแนนเฉลี่ยของการทํา
แบบทดสอบย่อยหลังบทเรียนและแบบทดสอบรวมหลังบทเรียน มีประสิทธิภาพ 88.00/82.43 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 และระดับความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับดี และทองชัย ภูตะลุน (2552)  
ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 85.80/83.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
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ที่ต้ังไว้ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 และ
ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 0.69 คิดเป็นร้อยละ 69.00  
ซึ่งสูงกว่าค่าดัชนีประสิทธิผลที่ต้ังไว้คือร้อยละ 60 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้าน
แม่ตา พบว่า ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบเดิมคือการสอนแบบบรรยายโดยสื่อการสอนที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอน คือหนังสือเรียน และคู่มือการใช้งานที่ผู้สอนได้จัดทําข้ึนตามแนวการสอนของแต่ละคน ผู้เรียนต้อง
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามแบบฝึกหัดที่ผู้สอนจัดทําข้ึน และในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการตกแต่ง
ภาพโดยใช้โปรแกรม PhotoScae สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยายและสาธิตการใช้งานโปรแกรมบางส่วนให้นักเรียนดูและคาดว่าผู้เรียนจะปฏิบัติเองได้แต่ในการ
ปฏิบัติจริงเกิดปัญหาคือผู้เรียนไม่สามารถทําเองได้ทุกคน เนื่องจากในรายวิชาน้ีเป็นรายวิชาปฏิบัติผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้เพียงในห้องเรียนเท่านั้นเมื่อไม่มีสื่อที่ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้นอกเวลาเรียน
จึงเป็นเร่ืองยากมากท่ีผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูมอบหมายให้ได้ช้ันเรียน ผู้สอนต้องควบคุม
การปฏิบัติเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้สอนไม่สามารถทําได้เพราะผู้เรียนมีจํานวนมากและมีความแตกต่างกัน ทําให้
ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  
 จากความสําคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเห็น
ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองนอกเวลาเรียนและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นหน่วยย่อย และจัดเรียง
เน้ือหาจากง่ายไปหายาก ผู้เรียนจะเรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถท่ีมีอยู่ และคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้โดยการเรียนซ้ําๆ ได้ด้วยตนเอง มีการเพิ่มแรงจูงใจในการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ดึงดูดความสนใจ มีการใส่ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ข้อความและเสียงประกอบบทเรียน ดังน้ันการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา
คอมพิวเตอร์ จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ตลอดจนลดความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ตามความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วย
การเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการ
เรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape)  
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 4 
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape)  
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  แบบแผนการวิจัย ครั้งน้ีเป็นแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนทดลองและหลังการ
ทดลอง One Group Pretest- Posttest Design 
 
 2.  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา จํานวน 18 คน ชาย 6 คน หญิง 12 คน 
 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

 3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) จํานวน 3 แผน 
  3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape)  

3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 20 ข้อ 
  3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 15 ข้อ 
 
 4.  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4.1 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
   แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพ
หรรษา (PhotoScape) จํานวน 3 แผน โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
     1)  ศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสําคัญ ประสบการณ์สําคัญ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกหลังเรียน 
     2)  สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 3 แผน ประกอบด้วย แผนที่ 1 เรื่อง
แหล่งข้อมูลภาพ, แผนที่ 2 เรื่องเทคนิคการแต่งรูปภาพ1 และ แผนที่ 3 เรื่องเทคนิคการแต่งรูปภาพ2  
     3)  นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา 
(PhotoScape) ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และพิจารณาให้
ข้อคิดเห็น แล้วนําข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนดังน้ี 5 คือมากที่สุด 4 คือมาก 3 คือปานกลาง 2 คือน้อย และ 1 คือน้อยท่ีสุด มีเกณฑ์การ
แปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
     ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
     4.51- 5.00  ระดับคุณภาพมากที่สุด 
     3.51- 4.50  ระดับคุณภาพมาก 
     2.51- 3.50  ระดับคุณภาพปานกลาง 
     1.51- 2.50  ระดับคุณภาพน้อย 
     1.00- 1.50  ระดับคุณภาพน้อยที่สุด 
     ซึ่งผลการประเมินมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 
     4) นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปใช้ในการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนกับผู้เรียน 
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  4.2 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
   นวัตกรรมที่ใช้ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา 
(PhotoScape) จํานวน 3 เรื่อง โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
   ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฏีการเสริมแรงของ สกินเนอร์ โดยการให้
ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วมีผลย้อนกลับในทันทีให้กับผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนมีการกระตุ้นในการเรียน
มากยิ่งข้ึน อาจจะทําให้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนท่ีดีกว่าก่อนเรียน 
   ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม ตามแนวความคิดของ บรูเนอร์ โดยมีแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติม ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนตรัคติวิสต์ โดยการสร้างสถานการณ์ปัญหา ภารกิจ และฐาน
ความช่วยเหลือ ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล 
   ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยประยุกต์ใช้ ADDIE model ตามข้ันตอน ดังนี้ 
     1)  ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)  

 ศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรฯ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสอื ตํารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมทั้งศึกษาวิธีการหา
คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 วิเคราะห์เน้ือหา หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา เพ่ือนํามาใช้
ประกอบบทเรียน 

     2)  ขั้นตอนการออกแบบ (Design)  
 ออกแบบทําสตอรี่บอร์ด 
 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา 

(PhotoScape) จํานวน 3 เรือ่ง ประกอบด้วย แหล่งข้อมลูภาพ เทคนิค
การแต่งรูปภาพ1 และเทคนิคการแต่งรูปภาพ2 

 
     3)  ขั้นตอนการพัฒนา (Develop)  

 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา 
(PhotoScape) ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของ
เน้ือหา และพิจารณาให้ข้อคิดเห็น แล้วนําข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 5 คือมากที่สุด 4 คือมาก 3 คอืปานกลาง 2 คือน้อย และ 1 คือ
น้อยที่สุด มีเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
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     ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
     4.51- 5.00  ระดับคุณภาพมากที่สุด 
     3.51- 4.50  ระดับคุณภาพมาก 
     2.51- 3.50  ระดับคุณภาพปานกลาง 
     1.51- 2.50  ระดับคุณภาพน้อย 
     1.00- 1.50  ระดับคุณภาพน้อยที่สุด  
     ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้อง ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ มีความ
เหมาะสมสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 

 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญไป
ทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพกับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลแจ้ห่ม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีบริบทผู้เรียนใกล้เคียงกับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย โดยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2558 (แบบ
หน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม) จํานวน 36 คน โดยแบ่ง
นักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง ปานกลาง และกลุ่มอ่อน จากน้ันทําการ
ทดลอง ดังนี้ 

       ครั้งที่ 1 การทดลองแบบหนึ่งต่อหน่ึง (One-to-One Testing) เป็นการ
ทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียน จํานวน 3 คน โดยสุ่มเลือกจากนักเรียน
กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และ กลุ่มอ่อน กลุ่มละ 1 คน เพ่ือดูความเหมาะสมของกิจกรรม ตรวจสอบความ
ชัดเจนของภาษา คําสั่ง เวลาที่ใช้ และความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ประสิทธิภาพ 80.00/86.67 
       ครั้งที่ 2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) เป็นการ
ทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพกับนักเรียน จํานวน 6 คน โดยสุ่มเลือกจากนักเรียนจากกลุ่มเก่ง กลุ่มปาน
กลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 2 คน ทําการทดลองเพ่ือให้แน่ใจว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น
ช่วยให้นักเรียนสามารถทําความเข้าใจและเรียนรู้ได้โดยให้นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่
ปรับปรุงจากการทดลองคร้ังที่ 1 ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 78.89/83.33  
       ครั้งที่ 3 การทดลองแบบภาคสนาม (Field Trial) เป็นการทดลองใช้เพ่ือ
หาประสิทธิภาพกับนักเรียน จํานวน 27 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่ม
ละ 9 คน ทําการทดลองเพ่ือให้แน่ใจว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างข้ึน พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ โดยให้นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ปรับปรุงจากการทดลอง ครั้งที่ 2 ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 84.20/85.56  

 ปรับปรุง แก้ไข บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้สมบูรณก์่อนนําไปใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียน
บ้านแม่ตา 

     4)  ขั้นตอนการนําไปใช้ (Implement)  
 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา 

(PhotoScape) ที่ผ่าน การปรับปรุงแก้ไขแล้วนําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา จํานวน 
18 คน เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง 

     5)  ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluate)  
      เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) ที่พัฒนาขึ้นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
หรือไม่ โดยนําคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากการใช้จริงมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนเพ่ือดูความก้าวหน้าของการเรียน  
  4.3  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ  
    ผู้วิจัยได้จัดทําแบบทดสอบ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกโดยมีวิธีการสร้าง
และหาคุณภาพ ดังนี้ 
     1)  ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน 
     2)  วิเคราะห์ตัวบ่งช้ีและมาตรฐานการเรียนรู้ที่เก่ียวกับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือนํามาสร้างแบบทดสอบ จํานวน 30 ข้อ เพ่ือใช้ในการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน  
     3)  นําแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสมของ ข้อคําถามและตัวเลือก แล้วปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง โดยพิจารณาดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งได้ข้อสอบจํานวน 20 ข้อ 
     4)  จัดพิมพ์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ 
ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 20 ข้อ เพ่ือนําไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 
  4.4  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
   ผู้วิจัยได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
เป็นแบบประมาณค่า 3 ระดับ (Rating Scale) โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1)  ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบแบบสอบความพึงพอใจของนักเรียน 
   2)  ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) จํานวน 15 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 3 
ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 3 คือ มาก 2 คือ ปานกลาง 1 คือ น้อย มีเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
    2.51- 3.00  พึงพอใจมาก 
     1.51- 2.50  พึงพอใจปานกลาง 
     1.00- 1.50  พึงพอใจน้อย 
   3)  นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน พิจารณา 
ความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) โดยพิจารณาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งได้
แบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 15 ข้อ 
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   4)  จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับจริง เพ่ือนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 
 5. การรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
 5.1. คัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะทําการวิจัย ครูช้ีแจงทําความเข้าใจและอธิบายส่ิงที่
กําลังจะดําเนินกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
 5.2  ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 20 ข้อ แล้วนํามาตรวจให้คะแนนบันทึกผล
เพ่ือใช้ เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pretest)  
 5.3  ผู้วิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้าง
ขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้
แบบเรียงตามลําดับของกิจกรรมให้ครบถ้วน 
 5.4  เมื่อดําเนินกิจกรรมจนครบเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 
20 ข้อ แล้วนํามาตรวจให้คะแนนและบันทึกผลเพ่ือใช้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) จากน้ันให้นักเรียน
ทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
 5.5  นําผลคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผล การเรียนพร้อมทั้งหาค่าดัชนีประสิทธิผล โดยแปลผลในรูปแบบตารางพร้อมทั้งบรรยายและสรุปผล ส่วน
ผลที่ได้ จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้วิจัยแปลผลในรูปแบบตารางและการบรรยายในรูปแบบ
ความเรียง 
 
4. ผลการวิจัย 
 1.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 ซึ่งผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ซึ่งแสดงดังภาพที่ 1 และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 
แสดงดังตารางท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพ
หรรษา (PhotoScape) ตามเกณฑ์ 80/80 กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาล
แจ้ห่ม (แบบหน่ึงต่อหน่ึง, แบบกลุ่มเล็ก, แบบภาคสนาม)  

 

N 
ระหว่างเรียน หลังเรียน ค่า

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

A  E1 B  E2 

3 30 72 80.00 10 26 86.67 80.00/86.67 
6 30 142 78.89 10 50 83.33 78.89/83.33 
27 30 682 84.20 10 231 85.56 84.20/85.56 

  
 จากตารางท่ี 1 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก 
และแบบภาคสนาม เท่ากับ 80.00/86.67 78.89/83.33 และ 84.20/85.56 ตามลําดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกําหนด 
 
 2.  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วย
การเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) แสดงดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงผลการหาดัชนีประสิทธิผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพ

หรรษา (PhotoScape) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 

จํานวนผู้เรียน คะแนนเต็ม ค่าผลรวมคะแนน
สอบก่อนเรียน 

ผลรวมคะแนน
สอบหลังเรียน 

ดัชนีประสิทธิผล 
(EI) 

18 10 43.5 149 0.77 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่ง
ภาพหรรษา (PhotoScape) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.77 คิดเป็นร้อยละ 77.00 แสดงว่าผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ 
 
 3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) 
ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 4 แสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape)  

 

คะแนนสอบ จํานวนนักเรียน ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ผลต่างคะแนน (D) 
ก่อนเรียน 18 2.42 0.79 5.44 หลังเรียน 18 8.28 0.75 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา ที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) มีคะแนน ก่อน
เรียนเท่ากับ (�=2.42) คิดเป็นร้อยละ 24.20 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ (�=8.28) คิดเป็นคะแนนร้อย
ละ 82.80 แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

 4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) แสดงดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4  แสดงความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape)  
 

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
� � แปลความ 

1 นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 2.72 0.46 มาก 
2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 2.78 0.43 มาก 
3 การจัดลําดับของเนื้อหาง่ายต่อการใช้งาน (การทํางานกลุ่ม 

โครงงาน นําเสนอ ฯลฯ)  2.67 0.59 มาก 

4 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามปัญหา/ข้อสงสัย 2.83 0.38 มาก 
5 ครูให้คําแนะนําแก่นักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม 2.72 0.46 มาก 
6 ความยากง่ายของเน้ือหามีความเหมาะสม 2.61 0.50 มาก 
7 เน้ือหามีความชัดเจน เข้าใจง่ายน่าสนใจ 2.89 0.32 มาก 
8 การจัดลําดับของเน้ือหาง่ายต่อการใช้งาน 2.61 0.50 มาก 
9 บทเรียนมีคําอธิบายการใช้งานชัดเจน 2.72 0.46 มาก 
10 บทเรียนมีความสวยงาม น่าสนใจ 2.83 0.38 มาก 
11 บทเรียนมีความทันสมัย แปลกใหม่ 2.78 0.43 มาก 
12 ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ที่ใช้ประกอบบทเรียนมีความ

เหมาะสม สวยงาม 2.61 0.61 มาก 

13 เสียงประกอบบทเรียนมีความไพเราะ เหมาะสม น่าสนใจ 2.83 0.38 มาก 
14 จํานวนข้อของข้อสอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 2.78 0.55 มาก 
15 ครูประเมินผลคะแนนของผู้เรียนอย่างยุติธรรม 2.83 0.38 มาก 

รวมเฉลี่ย 2.75 0.46 มาก 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ เน้ือหามีความชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.89 และข้อที่มี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากัน 3 ข้อ คือ ความยากง่ายของเน้ือหามีความเหมาะสม การจัดลําดับของเน้ือหาง่ายต่อ
การใช้งาน และภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวที่ใช้ประกอบบทเรียนมีความเหมาะสมสวยงาม อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.  การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วย
การเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพ
หรรษา (PhotoScape) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีจํานวน 3 เรื่อง มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 นั้นเป็นเพราะ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีส่วนประกอบต่างๆ ของกิจกรรมอย่างครบถ้วน มีกระบวนการจัดทําที่
ถูกต้องเหมาะสม ตามข้ันตอนการดําเนินงานของ สุทิน ทองไสว (2552) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะมี
ลักษณะการนําเสนอเป็นเร่ืองๆ หรือกรอบเรียงลําดับไปเร่ือยๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองและมี
ปุ่มควบคุมหรือรายการควบคุมการทํางาน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่น ส่วนที่เป็น
บททบทวน แบบฝึกปฏิบัติ หรือแบบทดสอบ สําหรับการตอบสนองต่อการตอบคําถาม ควรมีเสียงหรือคํา
บรรยายภาพกราฟิกเพ่ือสร้างแรงจูงใจในกรณีที่นักเรียนตอบคําถามผิดไม่ควรข้ามเน้ือหาโดยศึกษา ขั้นตอน
การดําเนินงาน ดังน้ี 1) บทนําเร่ือง (Title) 2) คําช้ีแจงบทเรียน (Instruction) 3) วัตถุประสงค์ของบทเรียน 
(Objective) 4) รายการเมนูหลัก (Main Menu) 5) แบบทดสอบ ก่อนเรียน (Pre-test) 6) เน้ือหาบทเรียน 
(Information) 7) แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) และ 8) บทสรุปและการนําไปใช้ (Summary 
Application)  
  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากการทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหนึ่ง 
แบบกลุ่มเล็ก และ แบบภาคสนาม เท่ากับ 80.00/86.67 78.89/83.33 และ 84.20/85.56 ตามลําดับ ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งนี้เป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ี มีการดําเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพอย่างเป็นขั้นตอน ต้ังแต่การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดขอบเขตและ
เนื้อหาที่ต้องการรวมทั้งการสร้างแบบสอบถาม วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การออกแบบและดําเนินการ
อย่างเป็นระบบ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญ ทุกขั้นตอนและได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซึ่ง
ทําให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยาภรณ์ เสนา (2550) ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.86/82.14 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้  
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 2.  การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วย
การเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา 
(PhotoScape) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.77 คิดเป็นร้อยละ 77.00 แสดงว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่
ก้าวหน้าขึ้น ทั้งน้ีเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านการประเมิน โดยผู้เช่ียวชาญ นอกจากน้ียังผ่านการทดลองใช้จากนักเรียนท่ีมีบริบท
ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองชัย ภูตะลุน (2552) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 0.69 คิดเป็นร้อยละ 69.00 ซึ่งสูงกว่าค่าดัชนีประสิทธิผลที่ต้ังไว้ คือร้อยละ 
60  
 3.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4  
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ผ่านการดําเนินการอย่างเป็นระบบ
หลายขั้นตอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กําหนด จึงทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญญาพร สาฆ้อง (2557) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อําพรรัตน์ สุพรรณ์ (2557) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์
เพ่ิมเติม เรื่อง การใช้งานโปรแกรมMicrosoft Office PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน เมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 4.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape)  
  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วย
การเรียนรู้ตกแต่งภาพหรรษา (PhotoScape) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.75 อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ถูกต้องตามขั้นตอน และมีคุณภาพ มีการ
เรียงลําดับเน้ือหาจากง่ายไปหายาก มีคําแนะนําการใช้งานชัดเจน และมีความแปลกใหม่ทันสมัย น่าสนใจ 
ทําให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิศิษฎ์ กั้นหย่ัน
ทอง (2552) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโปรแกรม Microsoft Office Power 
point 2003 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก  
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 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  
  การนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้จะต้องมีการปรับปรุงหรือประยุกต์รูปแบบให้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาน้ันๆ ขั้นตอนต่างๆ สามารถ
ยืดหยุ่นกับเน้ือหาและระยะเวลา 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 

2.1 ควรนําแบบทดสอบไปหาค่าความยากง่าย และอํานาจจําแนก ก่อนนําไปใช้ในครั้งต่อไป 
2.2 ควรเพ่ิมเสียงบรรยายเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ

สนใจมากยิ่งขึ้น ก่อนนําไปใช้ครั้งต่อไป 
2.3 ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาใช้กับเน้ือหาการเรียนรู้รายวิชา

คอมพิวเตอร์ในระดับช้ันอ่ืนๆ ต่อไป 
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม  
สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)  

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

อดิศักด์ิ กําแพงแก้ว1 กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว2 กิตติยา ปลอดแก้ว3  
 
บทคัดย่อ 
 การทําวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้าน
เชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 3 ห้อง ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้าน
เชียงราย) จํานวน 109 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้าน
เชียงราย) จํานวน 30 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การ
สื่อสารข้อมูล 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และ4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียน สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ
ที่ใช้ในการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิคือ t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 
4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีคุณภาพเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพ 
81.67/80.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ.05  
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
คําสําคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, ประสิทธิภาพของบทเรียน 
____________ 
1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
e-mail: nasnew.2@gmail.com 
2ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
3ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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The Development of Learning Achievement with Computer assisted 
instruction by using games for Muthayom Suksa 2 Students  

at Municipality School 4 (Bangchingrai) Muang Lampang District. 
 

Adisak Kumpangkaew1 Kanitkan Pankaew2 Kittiya Plodkaew 3 
 

Abstract 
The purposes of the study were 1) to create and find the efficiency of the Computer 

Assisted Instruction by using games for Muthayom Suksa 2 Students at Municipality School 4 
(Bangchingrai) Muang Lampang District on the afficient of 80/80, 2) to compare the achievement 
before and after learning with the Computer Assisted Instruction by using games for Muthayom 
Suksa 2 Students at Municipality School 4 (Bangchingrai) Muang Lampang District, 3) to study the 
students’ satisfaction on the Computer Assisted Instruction by using games for Muthayom Suksa 
2 Students at Municipality School 4 (Bangchingrai) Muang Lampang District. 

The population consisted of Muthayom Suksa 2 Students 3 room at Municipality 
School 4 (Bangchingrai) during the second semester of 2015 academic year 109 students. The 
target group of this study was 30 Matthayom Suksa 2 students of Tesaban 4 school in the 
second semester of the academic year 2015. The research tools used in this study were the 
unit plan of data.The sample by Random Sampling. Research Instrument consisted of 1) Data 
Communications topic in Lesson Plan 2) Computer Assisted Instruction by using games 3) 
Achievement Test 4) Satisfaction Questionnaire. The data was analyzed by mean, percentage, 
standard deviations (S.D), t-test. 
 The research found that 
 1.  The computer assisted instruction by using games for Muthayom Suksa 2 
Students at Municipality School 4 (Bangchingrai) Muang Lampang District had the quality at 
4.45 and it was effective at 81.67/80.50 

2.  The achievement of students with the computer assisted instruction by using 
games for Muthayom Suksa 2 Students at Municipality School 4 (Bangchingrai) Muang Lampang 
District was higher than before learning the program that was statistically significant at.05 

3.  The students’ satisfaction computer assisted instruction by using games for 
Muthayom Suksa 2 Students at Municipality School 4 (Bangchingrai) Muang Lampang District 
was at very good level. 
 

Keyword: Computer Assisted Instruction by using games, Achievement, Effective. 
____________ 
1Computer Major Faculty of Education Lampang Rajabhat University  
e-mail nasnew.2@gmail.com 
2Computer Major Faculty of Education Lampang Rajabhat University 
3Computer Major Faculty of Education Lampang Rajabhat University 
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1. บทนํา 
 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในแต่ละประเทศจําเป็นต้องเรียนรู้ที่
จะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจาก
กระแสโลก โดยปัจจัยสําคัญที่จะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงและความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพของคน 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงโดยจะต้องเป็นการศึกษาที่มี
คุณภาพ เพ่ือทําให้ศักยภาพที่มีในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทําให้เป็นคนรู้จักวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จักพ่ึงตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545) ได้
กําหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึกฝน การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม เพ่ือให้มีทักษะ ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทําให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต (กรมวิชาการ, 2545) เทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญมากข้ึนในการศึกษา โดยเฉพาะ เทคโนโลยี
สารสนเทศซ่ึงมีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งข้อมูล การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างปัจเจกบุคคล
และองค์กร ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ การนําเอาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ให้เยาวชนได้เรียนรู้เร็วขึ้น นับเป็นการส่งเสริมให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 การนําเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ใหม่ๆ ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วหลากหลายและทันสมัยขึ้นช่วยให้ผู้เรียน
มีความสามารถและทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งจําเป็นสําหรับอนาคตของการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและความต้องการของตลาดแรงงานช่วยให้นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยการกระทําอันจะนําไปสู่
ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนไม่ค่อยประสบความสําเร็จโดยวิธีการสอนแบบเดิม ครู
สามารถใช้วิธีการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลายและกําหนดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
นักเรียนภายในช้ันเรียนได้ (ฉลอง บุญญานันท์, 2547)  
 การจัดการเรียนการสอนในอดีต โดยครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เน้ือหาวิชา ประสบการณ์ให้กับ
ผู้เรียนในห้องเรียน ด้วยสื่อการเรียนการสอน ที่ส่วนกลางจัดให้ ไม่ตรงความต้องการ ของครูผู้สอนและ
ผู้เรียน และครูขาดความรู้ในการพัฒนาสื่อ ดังที่บทวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบและ
ข้อเสนอแนะ และปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่าครูผู้สอนยังขาดความรู้และทักษะในการผลิตและ
พัฒนาสื่อ เน่ืองจากครูไม่ได้รับการพัฒนาและไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาเท่าท่ีควร (สมชาย  
เมืองมูล, 2557)  
 การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ และ
สามารถนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการทํางานอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ้มค่า 
และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนึ่งในวิชาของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) มีใน
สาระการเรียนรู้ ที่สําคัญในสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นเน้ือหาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล มี
จุดประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาบทเรียนก่อนนําความรู้ไปใช้งานจริง ในการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนที่ผ่านมา พบปัญหานักเรียนไม่ต้ังใจเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน เน่ืองจากปัญหาจากการท่ีนักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน 
ประกอบกับปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน มีลักษณะผู้สอนเป็นผู้นํา ผู้ เ รียนเป็นผู้ตาม  
การตัดสินใจของผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะตามผู้สอนทําให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ตามความต้องการ ไม่
กล้าแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในเรื่องที่กําลังเรียนรู้ นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ขัดแย้งกับจุดประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด จึงเป็นสาเหตุของปัญหาที่ทําให้
ผู้เรียนไม่ประสบความสําเร็จในการเรียน 
 จากปัญหาดังกล่าวเกิดจากสาเหตุคือ ผู้เรียนไม่ต้ังใจในการเรียน ไม่ให้ความร่วมมือในการทํา
กิจกรรม ทําให้ไม่บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงมีบทบาทสําคัญที่สามารถนํามาแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
เพราะเป็นสื่อการสอนรายบุคคลท่ีผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ใหม่และหาความก้าวหน้าด้วยตนเองตาม
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความสะดวกของแต่ละบุคคล มีลักษณะสําคัญที่สามารถสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความสมบรูณ์ในตัวเองและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจนเกิดความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และเสกสรร แย้มพินิจ (2546) มีประโยชน์
ต่อกระบวนการเรียนการสอนในเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานหรือเน้ือหาวิชาที่มีผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้ผู้เรียนมีความรู้เพ่ือนําไปใช้ในการสร้างทักษะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะเป็น
ตัวช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระตามความสามารถของตนเองทํา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น จากผลงานวิจัยของศิริรัตน์ กระจาดทอง (2554) พบว่าการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบเกมมีผลช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจใน
เน้ือหาได้ดี มีความสนใจเพ่ิมมากขึ้น เพราะนกัเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง และคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบเกม เป็นแบบหน่ึงของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งต้องการท่ีจะทําให้ การเรียนเป็นเรื่องสนุก ตาม
แนวคิดภาษาอังกฤษที่ว่า Learning is Fun โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน  
ให้เกิดขึ้น เพ่ือจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียนน่ันเอง 
 ดังน้ันครูผู้สอนควรมีบทบาทสําคัญในการผลิตหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมและตรง
ความต้องการการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในลักษณะเป็นโปรแกรม
สําเร็จรูป หรือที่เรียกว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรงและเป็นการเรียนที่มี
ปฏิสัมพันธ์ คือสามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกับการสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่
อยู่ในตามห้องปกติ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เรียน กล่าวคือ 
ประเภทติวเตอร์ประเภทแบบฝึกหัด ประเภทการจําลอง ประเภทเกม ประเภทแบบทดสอบ ซึ่งในแต่ละ
ประเภทก็มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนแต่วิธีการที่แตกต่างกันออกไป ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนคือช่วยลดความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เช่น ผู้เรียนที่มีผลการเรียนตกตํ่าก็สามารถชดเชยด้วยการ
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ และสําหรับผู้ที่มีผลการเรียนสูงก็สามารถเรียนเสริมบทเรียนหรือ
เรียนล่วงหน้าก่อนที่ผู้สอนจะทําการสอนก็ได้ (กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว, 2556)  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปางขึ้น เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน และเพ่ือเป็นแนวทางในการ
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พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ให้มีประสิทธิภาพ  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จํานวน 3 ห้อง ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จํานวน 109 
คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 4  
(บ้านเชียงราย) ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 2.  แบบแผนการทดลอง ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนการทดลอง และหลังการ
ทดลอง (One Group, Pretest-Posttest design) (กาญจนา วัฒายุ, 2548)  
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 
การสื่อสารข้อมูล จํานวน 3 แผน  
  3.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 1 หน่วย 
การเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสื่อสารข้อมูล 
  3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 20 ข้อ 
  3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 15 ข้อ 
 4.  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4.1  ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1.1 ศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 
   4.1.2 วิเคราะห์เนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ การสื่อสารข้อมูล เพ่ือกําหนดเนื้อหาที่ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือศึกษาวิธีสอน เพ่ือศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องงานวิจัย 
   4.1.3 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 3 แผน ประกอบด้วย 1) ความหมาย
และองค์ประกอบของการสื่อสารขอ้มูล 2) พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล และ 3) รูปแบบการสื่อสารข้อมูล 
   4.1.4 ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญต่อแผนการจัดการเรียนรู้ 
จํานวน 3 แผน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ  

337



 

338 
 

   4.1.5 นําแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนเสนอผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความสอดคล้อง ระหว่างข้อรายการกับจุดประสงค์ พบว่า มีความสอดคล้องเท่ากับ 4.51 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
   4.1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกับผู้เรียน 
  4.2 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม หน่วยการสื่อสารข้อมูล 
ประยุกต์ใช้ ทฤษฏีการเรียนรู้ ดังนี้ 
    1) ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฏีการเสริมแรงของสกินเนอร์ โดยการให้
ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วมีผลย้อนกลับในทันทีที่ให้กับผู้เรียนให้กับผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนมีการ
กระตุ้นในการเรียนมากยิ่งข้ึน อาจทําให้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนดีกว่าก่อนเรียน 
    2) ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม ตามแนวคิดของบรูเนอร์ โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้โดย
การค้นพบ 
    3) ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่าน
สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ ฐานความช่วยเหลือ และแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม  
  นอกจากน้ันผู้วิจัยจะได้ประยุกต์ใช้ รูปแบบการสอนของ ADDIE MODEL ในการออกแบบ
นวัตกรรม (สมชาย เมืองมูล, 2557) ดังขั้นตอนต่อไปนี้   
   4.2.1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) โดยพิจารณาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ คุณลักษณะ
ของผู้เรียน วัตถุประสงค์ ความรู้ทักษะ และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง ปริมาณและความลึกของเน้ือหา และ
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ขั้นตอนการ วิเคราะห์ประกอบด้วย 
     1) ศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 
     2) ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หน่วยการเรียนรู้ การสื่อสารข้อมูล 
     3) ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม หน่วยการเรียนรู้ การ
สื่อสารข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     4) ศึกษาวิธีการหาคุณภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ การ
สื่อสารข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   4.2.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design)  
     1) จัดทําต้นแบบหน้าจอ กําหนดหน้าจอบทเรียนคร่าวๆ ว่าบทเรียนจะประกอบไปด้วย
ส่วนประกอบอะไรบ้าง 
     2) ออกแบบสตอรี่บอร์ด ในรูปแบบกระดาษที่แสดงรายละเอียดแต่ละหน้าจอต้ังแต่เริ่ม
บทเรียนจนถึงสิ้นสุดบทเรียน 
     3) ออกแบบโครงสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ให้มีรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์จํานวน 3 เกม ใน
แต่ละเกมจะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกัน แต่เกมมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเพ่ือให้ได้ความรู้เหมือนกัน 
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   4.2.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Development)  
     ลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามแผนการที่ได้
วิเคราะห์ขั้นตอนก่อนหน้า โดยใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนา ประกอบด้วย  
     1) เตรียมสื่อมัลติมีเดีย 
     2) เขียนโปรแกรม หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอ่ืน เรียบร้อยแล้ว 
ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม ตามสตอร่ีบอร์ดทีละเฟรมๆ จนครบทุก
เฟรม เพ่ือเปลี่ยนสตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม โดยกําหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การกําหนดสื่อที่ใช้ วัสดุอุปกรณ์ จํานวน 3 เรื่องประกอบด้วย 1) ความหมาย
และองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 2) พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล และ 3) รูปแบบการสื่อสารข้อมูล  
     3) การสร้างคู่มือการใช้งาน เป็นการสร้างเอกสารประกอบการใช้งานสําหรับผู้สอน 
ผู้เรียนและผู้ใช้งานทั่วไป เช่น คู่มือการใช้งาน คําแนะนํา การติดต้ังและการบํารุงรักษาเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือ
ช้ีแนะให้ผู้เรียนทราบถึงข้อแนะนําต่างๆ รวมถึงวิธีการติดต้ังบทเรียนเข้ากับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
     4) เสนอผู้เช่ียวชาญ เป็นการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องในด้านสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านเน้ือหา และด้านการวัดและ
ประเมินผล จํานวน 3 คน ใช้แบบประเมินแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ผลการตรวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 4.45 อยู่ใน
ระดับมาก  
     5) การทดลองใช้ เป็นการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมที่พัฒนาขึ้นไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดย
ดําเนินการทดลอง เป็น 3 ครั้ง ดังนี้ 
      ครั้งที่ 1 การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Testing) โดยให้นักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จํานวน 3 คน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบเกม ซึ่งบทเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 80.28/81.67  
      คร้ังที่ 2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) โดยให้นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จํานวน 9 คน (ไม่ซ้ํากับนักเรียนที่ทดลองในคร้ังที่ 1) 
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม ซึ่งบทเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 
80.74/83.33  
      คร้ังที่ 3 การทดลองแบบภาคสนาม (Field Trial) โดยให้ผู้เรียน จํานวน 30 คน 
(ไม่ซ้ํากับนักเรียนที่ทดลองในคร้ังที่ 1และคร้ังที่ 2) เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม ที่
ปรับปรุงจากการทดลองแบบกลุ่มเล็ก ซึ่งบทเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.33/80.50  
   4.2.4 ขั้นตอนการนําไปใช้ (Implement)  
     นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วนําไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จํานวน 30 คน โดยใช้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จํานวน 3 แผนและใช้เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

    1) ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ การสื่อสารข้อมูล จํานวน 20 ข้อ 
     2) เรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม 
     3) ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 20 ข้อ 
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     4) ให้นักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 15 ข้อ 
     5) นําข้อมูลที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิและแบบประเมินความพึงพอใจ 
มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
   4.2.5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evalution)  
     เป็นขั้นตอนสุดท้ายของรูปแบบการสอน ADDIE Model เพ่ือประเมินผลบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ และนําผลที่ได้ไปปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือให้ได้บทเรียนที่มีคุณภาพ ขั้นตอนการประเมินผล ประกอบด้วย  
   1) นําคะแนนท่ีได้จาการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้จริงมา
เปรียบเทียบสัมฤทธ์ิเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน    
   2) นําผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้มาทําการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเพ่ือ
ตรวจสอบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมในระดับใด 
  4.3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   4.3.1 ศึกษาเอกสารและตําราที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  
   4.3.2 วิเคราะห์ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือนํามาสร้างแบบทดสอบ  
   4.3.3 สร้างแบบทดสอบ จํานวน 30 ข้อ เสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และคัดเลือกข้อสอบโดยพิจารณาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.5 
ขึ้นไป มาจัดพิมพ์เพ่ือนําไปใช้ต่อไป ซึ่งได้ข้อสอบ จํานวน 20 ข้อ  
  4.4  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
   4.4.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
   4.4.2 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบเกม หน่วยการเรียนรู้ การสื่อสารข้อมูล จํานวน 15 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ  
   4.4.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม 
จากน้ันปรับปรุง แก้ไขและจัดพิมพ์เพ่ือใช้จริงต่อไป  
 5.  การรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
   5.1  ผู้วิจัยช้ีแจงทําความเข้าใจและอธิบายกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทราบ 
   5.2  นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
   5.3  ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบเกม  
   5.4  เมื่อดําเนินกิจกรรมจนครบเสร็จสิ้น ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
จํานวน 20 ข้อ จากน้ันนํามาตรวจให้คะแนนโดยนําคะแนนก่อนเรียนมาเปรียบเทียบกับหลังเรียนโดยใช้สถิติ 
t-test  
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4. ผลการวิจัย 
 ระยะที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม พบว่า มีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ซึ่งผู้วิจัยนําเสนอตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม ดังภาพ
ที่ 1  
 

 
 
ภาพท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล  
 
 หลังจากที่ผู้ วิจัยได้ปรับแก้บทเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเสร็จแล้ว ได้นําบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้าน
เชียงราย) จํานวน 3 ครั้ง ซึ่งพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมมีประสิทธิภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
แบบกลุ่มเล็กและแบบภาคสนามเท่ากับ 80.28/81.67 80.74/83.33 80.33/80.50 ตามลําดับ ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม ไปหาประสิทธิภาพ
จากการใช้จริงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จํานวน 30 คน ซ้ําอีก
ครั้ง ซึ่งนําเสนอผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จากการ
นําไปใช้จริง กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 30 
คน 

 

N 
ระหว่างเรียน หลังเรียน ค่า

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

A  E1 B  E2 

30 30 735.00 81.67 20 483.00 80.50 81.67/80.50 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จากการนําไปใช้จริงกับนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.67/80.50 
  
 ระยะที่ 2 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 ผู้วิจัยนําเสนอผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ดังตารางที่ 2 
 

คะแนนสอบ จํานวนนักเรียน 
(n) 

คะแนนเฉลี่ย 
 (X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ผลต่างคะแนน 
 (D) t-test 

ก่อนเรียน 30 11.83 1.84 
4.27 8.09 

หลังเรียน 30 16.10 2.51 
t (.05, 29) =0.683*      *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
เกมสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 
 
 ระยะที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4  
(บ้านเชียงราย) ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
เกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลการศึกษาดังนี้ 
 1.  ผลการสร้างบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ พบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมจํานวน 3 เรื่อง มีความเหมาะสมสอดคล้อง เท่ากับ 4.45 นั่นเป็น
เพราะว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม มีองค์ประกอบของกิจกรรมอย่างครบถ้วน มีขั้นตอนการ
สร้างอย่างช้ันเจนสร้างบนพื้นฐานหลักการทฤษฏี ของนักการศึกษาหลายท่าน เช่น ทิศนา แขมมณี (2553) 
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมเช่ือว่าการกระทําต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
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ภายนอก พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า
และการตอบสนอง กลุ่มพฤติกรรมนิยมให้ความสนใจกับพฤติกรรมมาก เพราะพฤติกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด 
สามารถวัดได้และทดสอบได้  
 2.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบว่ามีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.67/80.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด นั่นเป็นเพราะว่าท้ังนี้เป็นเพราะบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมนี้ได้หาประสิทธิภาพอย่างเป็นขั้นตอน ต้ังแต่ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือกําหนดขอบเขตและเน้ือหาที่ต้องการ รวมท้ังการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงทําให้
ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิกร ตุ้ยเต็มวงค์ (2559)  
ได้ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื่อง ผจญภัยในโลกคอมพิวเตอร์ ตอน การทํางาน
ของคอมพิวเตอร์พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื่อง ผจญภัยในโลกคอมพิวเตอร์ ตอนการ
ทํางานของคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.73/82.56 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวาล ต่อชีพ (2552) ผลการวิจัยพบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.22/80.41 เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 
 3.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
หลังจากที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียน
แตกต่างกันทั้งน้ีเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ผ่านกระบวนการสร้างและหาประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด จึงทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิ
ริรัตน์ กระจาดทอง (2555) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นเรื่อง 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผู้เรียนที่
เรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น เร่ือง ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วรางคณา โกมลผลิน (2550) ได้สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบเกมการ
สอน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 ผลการวิจัยพบว่าคะแนน
เฉลี่ยรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียรวมท่ีได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 
อยู่ในระดับมากที่สุด สาเหตุที่ทําให้นักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม 
เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม ได้ผ่านการดําเนินการอย่างเป็นระบบหลายขั้นตอนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด จึงทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้น ให้ผู้เรียนเกิดความต้องการท่ีจะเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบเกมมีปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบทั้งการได้รับ ผลป้อนกลับอย่างสมํ่าเสมอกับเนื้อหาและกิจกรรม
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ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนและสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเกิดความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ (2552) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวัดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน พบว่าความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบเกมการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิกร ตุ้ยเต็มวงค์ (2559) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื่อง ผจญภัยในโลกคอมพิวเตอร์ ตอน การทํางานของคอมพิวเตอร์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
 1.  ผู้สอนต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแบ่งเวลาในการเรียน และต้องหาวิธีเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนต้ังใจ
ฟังขณะที่ครูกําลังสอน และทําแบบฝึกหัด แบบทดสอบด้วยตนเอง 
 2.  ผู้สอนต้องพัฒนาเทคนิคการสอนให้เข้าใจง่าย และใช้สื่อในการสอนท่ีน่าสนใจ 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษา หลักการและทฤษฎีในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมให้มากขึ้น เพ่ือ
นําไปใช้ในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

2.  ควรเพิ่มเติม Animationกราฟิกต่างๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ในการพัฒนาสื่อการสอน
และพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ทําให้เกิดความจําและเข้าใจบทเรียนได้เร็วข้ึน 
 3.  คิดว่าควรจัดทําสื่อการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ให้ครบทุก
บทเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป 
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การวิเคราะห์ชื่อบุคคลกลุ่มชาตพิันธ์ุม้ง หมู่บ้านร่มเกล้า อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
 

จักรกฤษณ์ อู่ตุ้ม1 เรืองเดช ฐิติวณิชยา2 ถลัชนนัท์ อ่ินภา3 กรรณิการ์ กางด้วง4 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์จํานวนพยางค์ของช่ือบุคคลกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่บ้านร่ม
เกล้า อําเภอแม่จริม จังหวัดน่านและเพ่ือวิเคราะห์ความหมายและจําแนกความหมายของช่ือบุคคลกลุ่มชาติ
พันธ์ุม้งหมู่บ้านร่มเกล้า อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ใน 3 กลุ่มช่วงอายุ คือช่วงอายุ 1-20 ปี ช่วงอายุ 30-50 
ปี และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมท้ังหมด 734 ช่ือ เสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ผลการศึกษา
ค้นคว้าปรากฏดังน้ี 
 โครงสร้างจํานวนพยางค์ของชื่อบุคคล พบว่า กลุ่มบุคคลช่วงอายุ 1-20 ปี ช่ือมีจํานวนโครงสร้าง
สามพยางค์มากที่สุดและมีโครงสร้างของชื่อจํานวนหน่ึงพยางค์น้อยท่ีสุด กลุ่มบุคคลช่วงอายุ 30-50 ปี ช่ือมี
จํานวนโครงสร้างสองพยางค์มากที่สุดและมีโครงสร้างของช่ือจํานวนห้าพยางค์น้อยที่สุด กลุ่มบุคคลช่วงอายุ 
60 ปีขึ้นไป ช่ือมีจํานวนโครงสร้างสองพยางค์มากที่สุดและมีโครงสร้างของช่ือจํานวนสามพยางค์น้อยที่สุด 
 ความหมายของชื่อบุคคลและการจําแนกกลุ่มความหมาย พบว่า กลุ่มช่วงอายุ 1-20 ปี มีการต้ังช่ือที่
มีความหมายเก่ียวกับความเจริญ ช่ือเสียง บุญ มงคล เทพ มากที่สุดและมีการต้ังช่ือที่มีความหมายเก่ียวกับ
สัตว์น้อยที่สุด กลุ่มช่วงอายุ 30-50 ปี มีการต้ังช่ือที่มีความหมายเกี่ยวกับอํานาจ ชัยชนะ ความเป็นเลิศ 
ความกล้าหาญมากที่สุดและมีการต้ังช่ือที่มีความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน วัน เวลา เดือนน้อยที่สุด กลุ่มช่วง
อายุ 60 ปีขึ้นไปมีการต้ังช่ือที่มีความหมายเกี่ยวกับความงาม ความบริสุทธ์ิมากที่สุดและมีการต้ังช่ือที่มี
ความหมายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทางกายภาพ ทรัพย์สินมีค่า และอาการมั่นคงรักษาน้อยที่สุด  
  
คําสําคญั: การวิเคราะห์ช่ือ, ช่ือบุคคลกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง, กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่บ้านร่มเกล้า อําเภอแม่จริม 
จังหวัดน่าน  
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The analysis the names of Mong tribe in Rom Klao village,  
Jarim District, Nan Province 
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Abstract 
 The purposes of this research are to analyze the number of syllables of the names 
of Mong tribe in Rom Klao village, Jarim District, Nan Province ad to analyze and classify 
the meaning of the names of Mong tribe in Rom Klao village, Jarim District, Nan Province at 
the 3 ages of 734 name 1-20 years old, 30-50 years old, and more than 60 years old and 
presented by describing analysis. 
 The results show that the names of 1-20 years people have 3 syllables found most 
and 1 syllable found less. The names of 30-50 years people have 2 syllables found most 
and 5 syllables found less. The names of more than 60 years people have 2 syllables 
found most and 3 syllables found less. 
 The meaning and classifying of the name are found that the 1-20 years people are 
named by the meaning of prosperity, reputation, merit, propitious and deva found most 
and named by the meaning of animals found less. The 30-50 years people are named by 
power, victory, excellent and courageous found mast and named by assets, day, time and 
month found less. More than 60 years people are named by beauty and purity found most 
and named by geography, assets and stability found less.  
  
Keyword: the analysis the names, names of Mong tribe, Mong tribe in Rom Klao village, 
Jarim District, Nan Province  
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1. บทนํา  
 ในชีวิตประจําวันของมนุษย์ ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน มนุษย์จึงหาถ้อยคําหรือสัญลักษณ์ต่างๆ มาใช้ในการส่ือความหมาย ตามที่ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 384) ให้ความหมายของคําว่า “ช่ือ” ไว้ว่า “คําที่ต้ัง
ขึ้นสําหรับเรียกคน สัตว์ สถานท่ี และสิ่งของโดยท่ัวๆ ไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง” การต้ังช่ือจึงเป็นวิธีที่มี
บทบาทสําคัญในการสื่อสารของมนุษย์ โดยกําหนดช่ือเรียกแทนบุคคล เป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลแต่ละคน 
อีกทั้งเป็นเคร่ืองมือใช้จําแนกความเป็นบุคคล บอกความหมายจําเพาะเจาะจง เรียกสิ่งใดส่ิงหน่ึงเพียงอย่าง
เดียว เพ่ือความสะดวกในการสื่อสาร ดังที่ จักรกฤษณ์ อู่ตุ้มและคณะ (2559: 360) กล่าวว่า “ช่ือจริง คือช่ือ
ที่ต้ังให้แก่เด็กต้ังแต่เกิด หรือช่ือที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน เป็นสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคลหรือสื่อถึงตัวบุคคล
และใช้จําแนกลักษณะบุคคล”  
 การต้ังช่ือจึงมีความสําคัญหลายประการ เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือสิ่งของ 
อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือในการส่ือสารท่ีบ่งบอกข้อมูลที่แฝงอยู่ อาจจะเป็นนิสัยใจคอของบุคคลหรือคุณลักษณะ
อ่ืนๆ และเป็นสิ่งที่สะท้อนค่านิยม ความเช่ือ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบุคคลในแต่ละสังคม ดังน้ัน ไม่ว่าจะ
เป็นช่ือบุคคล สิ่งของ สถานที่ ต่างก็มีความสําคัญไปตามวัตถุประสงค์ เน้ือหาและความเป็นมาท่ีแตกต่างกัน
ไป การต้ังช่ือแต่ละบุคคลจึงมีความสําคัญท้ังสิ้น ในเรื่องของการศึกษาการตั้งช่ือของคนไทยได้มีผู้ศึกษาไว้
หลายท่าน เช่น  
 จรูญศรี มูลสวัสด์ิ (2535) ศึกษาการใช้ภาษาในการตั้งช่ือของชาวนาล้านนาในจังหวัดเชียงราย เป็น
การศึกษาภาษาท่ีนํามาใช้ในการต้ังช่ือ ลักษณะโครงสร้างของชื่อและความหมายของช่ือ วรางคณา สว่าง
ตระกูล (2540) ศึกษาภาษาท่ีใช้ในการต้ังช่ือของคนไทยในกรุงเทพมหานคร ในเร่ือง จํานวนพยางค์ การ
สร้างคํา ที่มาของภาษาและความหมายในแง่ของการเปรียบเทียบตามตัวแปรทางสังคมคือ เพศ และอายุ 
ชมพูนุท โพธ์ิทองคํา (2541) ศึกษาการต้ังช่ือของชาวกะเหรีย่งโป ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลสวนผึ้ง อําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพ่ือศึกษาว่าชาวกะเหร่ียงมีการต้ังช่ือเป็นภาษากะเหร่ียงหรือภาษาไทย วิธีการต้ังช่ือ 
และศึกษาความหมายของช่ือที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมแนวคิด ความเชื่อ ค่านิยมของคนในสังคมและ 
รุจิเรข บุรวิชเกษตรกร (2555) ได้ศึกษาการต้ังช่ือของชาวไทดํา หมู่บ้านนาป่าหนาด ตําบลเขาแก้ว อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์โครงสร้างพยางค์ ความหมายของชื่อ ลักษณะภาษาที่ใช้
ในการต้ังช่ือ และเปรียบเทียบลักษณะภาษาที่ใช้ในการต้ังช่ือของชาวไทยดํา 
 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องเป็นการศึกษาการต้ังช่ือของชาวล้านนา ชาวไทย ชาวกะเหรี่ยงโป และชาว
ไทดําแต่ยังไม่มีผู้ศึกษาการต้ังช่ือของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความสําคัญไม่น้อยกว่าชนกลุ่ม
ใหญ่ในสังคมไทย กลุ่มชาติพันธ์ุม้งบางส่วนนั้นมีสัญชาติไทย มีช่ือเป็นภาษาไทยและมีบัตรประชาชนเหมือน
คนไทย และเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีจํานวนผู้คนมากกว่าชนเผ่าอ่ืนๆ ในเขตภาคเหนือ คณะผู้วิจัยส่วนหนึ่งมี
ภูมิลําเนาอยู่ที่หมู่บ้านร่มเกล้า อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ได้มองเห็นถึงพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา เน่ืองจากกลุ่มชาติพันธ์ุม้งเป็นกลุ่มที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองมาต้ังแต่ด้ังเดิม แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกับคนไทยจึงมีการรับเอาวัฒนธรรมการต้ังช่ือของคนไทยเข้าไปใน
สังคมของตนด้วย จึงมีความสนใจศึกษาการใช้ภาษาในการต้ังช่ือของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง โดยเลือกกลุ่มชาติพันธ์ุ
ม้งในหมู่บ้านร่มเกล้า อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นํารายช่ือมาวิเคราะห์จํานวนพยางค์พร้อมทั้งวิเคราะห์
ความหมายและจําแนกความหมายของช่ือบุคคลกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง เพ่ือทราบความแตกต่างของจํานวนพยางค์
ในแต่ละช่วงวัย พร้อมกับความหมายที่ปรากฏในช่ือน้ันๆ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ให้นัก
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โบราณคดีหรือนักประวัติศาสตร์นําไปเป็นข้อมูลประกอบเพ่ือหาหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ให้
น่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือวิเคราะห์จํานวนพยางค์ของช่ือบุคคลกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่บ้านร่มเกล้า อําเภอแม่จริม 
จังหวัดน่าน 
 2.  เพ่ือวิเคราะห์ความหมายและจําแนกความหมายของช่ือบุคคลกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่บ้านร่มเกล้า 
อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในแต่ละช่วงอายุ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิเคราะห์ช่ือบุคคลกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่บ้านร่มเกล้า อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน คณะผู้วิจัยมี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลรายช่ือกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่บ้านร่มเกล้า อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ที่เป็นเอกสาร
ข้อมูลรายชื่อตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และดําเนินการวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)  
 3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
   คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูรายช่ือบุคคลกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่ที่ 10 บ้านร่มเกล้า ตําบลนํ้าพาง 
อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จากผู้ใหญ่บ้าน คือนายเลาเพียะ แซ่โซ้ง เป็นข้อมูลรายช่ือทะเบียนราษฎร์ปี พ.ศ. 
2556 จํานวน 1016 รายช่ือ แบ่งข้อมูลรายช่ือออกเป็น 3 ช่วงอายุ แบ่งช่วงอายุตามเกณฑ์ของ ธนพร  
ใจปลื้ม (2544: 6) ศึกษาเรื่องวิเคราะห์การใช้คําในการตั้งช่ือบุคคลที่มีช่วงวัยต่างกัน ในตําบลเวียง อําเภอไช
ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้  
  กลุ่มที่ 1 ช่วงอายุ 1-20 ปี ปรากฏจํานวนทั้งสิ้น 420 รายชื่อ  
  กลุ่มที่ 2 ช่วงอายุ 30-50 ปี ปรากฏจํานวนทั้งสิ้น 204 รายชื่อ 
  กลุ่มที่ 3 ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปรากฏจํานวนทั้งสิ้น 110 รายชื่อ 
  
 3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยนํารายชื่อที่ได้มาพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft excel เพ่ือแบ่งข้อมูลรายช่ือ
ออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้ทั้งหมด 734 รายช่ือ คิดเป็นร้อยละ 72.24 จากจํานวนรายชื่อทั้งหมด จากน้ัน
ดําเนินการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ด้านต่อไปน้ี 
  3.2.1 วิเคราะห์จํานวนพยางค์ ต้ังแต่จํานวน 1 พยางค์ถึง 6 พยางค์  
  3.2.2 วิเคราะห์ความหมายและจําแนกความหมายโดยใช้การจัดกลุ่มความหมายของการตั้งช่ือ 
ตาม สุภาพรรณ ณ บางช้าง (2527) ดังนี้ 
  ประเภทที่ 1 อํานาจ ชัยชนะ ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ, ประเภทที่ 2 ความงาม ความ
บริสุทธ์ิ, ประเภทที่ 3 ความเจริญ ช่ือเสียง บุญ มงคล เทพ, ประเภทที่ 4 ความรู้ ความฉลาด, ประเภทที่ 5 
ความรัก ความสุข, ประเภทท่ี 6 ดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้, ประเภทท่ี 7 ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ, ประเภทท่ี 8 
รูปร่าง ลักษณะ สี, ประเภทที่ 9 เครื่องประดับ เสื้อผ้า ของใช้, ประเภทที่ 10 ทรัพย์สิน วัตถุมีค่า, ประเภทที่ 
11 อาการม่ันคง รักษา, ประเภทที่ 12 อาการตกแต่ง ส่งเสริม, ประเภทที่ 13 คุณธรรม ความประพฤติ, 
ประเภทที่ 14 เครือญาติ, ประเภทที่ 15 เวลา วัน เดือน ปี, ประเภทที่ 16 สัตว์, ประเภทที่ 17 อาการคิด 
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   ท้ังนี้คณะผู้วิจัยได้อ้างอิงความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556) 
เป็นเกณฑ์ในการศึกษาความหมายของช่ือ หากชื่อน้ันเป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง และมีความกํากวมของ
จํานวนพยางค์ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการสอบถาม นายเลาเพียะ แซ่โซ้ง พร้อมทั้งนับความถ่ี หาอัตราค่าร้อยละ
ของจํานวนพยางค์กํากับ 
 
4. ผลการวิจัย  
 การศึกษาการตั้งช่ือของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่บ้านร่มเกล้า อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์
เพ่ือวิเคราะห์จํานวนพยางค์ของช่ือบุคคลกลุ่มชาติพันธ์ุม้งและวิเคราะห์ความหมายและจําแนกกลุ่ม
ความหมายของช่ือบุคคลกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่บ้านร่มเกล้า อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ผลการศึกษาสรุปได้
ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์จํานวนพยางค์ที่ใช้ในการต้ังช่ือของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่บ้านร่มเกล้า อําเภอแม่จ
ริม จังหวัดน่าน จํานวนทั้งสิ้น 734 คน ในสามช่วงอายุ ปรากฏผลดังนี้ 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบแต่ละช่วงอายุ (แสดงผลเป็นค่าร้อยละ) 
 

 
 
   1.1 กลุ่มช่วงอายุ 1-20 ปี มีทั้งหมด 420 ชื่อ พบว่ามีการต้ังช่ือต้ังแต่ 1 พยางค์ถึง 6 พยางค์  
    ช่ือจํานวน 1 พยางค์ เช่น มอ ลี นุ มีทั้งหมด 9 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 2.14  
   ช่ือจํานวน 2 พยางค์ เช่น ชัยวัฒน์ วิจิตร มงคล มีทั้งหมด 105 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 25  

  ช่ือจํานวน 3 พยางค์ เช่น กนกพร กรรณิการ์ วิจิตรา จํานวน 271 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 64.52  
   ช่ือจํานวน 4 พยางค์ เช่น นภัสกร สุภาวินี อังศุมาลี มีทั้งหมด 32 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 7.62  
   ช่ือจํานวน 5 พยางค์ เช่น พัชญธิดา สว่างวรชาติ มีทั้งหมด 2 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 0.48  
   ช่ือจํานวน 6 พยางค์ คือ ศรีเจริญถิระจิตร มีทั้งหมด 1 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 0.24 
  1.2 กลุ่มช่วงอายุ 30-50 ปี มีทั้งหมด 204 ชื่อ พบว่ามีการต้ังช่ือต้ังแต่ 1 พยางค์ถึง 4 พยางค์ 
   ช่ือจํานวน 1 พยางค์ เช่น ก๋า คม ช่อ มีทั้งหมด 63 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 30.88 
   ช่ือจํานวน 2 พยางค์ เช่น กมล ชิงชัย นิกร มีทั้งหมด 70 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 34.32  
   ช่ือจํานวน 3 พยางค์ เช่น กรุณา จาริยา นิตยา มีทั้งหมด 66 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 32.35  
   ช่ือจํานวน 4 พยางค์ เช่น รัตนากร รัตนชัย ณัฐณิชา มีทั้งหมด 5 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 2.45  
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   1.3 กลุ่มช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีทั้งหมด 110 ชื่อ พบว่ามีการต้ังช่ือต้ังแต่ 1 พยางค์ถึง 3 พยางค์ 
   ช่ือจํานวน 1 พยางค์ เช่น ไม ซอ เก๋อ มีทั้งหมด 52 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 47.27  
   ช่ือจํานวน 2 พยางค์ เช่น เจอยิ่ง จางย่ิง เลาสู้ มีทั้งหมด 57 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 51.82  
   ช่ือจํานวน 3 พยางค์ คือ วุฒิภัทร มี 1 ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 0.91  
 2.  ผลการวิเคราะห์ความหมายและจําแนกกลุ่มความหมายของช่ือบุคคลกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่บ้าน
ร่มเกล้าอําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จํานวน 734 ชื่อ ในสามช่วงอายุ ปรากฏผลดังนี้ 
  2.1 กลุ่มช่วงอายุ 1-20 ปี มีทั้งหมด 420 ชื่อ ผลการวิเคราะห์ความหมายและจําแนกกลุ่ม
ความหมาย ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์รายช่ือกลุ่มช่วงอายุ 1-20 ปี  
 

กลุ่มความหมาย ตัวอย่างชื่อ จํานวน
ทั้งสิน้ 

(จาก 420) 

คิดเปน็ร้อย
ละ 

(จาก 420) 
1. อํานาจ ชัยชนะ ความเป็นเลิศ ความ
กล้าหาญ 

กนกพล กิตติชัย ชัยณรงค์ 73 17.38 

2. ความงาม ความบริสุทธ์ิ กนกพรรณ ผ่องใส ฉวีวรรณ 45 10.70 
3. ความเจริญ ช่ือเสียง บุญ มงคล เทพ ก้องเกียรติ โชติกา ศิวกร 75 17.86 
4. ความรู้ ความฉลาด กรวิชญ์ ญาณี ญาณวรุฒน์ 64 15.24 
5. ความรัก ความสุข เขมฤดี เปมิกา พิมพ์ใจ 25 5.95 
6. ดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้ กมลรัตน์ บุษบา กรรณิการ์ 12 2.86 
7. ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ จันทัปปภา ดวงจันทร์ ตะวัน 28 6.67 
8. รูปร่าง ลักษณะ สี เกศฏา ยองใย  3 0.71 
9. เครื่องประดับ เสื้อผ้า ของใช้ วราภรณ์ เก็จแก้ว จิราภรณ์ 11 2.62 
10. ทรัพย์สิน วัตถุมีค่า ธนากร ธนภัค วรรณรัตน์ 9 2.14 
11. อาการมั่นคง รักษา กสิณ สถิตคุณ อภิรักษ์ 13 3.10 
12. อาการตกแต่ง ส่งเสริม บรรยาย อนุกร 2 0.48 
13. คุณธรรม ความประพฤติ อารียา ทนุธรรม สุมิตรา 28 6.67 
14. เครือญาติ กานต์ธิดา ปิยนุช 10 2.38 
15. เวลา วัน เดือน ปี ธันวา พรรษา ฤกษ์ชัย 8 1.90 
16. สัตว์ กรินทร์ อัสนัย 2 0.48 
17. อาการคิด ณิชดา หน่ึงฤทัย แจ่มใส 12 2.86 
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  2.2 กลุ่มช่วงอายุ 30-50 ปี มีทั้งหมด 204 ช่ือ ผลการวิเคราะห์ความหมายและจําแนกกลุ่ม
ความหมาย ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์รายช่ือกลุ่มช่วงอายุ 30-50 ปี  
 

กลุ่มความหมาย ตัวอย่างชื่อ จํานวนทั้งสิน้ 
(จาก 420) 

คิดเปน็ร้อยละ 
(จาก 420) 

1. อํานาจ ชัยชนะ ความเป็นเลิศ 
ความกล้าหาญ 

เดชา บัญชา เลาสู้ (ชัยชนะการ
ต่อสู้)  

 
43 21.39 

2. ความงาม ความบริสุทธ์ิ ศิริวรรณ สุดาพร โสภา 23 11.44 
3. ความเจริญ ช่ือเสียง บุญ 
มงคล เทพ 

เชิดศักด์ิ ซ่งต๋ัว (ความเจริญใน
หน้าที่อย่างก้าวกระโดด) นพพร 

27 
13.43 

4. ความรู้ ความฉลาด ชูวิทย์ ธีรวุฒิ บัณฑิต  14 6.97 
5. ความรัก ความสุข ชนากานต์ ไพบูลย์ วัลลภ  9 4.48 
6. ดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม ้ มาลี ไม ้ด้ี (แตงกวา)  9 4.48 
7. ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ พรเพ็ญ ภากร ดาว  6 2.99 
8. รูปร่าง ลักษณะ ส ี ต๋ัว แยะ (แข็งแกร่งด่ังก้อนหิน)  2 1.00 
9. เครื่องประดับ เสื้อผ้า ของใช้ ซอ (เสื้อ) เจียะ (กรรไกร) โทง้ 

(กะละมัง)  
12 

5.97 
10. ทรัพย์สิน วัตถุมีค่า รัตนากร ช่อ (สะพาน)  2 1.00 
11. อาการมั่นคง รักษา นิตยา สถาพร สัญญา  6 2.99 
12. อาการตกแต่ง ส่งเสริม ยี ชู 2 1.00 
13. คุณธรรม ความประพฤติ พรพิมล มานะ เสอ (เช่ือฟัง)  10 4.98 
14. เครือญาติ ศิริพงษ์ ชิดพงษ์ ซ้ง (ผู้เป็นเช้ือสาย

ต้นตระกูล  
10 

4.98 
15. เวลา วัน เดือน ปี รัตติกาล วันเพ็ญ  2 1.00 
16. สัตว์ ยอง (เก้ง) เรีย (แมลง) หน่าเจีย 

(แมลง)  
10 

4.98 
17. อาการคิด ปริศนา สมคิด สมนึก 14 6.97 
  
  2.3 กลุ่มช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีทั้งหมด 110 ช่ือ ผลการวิเคราะห์ความหมายและจําแนกกลุ่ม
ความหมาย ปรากฏผลดังนี้ 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์รายช่ือกลุ่มช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป  
 

กลุ่มความหมาย ตัวอย่างชื่อ จํานวนทั้งสิน้ 
(จาก 420) 

คิดเปน็ร้อยละ 
(จาก 420) 

1. อํานาจ ชัยชนะ ความเป็น
เลิศ ความกล้าหาญ 

เจอยิ่ง (ความย่ิงใหญ่) ไซเล่า (การ
คัดเลือกอย่างดียิ่ง) มีชัย 

 
16 

 
14.55 

2. ความงาม ความบริสุทธ์ิ ยงจัว (ความสวยงาม) ชง (หญิงสาว) มะ 
(ผู้หญิงทีม่ีรูปรา่งสูง) 

 
18 

 
16.36 

3. ความเจริญ ช่ือเสียง บุญ 
มงคล เทพ 

ซัว (ความมีช่ือเสียง) ต้ง (ความโด่งดัง) 
ย่าลือ (ช่ือเสียง) 

 
18 

 
16.36 

4. ความรู้ ความฉลาด เชาวน์ เก้งช่า (ฉลาด) เก๋อ (การศึกษา) 5 4.55 
5. ความรัก ความสุข จั๊วย่ะ (ร่าเริง สดใส) จ่าแฉ่ง (ความรัก) 2 1.82 
6. ดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม ้ เย้ง (ดอกฝิ่น) เต้า (ฟักทอง) ป้ายี 

(ดอกไม้) 
10 9.09 

7. ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ เย้ (ก้อนหิน) 1 0.91 
8. รูปร่าง ลักษณะ ส ี ไม่ปรากฏ 0 0 
9. เครื่องประดับ เสื้อผ้า  
ของใช้ 

เด๋ีย (ช้อน) ดัว (ภาชนะใช้คดข้าว) หม้อ 8 7.27 

10. ทรัพย์สิน วัตถุมีค่า แพง 1 0.91 
11. อาการมั่นคง รักษา เล่าซ่า (ความมั่นคงของอายุ) 1 0.91 
12. อาการตกแต่ง ส่งเสริม ไม่ปรากฏ 0 0 
13. คุณธรรม ความประพฤติ จื่อชง (เที่ยงธรรม) ย่าเช่ง (เช่ือฟัง) 

มานะ 
4 3.64 

14. เครือญาติ ไตลี (ผู้เปรียบเสมือนป้า) มอ (เด็ก ตัว
เล็ก) เหย่อ (ผู้เปรียบเสมือนปู่) 

 
10 

 
9.09 

15. เวลา วัน เดือน ปี ไม่ปรากฏ 0 0 
16. สัตว์ ก๊า (แมลง) อู (เป็ด) หม ี 4 3.64 
17. อาการคิด สมคิด ไส ๋(การเลือกที่ดีที่สุด) จี (ต่ืนตัว) 12 10.9 
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์การต้ังช่ือของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่บ้านร่มเกล้า อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ช่วยให้
คณะผู้วิจัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต้ังช่ือ ความหมายของช่ือบุคลท้ังที่เป็นความหมายทางภาษาไทยและ
ความหมายของชื่อตามภาษาม้ง 
 ผลการศึกษาช่ือบุคคลใน 3 ช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุ 1-20 ปี มีการต้ังช่ือที่มีจํานวนสามพยางค์มาก
ที่สุด รองลงมาเป็นสองพยางค์และสี่พยางค์ ตามลําดับ ช่วงอายุ 30-50 ปี มีการต้ังช่ือจํานวนสองพยางค์มาก
ที่สุด รองลงมาเป็นสามพยางค์และหน่ึงพยางค์ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีการต้ังช่ือจํานวนสองพยางค์มากที่สุด
รองลงมาเป็นหนึ่งพยางค์และสามพยางค์ ตามลําดับ แนวโน้มการต้ังช่ือของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่บ้านร่มเกล้า 
อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในการต้ังช่ือบุคคลในช่วง 3 ระดับอายุ ปรากฏแนวโน้มช่วงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้น
ไปจะมีจํานวนพยางค์น้อยเพียง 1 หรือ 2 พยางค์เท่านั้น ส่วน 3 พยางค์พบเพียง 1 รายช่ือและไม่ปรากฏ
รายช่ือท่ีมีจํานวน 4-6 พยางค ์แตกต่างจากช่วงอายุ 1-20 ปี ปรากฏการต้ังช่ือต้ังแต่ 1-6 พยางค์และนิยมต้ัง
ช่ือจํานวน 3 พยางค์เป็นส่วนมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ วันยาว (2545) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้
ภาษาในการต้ังช่ือของกลุ่มชาติพันธ์ุผู้ไท ในเขตอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ทางด้านโครงสร้างทางภาษา
ของชื่อ ที่มาของคําที่ใช้และความหมาย เพ่ือเปรียบเทียบค่านิยม และความเช่ือจากการตั้งช่ือบุคคลในกลุ่ม
อายุ 4 กลุ่ม แยกเป็นกลุ่มชาย/หญิง ได้แก่กลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุ 41-60 ปี กลุ่มอายุ 21-40 ปี และ
กลุ่มอายุ 1-20 ปี กลุ่มละ 200 คน ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังน้ี โครงสร้างของคําที่นํามาใช้ในการต้ังช่ือ
ของบุคคลที่มีอายุต่างกลุ่มกัน มีโครงสร้างของคําที่แตกต่างกัน โดยท่ีคนกลุ่มอายุมากจะมีโครงสร้างของคําที่
มีจํานวนน้อยพยางค์ ส่วนคนกลุ่มอายุน้อยหรือคนรุ่นใหม่จะมีโครงสร้างของคําที่นํามาต้ังช่ือจํานวนมาก
พยางค์  
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ความหมายของช่ือและจําแนกกลุ่มความหมายของช่ือบุคคลกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง 
หมู่บ้านร่มเกล้า อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน พบว่ากลุ่มช่วงอายุ 1-20 ปี มีการต้ังช่ือที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความเจริญ ช่ือเสียง บุญ มงคล เทพ มากที่สุด และมีการต้ังช่ือที่มีความหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับอํานาจ ชัย
ชนะ ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ รองลงมา และมีการต้ังช่ือที่มีความหมายเกี่ยวกับอาการตกแต่ง ส่งเสริม 
น้อยที่สุด ช่วงอายุ 30-50 ปี มีการต้ังช่ือที่มีความหมายเกี่ยวกับอํานาจ ชัยชนะ ความเป็นเลิศ ความกล้า
หาญมากที่สุด และมีการต้ังช่ือที่มีความหมายเก่ียวกับรูร่าง ลักษณะ สี ทรัพย์สิน วัตถุมีค่า เวลา วัน เดือน 
น้อยที่สุด ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีการต้ังช่ือที่มีความหมายเกี่ยวกับความงาม ความบริสุทธ์ิ ความเจริญ 
ช่ือเสียงมากที่สุด และมีการต้ังช่ือที่มีความหมายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทางกายภาพ ทรัพย์สินมีค่าน้อยที่สุด  
  มีข้อสังเกตอีกประการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการต้ังช่ือของคนไทย คือบรรพบุรุษกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง
สมัยก่อนไม่ค่อยพิถีพิถันในการต้ังช่ือบุตรหลานเหมือนในปัจจุบัน ในสมัยก่อนน้ันอาจไม่คํานึงถึงความไพเราะ 
ความหมายที่ดี เช่นต้ังช่ือว่า ก๊า, เรีย, หน่าเจีย (แมลงชนิดหน่ึง) อู (เป็ด) ช่อ (สะพาน) เจียะ (กรรไกร) เด๋ีย 
(ช้อน) เป็นต้น สอดคล้องกับ เสฐียรพงษ์ วรรณปก (มปป: บทนํา) กล่าวว่า คนไทยในสมัยก่อนไม่ค่อย
พิถีพิถันในการต้ังช่ือบุตรหลานเท่าใดนัก มักต้ังช่ือตามใจชอบ ส่วนมากต้ังช่ือให้สอดคล้องสัมพันธ์กับช่ือพ่อ
แม่ เช่น พ่อช่ือเขียว ลูกช่ือ ดํา แดง ม่วง เป็นต้น ด้วยพลวัตของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งปัจจุบันมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น จึงส่งผลให้คนรุ่นหลังพิถีพิถันในการต้ังช่ือที่มีความหมายดีมากข้ึน เพราะชื่อที่มี
ความหมายไปในทางที่ดีนั้น เป็นการเสริมพลังทางด้านจิตใจและความสิริมงคลให้กับบุคคลเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
 จากการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ช่ือบุคคลกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง หมู่บ้านร่มเกล้า อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
พบข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ว่าปัจจุบันการต้ังช่ือของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมในการต้ังช่ือ
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ของคนไทยมาใช้ในการต้ังช่ือบุตรหลานมากขึ้นเรื่อยๆ โดยพบว่า ช่ือบุคคลกลุ่มชาติพันธ์ุม้งช่วงอายุ 1-20 ปี 
มีทั้งหมด 420 ช่ือ เป็นช่ือไทย 415 ช่ือ เป็นช่ือม้ง 5 ช่ือ ช่วงอายุ 30-50 ปี มีทั้งหมด 204 ช่ือ เป็นช่ือไทย 
139 ช่ือ เป็นช่ือม้ง 65 ช่ือ และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีทั้งหมด 110 ชื่อ เป็นช่ือไทย 13 ช่ือ เป็นช่ือม้ง 97 ช่ือ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนุท โพธ์ิทองคํา (2541) ได้ศึกษาเรื่องการต้ังช่ือของชาวกะเหรี่ยงโปที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพ่ือศึกษาการต้ังช่ือว่าชาวกะเหร่ียงโป มีการต้ังช่ือเป็น
ภาษากะเหรี่ยงหรือภาษาไทย วิธีการต้ังช่ือและศึกษาความหมายของชื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม 
แนวความคิด ความเชื่อและค่านิยมของคนในสังคม โดยใช้วิธีการศึกษาช่ือของชาวกะเหร่ียง 3 ช่วงอายุได้แก่ 
กลุ่มอายุ 41-60 ปี กลุ่มอายุ 21-40 ปี และกลุ่มอายุ 1-20 ปี ทั้งชายและหญิงจํานวน 5 หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 
450 คน ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการต้ังช่ือของชาวกะเหร่ียงจะใช้สองภาษาคือ ช่ือที่เป็นภาษากะเหร่ียง
และช่ือที่เป็นภาษาไทย การต้ังช่ือของแต่ละกลุ่มอายุจะมีความแตกต่างกัน กลุ่มอายุ 41-60 ปี และ 21-40 
ปี ส่วนใหญ่จะมีช่ือเป็นภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทย ส่วนกลุ่มอายุ 1-20 ปี จะมีการต้ังช่ือที่เป็นภาษาไทย
เท่าน้ัน 
  
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาแหล่งที่มาหรือสาเหตุของการตั้งช่ือกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง 
2. ควรศึกษาการตั้งช่ือของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งหมู่บ้านอ่ืนๆ ในจังหวัดน่าน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ
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ภาพสะท้อนสังคมผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจบนพื้นท่ีเสมือนจริง 
 

จุฑามาศ ทองแก้ว1 จุรีรัตน์ บัวแก้ว2 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนสังคมในปัจจุบันผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ จํานวน 3 
แฟนเพจได้แก่ แฟนเพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน แฟนเพจดราม่าแอดดิค และแฟนเพจซีเอศไอแอลเอ เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลจํานวน 12 คนและใช้การสังเกตแบบไม่
มีส่วนร่วมโดยนําผลการวิจัยมานําเสนอเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า เฟซบุ๊คแฟนเพจเป็นอีกพ้ืนที่หน่ึงที่เปรียบเสมือนเวทีสาธารณะของผู้ใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนมุมมองกับผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ ซึ่ง 
เฟซบุ๊คแฟนเพจท้ังสามน้ีสะท้อนภาพสังคมให้เห็นว่าปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีข่าวสารหรือที่เรียกว่า
สังคมก้มหน้า ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยทํางานได้เข้ามาสู่เฟซบุ๊คแฟนเพจในการติดตามข่าวสารใน
ชีวิตประจําวันทั้งเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข่าวสารท่ีทางแฟนเพจได้นําเสนอ เพ่ือให้ทันต่อ
เหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเน่ืองจากแฟนเพจมีการนําเสนอข่าวได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการ
เข้าถึงของผู้ใช้งานที่มีเวลาไม่มากพอต่อการเสพข่าวสารจากช่องทางอ่ืนๆ เฟซบุ๊คแฟนเพจจึงเป็นพ้ืนที่
สะท้อนภาพของสังคมให้เห็นว่าคนในสังคมปัจจุบันต้องการความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อไม่ให้
ตกกระแสของข่าวที่เกิดขึ้นและสะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ใน
การแสดงตัวตนอีกช่องทางหนึ่งในยุคของเทคโนโลยีข่าวสารจากความทันสมัยของคนในสังคมปัจจุบัน  
 
คําสําคญั: พ้ืนที่เสมือนจริง, เฟซบุ๊คแฟนเพจ, ภาพสะท้อนสังคม 
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Social Reflections through Facebook Fan Pages on the Virtual Space 
 

Juthamas Thongkaew1 Jureerat Buakaew2 

 
Abstract 
 The purpose of this study was to explore social reflections through Facebook fan 
pages. The data of this qualitative study were collected through non-participant 
observations and in-depth interviews with 12 informants and the results were presented 
using analytical description. 
 The study found that Facebook fan pages can be compared to public spaces where 
online social network users express their opinions or exchange their viewpoints. The three 
Facebook fan pages reflect that it is now an information technology age in which 
“Phubbing Society” exists. Teen and working-age users visit Facebook fan pages to follow 
daily life news and exchange their opinions on the news feed to keep up with current 
happenings because Facebook fan pages presents news rapidly and the pages are easily 
accessed making it suitable for busy users who do not have enough time to get news via 
other means. Therefore, Facebook fan pages are social reflections indicating that people 
nowadays need to receive news and information rapidly to keep up with happenings. This 
reflects how users’ daily life proceeds. In addition, Facebook fan pages are spaces used as 
another means for users to express their self-identities in the information technology age in 
technologically modern society. 
 
Keywords: virtual space, Facebook fan pages, Social reflection 
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1. บทนํา 
 การสื่อสารในยุคปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ให้คําจํากัดความว่าโลกไร้พรมแดนน้ัน สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ใช้งานเป็นจํานวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยใช้การลงทุนตํ่า เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกหน่วยงาน และ
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้ ผู้ใช้งานในปัจจุบันทุกคนต้องให้ความ
สนใจและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่นี้เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเต็มที่ในสังคม
ยุคข่าวสารเช่นปัจจุบัน (ฤดีพร ผ่องสุภาพ 2551, หน้า 1) กล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการ
ดําเนินชีวิตของประชากรทั่วโลก เพราะอินเทอร์เน็ตมีคุณสมบัติที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคทั้งในการทํางาน และเพ่ือความบันเทิง ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกเพศ 
ทุกวัย อีกทั้งรูปแบบการใช้งานของอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีผู้บริโภคเข้ามาใช้
งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ (พรหมอาสา กัณวเศรษฐ 2557, หน้า 3) เมื่อโลกเปลี่ยนผา่นเข้าสู่สังคมแบบ
เทคโนโลยีและข่าวสาร พ้ืนที่ออนไลน์จึงเป็นพ้ืนที่ใหม่ของบุคคลที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) สมาร์ท
โฟน (Smart Phone) แท็บเล็ต (Tablet) สามารถเช่ือมต่อตนเองเข้าไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือพ้ืนที่
ออนไลน์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดเป็นเสมือนชุมชนเครือข่ายสังคมออนไลน์รูปแบบหน่ึง ซึ่งส่งผลต่อ
วิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของทุกกลุ่มคนและสร้างความสะดวกสบายในวงกว้าง จนกลายเป็น
ปรากฏการณ์ในมิติของการสร้างระบบเครือข่ายทางสังคมในการสื่อสารของโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งดูได้
จากสังคมไทยในยุคน้ีที่สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการดํารงชีวิต เน่ืองจากเทคโนโลยีและเครือข่ายที่
ให้บริการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง ส่งผลให้ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
รวดเร็วมากขึ้นจะเห็นได้จากการรายงานการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 ของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ 2557) พบว่าปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 30 ล้านคน ใน
ประเทศไทยและในจํานวนนี้เป็นผู้ใช้บริการสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างย่ิงเฟซบุ๊ค (Facebook) มากถึง 
88.6 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่าคนในสังคมปัจจุบันมีการใช้งานสังคมออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการใช้
ชีวิตประจําวัน 
 เฟซบุ๊ค (Facebook) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมสําหรับติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเปิดใช้งาน
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดย Mark Zuckerberg นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ในช่วงแรก
นั้นเฟซบุ๊คเปิดให้ใช้งานเฉพาะมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ต่อมาได้ขยายตัวออกไปสําหรับมหาวิทยาลัยทั่ว
สหรัฐอเมริกา และต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้ขยายมาสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปเหมือนในปัจจุบัน 
(ฤดีพร ผ่องสุภาพ 2551, หน้า 55) ซึ่งเฟซบุ๊คสามารถสร้างพ้ืนที่หน่ึงเพ่ือนําเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่เรียกว่า 
แฟนเพจ (Fan Page) เป็นหน้าของผู้ใช้งานเฟซบุ๊คสามารถสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น  
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โฆษณาสินค้า สร้างเพ่ือติดตามดารา ทั้งยังสร้างเพ่ือนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่
เกิดขึ้นในสังคม หรือเผยแพร่ข้อมูลจากเว็บไซต์และบริการต่างๆ ในเชิงธุรกิจได้ และยังเข้าถึงกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเป็นอีกช่องทางที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ีสามารถส่ือสะท้อนให้เห็นถึงความ
สนใจ และความคิดเห็นของผู้คนในสังคมออนไลน์ที่มีต่อเหตุการณ์ในสังคมแต่ละช่วงเวลา (พรหมอาสา กัณว
เศรษฐ 2557, หน้า 5) จากพัฒนาการของระบบอินเตอร์เน็ตน้ีเอง ทําให้เกิดพ้ืนที่ในการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในรูปแบบของกระดานสนทนาหรือที่มักนิยมเรียกกันว่า “เว็บบอร์ด” ซึ่งเป็นพ้ืนที่สําหรับการสื่อสาร
ระหว่างกลุ่มคนบนระบบอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องออนไลน์พร้อมกัน เป็นกระดานสนทนาที่เปิดโอกาสให้
ผู้ใช้งานเข้ามาอ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสามารถร่วมต้ังประเด็นเพ่ืออภิปรายหรือถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยการสื่อสารผ่านกระดานสนทนาเป็นการส่ือสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ 
(Computer-Mediated Communication) ที่สื่อสารแบบไม่พร้อมกัน (Asynchronous Communication)  
มีลักษณะเป็นเวทีสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตได้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมท้ัง
ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเกี่ยวกับเร่ืองราวที่สนใจด้วยการทิ้งข้อความกลับไปกลับมา ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีการแบ่งห้องกระดานสนทนาเป็นห้องต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาแสดงความ
คิดเห็น และเป็นการจัดแบ่งหมวดหมู่การแสดงความคิดเห็น (ธีรายุทธ ทองสุข 2555, หน้า 2) เช่น
เดียวกับเฟซบุ๊คแฟนเพจที่มีการสร้างขึ้นมาเพ่ือนําเสนอข้อมูลข่าวสารและให้ผู้ใช้งานเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นกับผู้ใช้งานคนอื่นๆ ได้เพ่ือให้เห็นมุมมองที่หลากหลายของผู้ใช้งานทั้งนี้เฟซบุ๊คแฟนเพจ
ส่งผลให้เห็นถึงความเป็นไปของสังคมที่เกิดข้ึน จากพ้ืนที่กรณีศึกษาได้แก่ แฟนเพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน แฟนเพ
จดราม่าแอดดิค และแฟนเพจซีเอสไอแอลเอ โดยท้ัง 3 แฟนเพจนี้มีผู้ติดตามกว่าหนึ่งล้านคนซึ่งเป็นจํานวนที่
มากเมื่อเปรียบเทียบกับแฟนเพจคอมมิวนิต้ีอ่ืนๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของคนในสังคมต่อการ
ติดตามข่าวสารบ้านเมืองในยุคปัจจุบัน 
 ดังนั้นเฟซบุ๊คแฟนเพจไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่กําลังได้รับความสนใจและความนิยมในวงการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และการนําเสนอข่าวสาร แต่เป็นพ้ืนที่ออนไลน์ที่ทําให้คนในสังคมปัจจุบันเห็นถึงภาพสะท้อน
ของสังคมท่ีเกิดขึ้น ที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์วัยหนุ่มสาวคนทํางานลงไปถึงวัยรุ่นไทยมากมาย 
ส่งผลให้พ้ืนที่เฟซบุ๊คแฟนเพจกลายเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายใหม่ของสินค้าหรือบริการต่างๆ นอกจากนั้นแล้วยัง
เป็นการนําเสนอข่าวสารให้แก่บุคคลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในสังคมให้ผู้ใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับทราบ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาถึงภาพสะท้อนของสังคม
ในปัจจุบันผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจของผู้ใช้งานที่เข้ามาติดตามข่าวสารบนพ้ืนที่เสมือนจริง ลักษณะการนําเสนอ
ข่าวสารบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ ซึ่งเป็นพ้ืนที่หน่ึงที่มีคนเข้าไปใช้งานเป็นจํานวนมากและเป็นพ้ืนท่ีออนไลน์ที่มี
ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าไปบริโภคข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนประจําวันได้อย่างรวดเร็วและสะดวกใน
การเข้าถึง จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเกิดข้อคําถามว่า การเข้ามาติดตามเฟซบุ๊คแฟนเพจของ
ผู้ใช้งานมีสาเหตุใดบ้าง มีการแสดงออกทางความคิดบนพ้ืนที่เสมือนจริงเป็นอย่างไร และเฟซบุ๊คแฟนเพจ
ช่วยสะท้อนภาพสังคมได้อย่างไรในยุคปัจจุบัน และเพ่ือจะได้นําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางให้แก่องค์กร
ภาครัฐและเอกชน รวมท้ังผู้สนใจนําความรู้และความเข้าใจสภาพของสังคมผ่านพ้ืนที่เสมือนจริงเพ่ือเป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาสังคมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนของสังคมในปัจจุบันผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย
คือพ้ืนที่ไซเบอร์สเปซ ได้แก่ แฟนเพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน แฟนเพจดราม่าแอดดิค และแฟนเพจซีเอสไอแอลเอ 
เน่ืองจากพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊คติดตามเป็นจํานวนมากทั้งเจ้าของแฟนเพจมีการนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารท่ีเกิดขึ้นในสังคมอย่างสมํ่าเสมอและมีเอกลักษณ์ในการนําเสนอตามแบบของตนเอง การเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลจํานวน 12 คน ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัย
ครั้งน้ีโดยการสํารวจจากการเข้าไปใช้งานแฟนเพจที่ได้กําหนด และทําการสังเกตจากการโพส (Post) ข้อมูล
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ข่าวสารของเจ้าของเพจในเร่ืองราวต่างๆ และดูการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่ติดตามแฟนเพจ 
(Fanpage) ที่เข้ามาใช้งานเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง ทั้งน้ีการแสดงความคิดเห็นนั้นได้รับความ
นิยมจากผู้ใช้งานด้วยกัน ดูจากการกดถูกใจ (Like) ของการแสดงความคิดเห็นน้ันในข่าวสารท่ีทางแฟนเพจ
ได้นําเสนอ โดยการแบ่งผู้ให้ข้อมูลได้แก่ แฟนเพจอีเจี๊ยบเลียบด่วนจํานวน 4 คน แฟนเพจดราม่าแอดดิคจําน
วน 4 คน และแฟนเพจซีเอสไอแอลเอจํานวน 4 คน ตลอดจนการใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยผู้วิจัยได้
เข้าไปสังเกตพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน ทําการศึกษาและสังเกตการแสดงความคิดเห็นเพ่ือช่วยในการ
วิเคราะห์ภาพสะท้อนของสังคม นําข้อมูลมาวิเคราะห์จําแนกหมวดหมู่ ตีความ หาข้อสรุป และนําเสนอ
การศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. เฟซบุ๊คแฟนเพจ สาเหตุของการเข้ามากับการสะท้อนภาพสังคม  
หากกล่าวถึงเฟซบุ๊คแฟนเพจน้อยคนนักที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์จะไม่รู้จักเนื่องจากเป็นพ้ืนที่
สาธารณะหน่ึงที่คนปัจจุบันให้ความสนใจ สําหรับผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊คแล้วส่วนมากจะมีการติดตามเฟซบุ๊
คแฟนเพจเพื่อติดตามข่าวสารในชีวิตประจําวัน ซึง่แต่ละผู้ใช้งานจะมีเฟซบุ๊คแฟนเพจที่ติดตามแตกต่างกัน
ออกไปตามความชอบของผู้ใช้งาน และเฟซบุ๊คแฟนเพจชุมชนออนไลน์ที่คนปัจจุบันให้ความนิยมเป็นอย่าง
มากได้แก่ แฟนเพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน แฟนเพจดราม่าแอดดิค และแฟนเพจซีเอสไอแอลเอ เนื่องจากทั้ง 3 
แฟนเพจมีการนําเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ซึ่งแต่ละแฟนเพจก็มีการนําเสนอที่แตกต่างกัน
ออกไป และสาเหตุของการเข้ามาติดตามเฟซบุ๊คแฟนเพจของผู้ใช้งานสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
  1.1 ลักษณะเด่นในการนําเสนอของเฟซบุ๊คแฟนเพจทั้งสามแฟนเพจ เน่ืองจากแฟนเพจทั้งสามมี
การนําเสนอข่าวสารในรูปแบบของตนเองกล่าวได้ว่า ปัจจัยจากความชื่นชอบในลักษณะการนําเสนอของ
เจ้าของแฟนเพจจะเป็นตัวดึงดูดอย่างดีของผู้ใช้งาน จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานทั้ง 3 แฟนเพจพบว่าผู้ใช้งาน
จะช่ืนชอบในตัวของเจ้าของแฟนเพจที่มีการนําเสนอในแบบของตนเองทําให้มีความโดดเด่นกว่าแฟนเพจ
ชุมชนออนไลน์อ่ืนๆ ได้แก่ แฟนเพจซีเอสไอแอลเอมีการนําเสนอข่าวสารท่ีเป็นคดีความในสังคม มีการ
ติดตามข่าวอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอทําให้ผู้ที่ต้องการจะติดตามข่าวนั้นๆ เป็นพิเศษจะให้ความสนใจและ
เข้ามาติดตาม ทั้งนี้แล้วทางแฟนเพจมีการนําเสนอข่าวโดยใช้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษส่งผลให้ผู้ใช้งาน
ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษไปในตัว [หยก (นามสมมติ) , สัมภาษณ์วันที่ 25 ธันวาคม 2558] แฟนเพจอีเจี๊ยบเลียบ
ด่วนจะนําเสนอโดยการใช้คําที่ไม่สุภาพซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท่ีเป็นที่พูดถึงของผู้ใช้งานทําให้วัยรุ่นเข้ามา
พูดแสดงความคิดเห็นเพ่ือโต้ตอบกับเจ้าของแฟนเพจ ทั้งนี้แฟนเพจจะต้ังประเด็นเพ่ือหาความคิดเห็นจาก
ผู้ใช้งานว่ามีความคิดเห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไรเพ่ือให้ผู้ติดตามเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น [หนึ่ง 
(นามสมมติ) , สัมภาษณ์วันที่ 28 ธันวาคม 2558] และแฟนเพจดราม่าแอดดิค เน่ืองจากเจ้าของแฟนเพจมี
อาชีพเป็นแพทย์ เมื่อมีข่าวสารที่เก่ียวข้องกับสุขภาพเจ้าของแฟนเพจจะให้คําแนะนําหรือให้ความรู้กับเร่ือง
นั้นๆ ให้ผู้ติดตามได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง จะเห็นว่าทั้ง 3 แฟนเพจมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับความ
ช่ืนชอบของผู้ใช้งานได้หลากหลาย ส่งผลให้แฟนเพจทั้งสามน้ีมีผู้ติดตามเป็นจํานวนมากแสดงให้เห็นว่า
รูปแบบ ลักษณะการนําเสนอเป็นเหตุผลสําคัญต่อจํานวนผู้เข้ามาติดตาม [แตงโม (นามสมมติ), สัมภาษณ์
วันที่ 19 มกราคม 2559] 
  1.2 ความรวดเร็วในการนาํเสนอข่าวสารที่น่าเช่ือถือและเข้าถึงได้ง่าย เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผล
ให้ผู้ใช้งานเข้ามาติดตามเฟซบุ๊คแฟนเพจ โดยเมื่อมีข่าวเกิดข้ึนทางแฟนเพจจะมีการกรองข่าวสารว่าเกิดข้ึน

364



 

365 
 

จริงหรือไม่และเมื่อไหร่ จากน้ันจึงนําเสนอข่าวบนเฟซบุ๊คแฟนเพจทันทีส่งผลให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊คแฟนเพจได้
รับรู้ข่าวสารระหว่างวันโดยไม่ต้องรอดูข่าวในสถานีโทรทัศน์อย่างที่ผ่านมา เน่ืองจากปัจจุบันเป็นยุคของ
เทคโนโลยีข่าวสารความรวดเร็วในการนําเสนอข่าวสารเป็นเหตุหน่ึงที่ตอบโจทย์ของคนในยุคสมัยน้ี โดยการที่
ผู้ใช้งานอยู่ในยุคของโลกแห่งเทคโนโลยีข่าวสาร ความรวดเร็วในการนําเสนอข่าวเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ผู้ใช้งาน
หรือผู้เสพข่าวสารต้องการเป็นอย่างมากเพ่ือมาตอบสนองการดําเนินชีวิตประจําวันของคนปัจจุบัน [ป๊อป 
(นามสมมติ) , สัมภาษณ์วันที่ 25 ธันวาคม 2558] และในปัจจุบันการเข้าถึงสังคมออนไลน์หรือพ้ืนที่เสมือน
จริงจะเข้าถึงได้ง่าย การที่เราได้รับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วทําให้เราสามารถถกเถียงหรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับคนอ่ืนๆ และทันต่อเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมือง [แนน, สัมภาษณ์วันที่ 8 มกราคม 2559] 
  1.3 เป็นช่องทางหรือเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและต่อเน่ือง ก็
เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้มีการเข้ามาติดตามเฟซบุ๊คแฟนเพจของผู้ใช้งาน เน่ืองจากเปรียบเสมือนเป็นเวที
สาธารณะของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาเพ่ือแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น มุมมอง ในข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทางแฟนเพจเองหรือผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ [ฝน (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 8 มกราคม 
2559] ยกตัวอย่างเช่นข่าวอุ้มบุญของเด็กหญิงคาล์เมนที่มีการนําเสนอมาตั้งแต่ต้นและมีผู้ใช้งานเข้ามาแสดง
ความคิดเห็นเป็นจํานวนมากโดยทางแฟนเพจไม่เพียงนําเสนอข่าวแล้วจบไปแต่ยังคงมีการนําเสนอและมีการ
ติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆ ทําให้ผู้ใช้งานที่ติดตามรับรู้ข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการที่เจ้าของ
แฟนเพจนําเสนอข้อมูลข่าวสารแบบที่ต้ังประเด็นคําถาม เพ่ือนําไปสู่การต่อยอดในการเกิดข้อคําถามหรือ
ความเห็นต่างของผู้ใช้งานกับข่าวสารที่เกิดขึ้น [จ๊อบ (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 12 มกราคม 2559] การ
เข้ามาแสดงออกทางความคิดเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มุมมองของผู้ใช้งานจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่สําคัญต่อ
การเข้ามาติดตามเฟซบุ๊คแฟนเพจ  
  เมื่อพิจารณาดูแล้วจะพบว่าปัจจัยจากความช่ืนชอบในลักษณะการนําเสนอของเจ้าของแฟนเพจ
กับการเข้ามาแสดงออกทางความคิดถือเป็นปัจจัยหลักของผู้ใช้งาน ซึ่งบางคนมีทั้งสองลักษณะประกอบกัน 
กล่าวคือ มีความช่ืนชอบในการนําเสนอของเจ้าของแฟนเพจส่งผลให้เข้ามาแสดงออกทางความคิดของ
ผู้ใช้งานเป็นจํานวนมากเพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองของเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าคนในยุค
ปัจจุบันต้องการการสื่อสารท่ีรวดเร็วเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองและแฟนเพจทั้งสามนี้ สามารถ
สนองตอบต่อความต้องการการเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เกิดการเข้าใช้งานในพื้นที่
ออนไลน์หรือพ้ืนที่เสมือนจริงที่สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวที่ทางแฟนเพจได้นําเสนอกับ
ผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ ได้กล่าวได้ว่าเฟซบุ๊คแฟนเพจเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่คนในปัจจุบันต้องการเป็นพ้ืนที่ในการ
แสดงออกที่เข้าถึงได้ง่ายในการดําเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน 
 2. การแสดงออกทางความคิดบนพ้ืนที่เสมือนจริงในยุคของเทคโนโลยีข่าวสาร 
  พ้ืนที่เสมือนจริงเป็นพ้ืนที่ของไซเบอร์สเปซ คนทุกคนสามารถเข้าถึงได้และมีสิทธิเท่าเทียมกันใน
การใช้งาน สําหรับแฟนเพจอีเจ๊ียบเลียบด่วน แฟนเพจดราม่าแอดดิค และแฟนเพจซีเอสไอแอลเอ ที่มี
ผู้ติดตามเป็นจํานวนมากน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจากเจ้าของแฟนเพจอยากมีพ้ืนที่นําเสนอข้อมูลข่าวสาร และอยากให้
ผู้ติดตามเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิด เมื่อกล่าวถึงการเข้ามาในพ้ืนที่เสมือนจริงเพ่ือการ
แสดงออกทางความคิดในเรื่องราวต่างๆ แล้วนั้นจากการสัมภาษณ์สมาชิกผู้ที่ติดตามเฟซบุ๊คแฟนเพจถึงความ
คิดเห็นของตนเองท่ีมีต่อการใช้งานพื้นที่เสมือนจริงทําให้พบว่า ผู้ใช้งานมีมุมมองของความคิดเห็นไปใน
แนวทางเดียวกันบ้างเห็นต่างกันบ้าง กล่าวคือ เป็นเร่ืองท่ีดีที่มีการเปิดพ้ืนท่ีให้ผู้ใช้งานเข้ามาแสดงออกทาง
ความคิด ถกเถียงกับผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ ในเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม
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ด้วย ทั้งน้ีผู้ใช้งานบางคนกล่าวว่ามีผู้ใช้งานอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาก่อกวนหรือเข้ามาพูดเร่ืองไร้สาระท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับข่าวสารท่ีทางแฟนเพจได้นําเสนอ แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันการเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารยังคงมี
มากกว่าผู้ที่เข้ามาก่อกวน [มิว (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 2559] 
  กล่าวได้ว่าการท่ีผู้ใช้งานเฟซบุ๊คมีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนมุมมอง หรือเวทีสาธารณะถกเถียงใน
ประเด็นข่าวสารต่างๆ เป็นเรื่องที่ดีซึ่งปัจจุบันนี้การเข้าถึงพ้ืนที่เสมือนจริงเป็นเรื่องง่ายเนื่องจากเทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้า เพียงมีอุปกรณ์ที่สามารถเช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ [เนม (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 12 มกราคม 2559] และการท่ีผู้ใช้งานมีพ้ืนที่ที่หลายคนเรียกว่าเป็นพ้ืนที่เสมือนจริง
ที่ใครก็สามารถเข้าได้ ส่งผลให้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นจากการท่ีตัวเราเองได้รับรู้ข่าวสารนอกจากจะได้
แลกเปล่ียนความเห็นกับคนรอบข้างแล้ว พ้ืนที่เฟซบุ๊คแฟนเพจกเ็ป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่ผู้ใช้งานสามารถรับรู้
มุมมองและความคิดเห็นของผู้ใช้งานคนอ่ืนอีกมากมายทําให้เกิดประเด็นท่ีหลากหลายมากข้ึน [เมย์ (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 15 มกราคม 2559] ถึงแม้ว่าผู้ใช้งานบางคนจะใช้พ้ืนที่นี้เพ่ือเข้ามาพูดในประเด็นที่
ไม่ใช่ข่าวสารของทางแฟนเพจได้นําเสนอบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาแสดงออกทางความคิดที่ทําให้ผู้ใช้งาน
คนอ่ืนๆ เกิดการชื่นชอบในทัศนะหรือมุมมอง นํามาสู่การเกิดปฏิสัมพันธ์กันขึ้นในพ้ืนที่เสมือนจริงและเกิด
เป็นมิตรภาพในสังคมหรือชุมชนออนไลน์ [เอม (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 17 มกราคม 2559] เฟซบุ๊คแฟน
เพจจึงมิได้เป็นเพียงแต่การประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือในเชิงธุรกิจแฝงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพ้ืนท่ีหนึ่งใน
การนําเสนอข้อมูลข่าวสารมาสู่พ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นหรือเวทีสาธารณะ กระทั้งการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์และการเข้ามาแสดงตัวตนด้วย 
  จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าพ้ืนที่เฟซบุ๊คแฟนเพจเป็นพ้ืนที่ที่เปิดให้ผู้ติดตามหรือ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊คเข้ามาแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมองของข่าวสารที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเพ่ือให้
ทราบความเป็นมาของประเด็นข่าวสารท่ีเกิดขึ้น ทั้งน้ีแล้วผู้ใช้งานบางส่วนคิดว่าเป็นพ้ืนที่หน่ึงที่สามารถเข้า
มาแสดงออกถึงตัวตนของตนเอง เน่ืองจากผู้ติดตามเฟซบุ๊คแฟนเพจส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้
อยากลองพ้ืนที่นี้จึงเป็นอีกพ้ืนที่หน่ึงที่กลุ่มวัยรุ่นเข้ามาแสดงตัวตนเพ่ือให้เป็นที่รู้จักของผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ และ
แสดงให้เห็นถึงตัวตนของวัยรุ่นที่ใช้งานในเฟซบุ๊คแฟนเพจเป็นอย่างไร [ออน (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 18 
มกราคม 2559] จากการเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยการใช้ภาษาที่เข้าใจกันในหมู่วัยรุ่นหรือผู้ที่ใช้งาน
เฟซบุ๊คมาเป็นเวลานานจะรู้และเข้าใจในภาษาที่ใช้สื่อสารกัน ทั้งนี้แล้วการเข้ามาในพ้ืนที่นี้เป็นการเข้ามาเพ่ือ
แสดงความคิดเห็นที่ไม่สามารถทําได้ในชีวิตจริงเนื่องจากไม่มีใครรู้จักตัวตนท่ีแท้จริงของผู้ใช้งานในพ้ืนที่
ออนไลน์แห่งน้ีได้นอกจากตัวตนท่ีเราต้องการแสดงให้เห็นเพียงเท่านั้น [แตงโม (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 
19 มกราคม 2559] 
  ปัจจุบันเม่ือมนุษย์ได้ก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นการบริโภคข่าวสาร การ
แสดงความคิดเห็น หรือมีการแสดงตัวตนเกิดขึ้นบนโลกเสมือนจริงพ้ืนที่ออนไลน์จึงเป็นพ้ืนที่หน่ึงที่ได้เข้ามา
อยู่ในชีวิตประจําวันของผู้ใช้งาน เน่ืองจากการพัฒนาของระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดพ้ืนที่
เสมือนจริงเป็นพ้ืนที่ในระบบอินเทอร์เน็ตที่ทําให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการเข้ามาแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนมุมมอง เปรียบเสมือนพ้ืนที่ที่สะท้อนภาพของสังคมเทคโนโลยีข่าวสารโดยไม่มีข้อจํากัดของมิติ
ด้านเวลาหรือสถานที่ทางกายภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานเข้ามาใช้งานได้ตลอดเวลาเพียงมีอุปกรณ์ที่
เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้สามารถเข้าไปแสดงตัวตนที่เราไม่สามารถเปิดเผยในโลกแห่งความเป็นจริงได้ 
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5. อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การเข้ามาติดตามเฟซบุ๊คแฟนเพจมีหลายสาเหตุด้วยกัน เน่ืองจากสังคมปัจจุบันเป็นยุคของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ทั้งยังเป็นยุคของเทคโนโลยีข่าวสาร การเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
คนส่วนใหญ่จะใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊คเป็นจํานวนมากและการเกิดข้ึนของเฟซบุ๊คแฟนเพจก็มีมากเช่นกัน ทั้งน้ี
ปัจจัยหลักของผู้ใช้งานที่เข้ามาติดตามแฟนเพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน แฟนเพจดราม่าแอดดิค และแฟนเพจซีเอส
ไอแอลเอ มีหลายสาเหตุคือ มีความช่ืนชอบในลักษณะการนําเสนอของเจ้าของแฟนเพจ การเข้ามาแสดงออก
ทางความคิดกับเร่ืองราวต่างๆ ที่เจ้าของแฟนเพจได้นําเสนอลงบนพ้ืนที่ออนไลน์ แฟนเพจมีการนําเสนอ
ข่าวสารอย่างรวดเร็วและง่ายต่อการเสพข่าว ทั้งการแสดงความคิดบนพื้นท่ีเสมือนจริงในยุคของเทคโนโลยี
ข่าวสารของผู้ใช้งานเฟซบุ๊คแฟนเพจ ซึ่งมุมมองของผู้ใช้งานน้ันได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีพ้ืนที่ที่สามารถเข้า
มาแสดงออกทางความคิดในเรื่องราวต่างๆ ในทิศทางเดียวกันหรือมีความคิดที่แตกต่างกันตามมุมมองของแต่
ละคน สอดคล้องกับ อานันท์ กาญจนพันธ์ุ (2549) กล่าวว่า พ้ืนที่มิได้เป็นเพียงพ้ืนที่ทางสังคมเท่านั้นแต่เป็น
พ้ืนที่ทางความคิด อุดมการณ์ และวัฒนธรรม เป็นเวทีของการต่อสู้ โต้เถียง ในความหมายหรือเรื่องราวต่างๆ 
และพื้นที่เฟซบุ๊คแฟนเพจยังกล่าวได้ว่าเป็นเวทีสาธารณะที่ใครก็ได้สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็น ดังที่ ฮา
เบอร์มาส (Habermas) (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ 2543) กล่าวว่า พ้ืนท่ีสาธารณะเป็นพ้ืนท่ีของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ดังนั้นช่องทางแห่งการส่ือสารสาธารณะหรือตัวสื่อสาธารณะท่ีเปิดกว้าง 
และเป็นอิสระจากการครอบงําจากฝ่ายใดๆ พ้ืนที่สาธารณะจึงเป็นพ้ืนที่หน่ึงในพ้ืนที่สาธารณะสําหรับ
ประชาชนได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเร่ืองสาธารณะเป็นสําคัญ ทั้งน้ี เฮย์ม (Heim) (อ้างถึงใน จิรัฏฐ์ 
ศุภการ 2545, หน้า 36) กล่าวว่า ไซเบอร์สเปซเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้ ไม่มีการกีดกัน ปิด
กั้นการเข้าถึงได้ ดังนั้นพ้ืนที่นี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกคนไม่ว่ามีสถานภาพใดก็ตาม
สามารถเข้ามาใช้ได้เช่นกัน เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ รวมไปถึงพ้ืนที่เฟซบุ๊คแฟนเพจยัง
เป็นพ้ืนที่ในการนําเสนอตัวตนจากการเข้ามาแสดงออกทางความคิดของผู้ใช้งานที่ติดตามเฟซบุ๊คแฟนเพจที่
ไม่สามารถแสดงออกได้ในชีวิตจริง ดังผลการศึกษาของ จิรัฏฐ์ ศุภการ (2545, หน้า 4) ที่ได้ศึกษาการอธิบาย
ตัวตนในชุมชนเสมือนจริงบนพ้ืนที่ไซเบอร์สเปซท่ีมีช่ือว่าแลมป์ดามู ซึ่งเป็นสถานที่ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งาน
สามารถสร้างตัวตนใหม่ได้อย่างที่ตนเองต้องการผ่านการบรรยายตัวอักษร ภายใต้ระบบการสร้าง
สภาพแวดล้อมจําลองและมีปฏิสัมพันธ์กันได้ทุกอย่างเช่นในโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งสะท้อนให้เห็นถึง
อิทธิพลของค่านิยมต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านคําอธิบายตัวตนของประชากร 
 นอกจากน้ันแล้วเฟซบุ๊คแฟนเพจยังเป็นพ้ืนท่ีที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพของสังคมในยุคเทคโนโลยี
ข่าวสารหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในการก้าวเข้าสู่ความทันสมัยของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เน่ืองจากการพัฒนาของระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดพ้ืนที่เสมือนจริงที่ทําให้คนใน
ปัจจุบันมีส่วนร่วมในการเข้ามาแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนมุมมองเปรียบเสมือนพื้นที่ที่สะท้อนภาพของ
สังคมในปัจจุบันสอดคล้องกับที่ สเปนเซอร์ (Spencer) (อ้างถึงใน รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ 2548, หน้า 99) 
กล่าวว่า สังคมมีเอกลักษณ์ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้โครงสร้างของสังคมและวิถีการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละสังคมเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่หยุดน่ิงเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยการ
เปลี่ยนแปลงน้ันหมายถึงความแตกต่างของสิ่งใดสิ่งหน่ึงเมื่อวันเวลาเปล่ียนไปหรือการที่สิ่งใดส่ิงหน่ึงเป็น
สภาพที่เคยเป็นอยู่ไปสู่สภาพใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยอาศัยองค์ประกอบด้านเวลาเป็นเคร่ืองกําหนด อีก
ทั้ง โรเจอร์ (Roger) (1968, หน้า 45) ได้อธิบายความทันสมัยว่า ความทันสมัยที่เกิดข้ึนนั้นเป็นความทันสมัย
ในระดับบุคคลโดยเป็นขบวนการท่ีการดํารงชีวิตของบุคคลได้เปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรมเดิมที่เคยเป็นมา
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ในอดีต โดยมีการรับเอาเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการ
ดํารงชีวิตในระดับบุคคลที่รวดเร็วขึ้น มีการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีสมัยใหม่และเกิดการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับเฟซบุ๊คแฟนเพจท้ังสามแฟนเพจที่สะท้อนภาพ
ของสังคมปัจจุบันว่าคนยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวันความรวดเร็วในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจําเป็นของผู้ใช้งาน และแฟนเพจท้ังสามสามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งาน กล่าว
ได้ว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคของสังคมก้มหน้าการที่ผู้ใช้งานรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วจะทําให้สามารถสื่อสารกับ
ผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เสมือนจริงหรือพ้ืนที่ทางสังคมได้อย่างถูกต้อง เฟซบุ๊คแฟนเพจจึงเปรีบเสมือนพ้ืนที่ที่
สามารถสะท้อนภาพสังคมในยุคของความทันสมัยได้เป็นอย่างดี 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการวิจัยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพสะท้อนสังคมในปัจจุบันของยุคเทคโนโลยีข่าวสาร 
ทั้งเป็นแนวทางในการสร้างพ้ืนที่การแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้งานบนพ้ืนที่ทางสังคมรูปแบบใหม่เป็นผล
มาจากความสามารถของเทคโนโลยีร่วมสมัย และนํามาซึ่งการรู้เท่าทันสื่ออันจะเป็นประโยชน์ในการเลือก
พิจารณาเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ใช้งานต่อไปในอนาคต 
 2. ปัจจุบันเกิดการสร้างเฟซบุ๊คแฟนเพจขึ้นเป็นจํานวนมากจนอาจมีหลายช่องทางให้ผู้ใช้งานได้
เลือกติดตามผู้วิจัยจึงอยากให้มีการศึกษาถึงการสร้างพ้ืนที่เสมือนจริงในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือทําความเข้าใจใน
การเข้ามาเปิดพ้ืนที่ออนไลน์หรือพ้ืนที่สาธารณะของคนในยุคเทคโนโลยีข่าวสาร 
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วิถีชีวิตกับสายน้ําในประเพณี “ส่งเภา” 
 

จุรีรัตน์ บัวแก้ว1 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายนํ้าของชาวตะเครียะผ่าน
ประเพณีส่งเภาของ ตําบลตะเครียะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 
ในอดีตชาวตะเครียะต้ังถิ่นฐานอยู่ติดกับแม่น้ํา ลําคลองและทะเลสาบสงขลา ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมคือ ทํานา และทําการประมง ซึ่งทั้งสองอาชีพต้องพ่ึงพานํ้าจากธรรมชาติเป็นหลัก วิถีชีวิตที่
ผูกพันกับสายนํ้าซึ่งแฝงไว้ด้วยความเช่ือว่าความสําเร็จในการประกอบอาชีพเป็นเพราะมีพระแม่คงคาที่
สามารถดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ชาวตะเครียะจึงได้จัดประเพณีส่งเภาเพ่ือขอบคุณและ
ขออภัยพระแม่คงคาที่ชาวตะเครียะได้ใช้น้ําอุปโภคบริโภคทําให้น้ําสกปรก อีกทั้งยังเป็นการลอยทุกข์โศก 
เคราะห์กรรมออกไปจากชีวิต  
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The way of Life and the Stream in the Tradition of “Song Phao” 
 

Jureerat Buakaew1 

 
Abstract 
 This qualitative research aimed to explore the way of life of Takhria locals that is 
tied up with streams through the tradition of “Song Phao” in Takhria Sub-district, Ranot 
District, Songkhla Province. It was found that in the past, Takhria locals lived next to rivers, 
canals, and Songkhla Lake. Thus, agriculture was the main occupation for most people, in 
particular, rice farming and fishing, the occupations that mainly depended on nature. The 
way of life was tied up with the stream and with a belief that occupational success 
depended on the Goddess of Water who could make land fertile. This is the reason why 
Takhria locals hold the tradition of “Song Phao”, to thank and to apologize the Goddess of 
Water because they use water for consumption which makes water dirty. Moreover, 
launching a raft is to float away sufferings and misfortune. 
  
Keywords: The way of life, the stream, Song Phao  
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1.บทนํา 
 การต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ในอดีตมักนิยมสร้างบ้านเรือนอยู่ตามริมแม่น้ํา ลําคลองหรือทะเลเป็นหลัก
เพราะมนุษย์ต้องอาศัยแหล่งน้ําในการอุปโภค บริโภคเป็นพ้ืนฐานของการดํารงชีวิต เมื่อมนุษย์มาอาศัยอยู่
รวมกันมากขึ้นจึงต้องมีกฏเกณฑ์มาบังคับใช้กลายเป็นแบบแผนที่คนกลุ่มหน่ึงใช้ร่วมกันหรือยึดถือปฏิบัติสืบ
ทอดต่อๆ กันมา มนุษย์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว รุ่งรัตน์ ทองสกุล (2549) มองว่าวิถีชีวิตเป็น
หลักเกณฑ์ในการดําเนินชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและมีการติดต่อสื่อสาร
กันระหว่างกลุ่มสังคมต่างๆ อยู่ตลอดเวลา จุดมุ่งหมายในการดําเนินชีวิต เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม มี
การแก้ปัญหาที่ประสบในชีวิตประจําวัน เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคนในสังคม  
 สําหรับสังคมไทยน้ันได้ผูกโยงวิถีชีวิตเข้ากับความเชื่อโดยเฉพาะความเช่ือเก่ียวกับสิ่งที่เหนือ
ธรรมชาติ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือความศรัทธาน้ัน ได้นิยามความหมายของความเช่ือไว้ใกล้เคียง
กัน อาทิ เทพ สงวนกิตติพันธ์ุ (2545) กล่าวว่า ความเช่ือ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจและการยอมรับ นับ
ถือ เช่ือมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดมาสนับสนุนหรือพิสูจน์ ทั้งนี้บางอย่างอาจมีหลักฐานอย่าง
เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้หรืออาจจะไม่มีหลักฐานท่ีจะนํามาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ได้ นอกจากนี้ 
ความเช่ือ ความนับถือและการแสดงออกต่างๆ ของบุคคลนั้นย่อมเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณี 
และสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทางด้านจิตใจและปัญญาของแต่ละคน และความมั่นใจต่อสิ่งนั้นๆ ว่า
เป็นความจริง  
 ภาคใต้ของไทยก็ยังคงมีประเพณีต่างๆ ที่สะท้อนความเช่ือของชาวใต้ปรากฏให้เห็นอยู่หลายๆ 
ประเพณีได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีชักพระ ประเพณีเดือนสิบ ประเพณีส่งเภา เป็นต้น สําหรับ
ประเพณีส่งเภา เป็นพิธีกรรมความเช่ือของชาวตะเครียะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่เช่ือว่า พระแม่คงคา
เทพีแห่งสายน้ํา สามารถช่วยเหลือให้พ้นทุกข์จากโรคภัย และความพิบัติต่างๆ เป็นการส่งเคราะห์ร้าย หรือ
รักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย  
 จากตํานานที่เล่าต่อๆ กันมาว่าประเพณีส่งเภาเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้พระคุณ คือ พระ
แม่คงคา ซึ่งชาวตะเครียะได้อาศัยทํามาหากิน ทั้งบนดินและในนํ้า บางคนเรียกว่า “ส่งเภา” หรือ “ส่งแพ”
เป็นการส่งโรคร้ายไข้เจ็บเหล่าน้ันให้พ้นไปจากหมู่บ้าน และยังเป็นการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ด้วยการส่งเสบียง
อาหารให้ จะได้คุ้มครอง ดูแลชาวตะเครียะพ้นจากอันตราย เน่ืองจากวิถีชีวิตของชาว ตะเครียะ มีความ
เกี่ยวข้องผูกพันกับสายน้ําในลําคลองตะเครียะและทะเลสาบสงขลา จึงจัดให้มีพิธีส่งเภา โดยทํากันในช่วงวัน
ว่างจากการทํานา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี เน่ืองจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นวันหยุดยาวของ
เทศกาลปีใหม่ บรรดาลูกหลานและเครือญาติที่แยกย้ายไปทํางานในต่างจังหวัดเดินทางกลับมาเย่ียมเยียน
และร่วมฉลองปีใหม่กับครอบครัว จะได้มโีอกาสทําบุญร่วมกัน ที่วัดวารีป่าโมกข์ หรือวัดปากบางตะเครียะ 
ติดต่อกันมาจนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน (ยงยุทธ อัตบุตร, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2558)  
 ด้วยเหตุนี้การศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตกับสายน้ําในประเพณีส่งเภาของ ตําบลตะเครียะ อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งในแง่ของวิถีชีวิตของชุมชนตะเครียะท่ีต้องพ่ึงพาน้ําจาก
ธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นภาพสังคมตะเครียะท่ีเช่ือมโยงความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติกับวิถีชีวิตเข้าด้วยกัน
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ชาวตะเครียะรุ่นใหม่
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ส่วนใหญ่ออกไปทํางานต่างจังหวัดแทนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องการพ่ึงพาธรรมชาติน้อยลง แต่
ทําไมความเช่ือในสิ่งเหนือธรรมชาติและประเพณีส่งเภา ยังคงอยู่คู่สังคมตะเครียะเรื่อยมา 
 
2. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือศึกษาเร่ือง วิถีชีวิตของชาวตะเครียะที่ผูกพันระหว่างความเช่ือกับสายนํ้าก่อให้เกิดประเพณีส่ง
เภาของ ตําบลตะเครียะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
  
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1  ศึกษาข้อมูลเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนํามาเป็นกรอบแนวคิดศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน
ตะเครียะที่ผูกพันกับสายนํ้าในอดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเช่ือในการบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ําซึ่งเป็น
ที่มาของประเพณีส่งเภา และนํามาสร้างแนวทางในการสัมภาษณ์ 2 ชุด 
 3.2  สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้รู้ ผู้อาวุโสอายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 6 คน และ
กลุ่มวัยทํางานอายุ 25-49 ปี จํานวน 7 คน 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยเลือกฝังตัวในพ้ืนท่ีหมู่ 4 เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล จากนั้นจึงเร่ิมการ
สัมภาษณ์พูดคุยกับชาวบ้าน ผู้วิจัยเลือกที่จะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการโดยใช้คําถามปลายเปิดตามแนว
ทางการสัมภาษณ์ที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว พูดคุยโต้ตอบรับฟังเร่ืองเล่า คติคําพูดที่สะท้อนเรื่องราว จากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล 
 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมผู้วิจัยเข้าร่วมงานประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ในวันงานโดยเข้าไปเป็น
ส่วนหน่ึงของผู้ร่วมพิธีกรรม ทําตัวเหมือนผู้เข้าร่วมพิธีกรรมบูชาพระแม่คงคา สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ในลักษณะต่างๆ ของผู้เข้าร่วมงานได้โดยผู้เข้าร่วมพิธีคนอ่ืนๆ ไม่ได้สังเกต 
 3.3  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนําข้อมูลเอกสาร และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คติ 
คําบอกเล่า (Oral history) เร่ืองราวเหตุการณ์ ข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและข้อมูลการสัมภาษณ์ 
นําไปจัดหมวดหมู่ แยกประเด็นย่อยตามวัตถุประสงค์ที่ต้องศึกษา หลังจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลแบบสามเส้า คือการตรวจสอบข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนเดิมแต่ต่างเวลา ต่างสถานที่ 
ว่าได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่ การเก็บข้อมูลต่างบุคคลในคําถามเดียวกันแล้วนํามาตรวจสอบว่าได้ข้อมูล
เหมือนกันหรือไม่ จากน้ันจึงนํามาถอดรหัส ตีความ วิพากษ์ตามประเด็นท่ีสําคัญแล้วนําเสนอผลการศึกษา
ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  
  
4. ผลการวิจัย 
 4.1 วิถีเศรษฐกิจชุมชนตะเครียะ  
  ชุมชนตะเครียะมีเน้ือที่ประมาณ 20, 508 ไร่ เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อําเภอระโนด ประมาณ 12 กิโลเมตร (องค์การบริหารส่วนตําบลตะเครียะ, 2558) มีลําคลองสายหลักที่
เช่ือมต่อระหว่างชุมชนกับทะเลสาบ เป็นลําคลองท่ีผู้คนในชุมชนใช้เป็นเส้นทางการเดินเรือต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี สองฝั่งคลองจะมีบ้านเรือนต้ังอยู่เรียงรายสลับกับต้นไม้น้อยใหญ่ให้เห็นได้
ตลอดสาย ในขณะที่นั่งเรือจากทะเลสาบเข้าสู่ลําคลองสายนี้ จะพบเห็นชาวประมงพ้ืนบ้านกําลังซ่อม
เครื่องมือการประมง บางบ้านกําลังซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน บางบ้านกําลังนําปลา กุ้ง ที่ได้จากทะเลมาทํา
ความสะอาด แปรรูป เพ่ือนําไปขายยังสถานที่รับซื้อซึ่งต้ังอยู่ทั้งในและนอกชุมชน ภายในลําคลองมีเป็ดสาย
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พันธ์ุพ้ืนบ้านกําลังออกหากิน และเล่นน้ํา ห่างออกไปจากย่านชุมชนจะเป็นพ้ืนที่นาของชาวตะเครียะซึ่ง ยังมี
การประกอบอาชีพการทํานาเป็นหลัก สภาพที่ดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีการทําการเกษตรในชุมชน คือ 
การปลูกข้าว ทําไร่ มีการปลูกพืชสลับหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล รวมถึงการเล้ียงสัตว์มีการเลี้ยงไก่พันธ์ุ
พ้ืนเมือง เป็ดพันธ์ุพ้ืนเมือง ปลา วัว แพะ หมู เป็นต้น  
  การอพยพย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงแรกของกลุ่มคนชุมชนตะเครียะ มีการบุกเบิกป่าพรุเพ่ือปลูก
สร้างบ้านเรือนตามแนวชายฝ่ังทะเล และสองฝั่งคลองภายในชุมชนตะเครียะ และกระจายตามพ้ืนที่ทํากิน
ของตนเอง โดยมีการเข้ามาจับจองพ้ืนที่ทํากินตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละครัวเรือน (ชูเกียรติ 
กล้าศํกดา, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558) ภายหลังจากการจับจองพ้ืนที่ทํากินก็เร่ิมมีการบุกพงถาง
ป่าเพ่ือทําการเกษตรเพาะปลูกพืชผัก ข้าว และการเลี้ยงสัตว์ตามความจําเป็นในการดํารงชีพ ระยะนี้
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีความอุดมสมบูรณ์อันเน่ืองมาจากกระบวนการดําเนินชีวิตของ
ผู้คนเป็นไปในระบบของกลไกการผลิตตามลักษณะของธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี พ่ึงพิงธรรมชาติในการดํารงอยู่ 
ทั้งปัจจัยด้านอาหารเพ่ือการยังชีพ กุ้ง หอย ปู ปลา จากทะเลสาบสงขลา และห้วย หนอง คลองบึง อาจมี
บางครั้งที่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้าในการทําการเกษตรโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝนที่มี
ระดับนํ้าเค็มขึ้นเข้าท่วมที่นาของผู้คนในชุมชน (ลาภ ศรีพิโรจน์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558)  
  เมื่อมีการขยายตัวของหัวเมืองทางชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ผู้คน
ได้อพยพย้ายถิ่นหนีความลําบากจากการขาดแคลนทรัพยากรอาหาร การแพร่ระบาดของโรคภัยไข้เจ็บโดยใช้
เส้นทางนํ้าในการเดินทาง การก่อร่างสร้างตัวของชุมชนในอดีตส่วนใหญ่นิยมปลูกสร้างบ้านเรือนตามชายฝ่ัง
ของแม่น้ําลําคลอง ตะเครียะเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ต้ังอยู่ในบริเวณของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาซ่ึงเหมาะแก่การ
คมนาคมทางน้ํา จึงเป็นพ้ืนที่ทางเลือกของกลุ่มผู้คนที่เข้ามาก่อต้ังชุมชนในช่วงแรก เน่ืองด้วยทรัพยากรที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารสําหรับผู้คนในชุมชน มีแหล่งนํ้าใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ
สําหรับผู้คนในชุมชน (วาสนา มโนเสา, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558)  
สําหรับอาชีพการทําประมงพ้ืนบ้าน เกิดจากชุมชนอยู่ติดกับลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์
ของมวลหมู่ปลานานาชนิด ประกอบด้วย ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาหัวโม่ง ปลาบึก ปลาพรหม ปลากด ปลา
ดุกทะเล ปลาตะเพียน ปลาโสด เป็นต้น ชาวตะเครียะประกอบอาชีพการประมงพื้นบ้าน ทําการจับปลา กุ้ง 
และสัตว์น้ํา ในบางช่วงที่ประสบภัยจากลมพายุขณะที่ทําการประมง และนําเรือหลบมรสุมไม่ทันเวลา ก็ต้อง
เผชิญกับลมพายุดังกล่าว ถ้าโชคดีก็จะปลอดภัย แต่หากโชคร้ายลมพายุจะพัดพาเรือล่มและคร่าเอาชีวิตของ
ชาวประมงจมหายไปในท้องทะเล  
  จะเห็นได้ว่าการออกเรือเพ่ือทําการประมงน้ันย่อมมีความเสี่ยงเก่ียวกับคลื่นลม ด้วยเหตุนี้ก่อน
ออกเรือจะมีการบนบานสานกล่าวขอให้แม่ย่านางเรือปกป้องคุ้มครองโพยภัยมิให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของ
ชาวประมง บ้างก็ไม่ประสบผลสําเร็จเคยมีคนประสบภัยทางธรรมชาติ คร้ันออกเรือแล้วต้องเผชิญกับคลื่นลม
แรงพัดพาให้เรือล่มและคร่าชีวิตของผู้คนมาหลายกรณี ด้วยเหตุผลเหล่าน้ีจึงเป็นที่มาของประเพณีส่งเภา 
เพราะถือเป็นการขอขมาแม่น้ํา ทะเลสาบสงขลาและเป็นการทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับดับ
หายไปในทะเล (อํ้า จันทร์คง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558)  
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 ว่าด้วยเร่ือง การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างข้ันพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของ
คุณภาพชีวิตผู้คนในประเทศไทย มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ถนน ระบบไฟฟ้า สาธารณสุข อีกทั้งยัง
เป็นช่วงของการเข้ามาของระบบอุตสาหกรรม มีการนําสารเคมีเข้ามาใช้กับการเกษตรทุกประเภท ซึ่งส่งผล
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กระทบต่อระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตะเครียะ ผ่านมา 54 ปีบนเส้นทางการ
พัฒนาตามตัวช้ีวัด ได้สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดิน
เริ่มเสื่อมคุณภาพลง การปลูกพืช แล้วได้ผลผลิตลดลง อีกทั้งทรัพยากรสัตว์น้ําเร่ิมลดปริมาณลงเช่นกัน เน่ือง
ด้วยผลกระทบจากเคมีภัณฑ์ที่ผู้คนใช้ในการทําการเกษตร รวมถึงการใช้เครื่องมือการประมงท่ีผิดกฎหมาย 
เช่น การใช้ไฟฟ้าซ็อต การวางยา และอวน ซึ่งเกิดจากค่านิยมในการแสวงหาเงินตราในยุคเสรีนิยม คุณค่า
และศักด์ิศรี ในการครอบครองทรัพยากร ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการพัฒนา
ทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนตะเครียะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา (มาริกา แก้วดําและ มานิต 
ขุนเปีย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558)  
  ลําคลองที่เคยมีกุ้ง หอย ปู ปลา เป็นจํานวนมาก ดังธนาคารอาหารซึ่งเป็นเกณฑ์ช้ีวัดความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศเสื่อมลง แต่ความผูกพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ต้ังแต่เยาว์วัย จนเข้าสู่วัยแรงงาน โดย
สามารถแบ่งการทําการประมงเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย การประมงพ้ืนบ้านที่มุ่งเน้นการจับกุ้งแม่น้ําเป็น
หลัก ซึ่งในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตจากธรรมชาติชาวประมงพื้นบ้านจะมีรายได้จากการจับกุ้งเฉล่ียต่อคนต่อวัน
ต้ังแต่ 1, 500- 4, 500 บาท กุ้งแม่น้ํามีราคาเริ่มต้นต้ังแต่ กิโลกรัมละ 300- 900 บาท ตามขนานของกุ้ง และ
มีระยะเวลา 1 ปี สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ประมาณ 4-5 เดือน (พันธ์ คงจันทร์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2558) นอกจากการจับกุ้งก็จะมีการประมงที่มุ่งเน้นการจับปลาอย่างเดียว ซึ่งปลาที่จับน้ันจะ
ประกอบด้วย ปลาดุกทะเล ปลาหัวโหม่ง โดยมีตลาดรับซื้อทั้งในและนอกชุมชน ชาวประมงมีรายได้โดยเฉล่ีย 
ต่อคนต่อวันประมาณ 500- 700 บาท ทั้งนี้ได้มีการแปรรูปเพ่ือใช้สําหรับการบริโภคภายในครัวเรือน และ
การขายปลีก นอกเหนือจากการขายปลาสด (ประเสริฐ จันทร์ปาน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558) 
รวมถึงการทําประมงน้ําจืดซึ่งเป็นอาชีพเสริม การประมงนํ้าจืดชาวบ้านจะนิยมขุดบ่อเลี้ยงปลา ไว้ในทุ่งนา 
เพ่ือใช้กักเก็บนํ้าสําหรับทําการเกษตร และนอกเหนือจากน้ีจะเป็นปลาจากธรรมชาติที่อาศัยอยู่ตามแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ ตามนาข้าว เป็นต้น 
  เมื่อสังคมมีความเปลี่ยนแปลงชุมชนซึ่งเป็นฐานการผลิตต้องมีการปรับตัวในการผลิตข้าวจาก
การผลิตเพ่ือบริโภคไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมการค้าข้าว จากเดิมที่เคยทํานาเพียงคร้ังเดียวต่อปีกลายเป็นทํา
นาปีละสองถึงสามคร้ัง ในกระบวนต้ังแต่การผลิตจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิตเริ่มเปลี่ยนไป มีการจ้างแรงงาน
ภายนอกครัวเรือน ใช้เครื่องจักรแทนที่แรงงานคนและแรงงานสัตว์ ใช้สารเคมีแทนปุ๋ยธรรมชาติ จนในท่ีสุด
ชาวตะเครียะต้องประสบกับปัญหา กล่าวคือ การเป็นหนี้สินจากการทํานา เพราะการลงทุนในการผลิตข้าว
ซึ่งมีรายได้ที่ไม่แน่นอน (วิจิตร สุขสันต์, สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558)  
จะเห็นได้ว่าชีวิตของชาวตะเครียะต้องมีความสัมพันธ์กับสายน้ําตลอดทั้งปี ต้ังแต่การเดินทาง การประกอบ
อาชีพ ทะเลสาบสงขลาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในชุมชนตะเครียะ จนถึงปัจจุบันชาวบ้านตะเครียะก็ยังคง
ต้องอาศัยทะเลสาบสําหรับการประกอบอาชีพ การทําการประมง และการทํานาต่อไป  
  จากอาชีพการเกษตรกรรมที่ต้องอาศัยนํ้าจากทรัพยากรธรรมชาติ บางคร้ังต้องประสบความ
ล้มเหลวในการประกอบอาชีพ จึงต้องหาวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ตนเองประสบความสําเร็จ ความเช่ือจึงถูกผูกโยง
เข้าสู่วิถีชีวิตของชาวตะเครียะโดยเฉพาะความเชื่อในพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทพีแห่งสายน้ําที่บรรพบุรุษให้ความ
เคารพและศรัทธาได้ถูกถ่ายทอดความเช่ือเหล่าน้ีต่อๆ กันมา 
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 4.2 ชุมชนตะเครียะภายใต้ความเช่ือในพระแม่คงคา   
  ทัศนะของชาวตะเครียะเก่ียวกับพระแม่คงคาท่ีเล่าต่อๆ กันมา ว่า เป็นพระธิดาของท้าวหิมวัต
และพระนางเมนกา ทรงปลาใหญ่หรือจระเข้เป็นพาหนะ เป็นเทพีผู้ให้กําเนิดสายนํ้าคงคาซึ่งถือเป็นแม่น้ํา
ศักด์ิสิทธ์ิที่ไหลมาจากสวรรค์ น้ําสามารถชําระบาปของมนุษย์ทั้งหลายได้ อีกทั้งยังเป็นผู้ปกป้องดูแลรักษา
สายน้ําบนโลกใบน้ี  
  การบูชาพระแม่คงคาเป็นการขอขมาลาโทษท่ีชาวตะเครียะได้กระทําสิ่งไม่พึงปรารถนาต่อแม่น้ํา 
ด้วยฐานคิดน้ีชาวตะเครียะ เช่ือว่าอํานาจสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นขึ้นอยู่กับความเช่ือส่วนบุคคล ไม่
สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่มีความหมาย
และคุณค่าทางจิตใจที่บรรพบุรุษได้มีการดําเนินการกันมาจนถึงเป็นจุบัน ถือเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เป็นจารีตวิถี ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา ที่เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ําของชาวตะเครียะ (ประพันธ์ ยมเทศ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2558)  
  นอกจากน้ีชาวตะเครียะยังเช่ือว่าพระแม่คงคาคือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจําหมู่บ้านน้ันจะช่วยให้วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น ทั้งหน้าที่การงาน การเงิน และคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัว 
ทั้งนี้ทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนนั้นเป็นผลมาจากอํานาจสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคอยดูแล ปกปักรักษาดล
บันดาลให้คนในชุมชนได้มีผลผลิตเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ตลอดท้ังปี ดังน้ันการประกอบพิธีกรรมการส่งเภา
ในแต่ละปี เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูบูชาพระแม่คงคาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่ชุมชนที่คอยอํานายความ
สะดวกสบายแก่ชาวตะเครียะ ซึ่งเป็นที่มาของประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ (ศรีศักด์ิ สุขอนันต์, สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558)  
   
 4.3 ประเพณีส่งเภา  
  ชาวตะเครียะมีระบบคิดที่แสดงออกถึงความเช่ือว่า พระแม่คงคาเทพีแห่งสายนํ้า สามารถ
ช่วยเหลือให้พ้นทุกข์จากโรคภัย และความพิบัติต่างๆ เป็นการส่งเคราะห์ร้าย หรือรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย 
จากเร่ืองเล่าต่อๆ กันมาว่าเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้พระคุณ คือพระแม่คงคาและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิใน
หมู่บ้าน ซึ่งชาวตะเครียะได้อยู่อาศัยทํามาหากิน ทั้งบนดินและในนํ้าได้อย่างมีความสุข บางคนเรียกพิธีกรรม
นี้ว่า "ส่งเภา” หรือ "ส่งแพ”โดยเช่ือว่าเป็นการส่งโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นให้พ้นไปจากหมู่บ้าน และยังเป็นการ
บูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ได้แก่ พระแม่คงคา พระแม่ธรณี และเจ้าที่ เจ้าทาง ผีบรรพบุรุษ ด้วยการส่งเสบียงอาหาร
ไปให้เพ่ือให้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิพอใจ จะได้คุ้มครอง ดูแลชาวตะเครียะให้พ้นจากอันตราย ประกอบกับวิถีชีวิตของ
ชาวตะเครียะ มีความเก่ียวข้องผูกพันกับสายน้ําในลําคลองตะเครียะและทะเลสาบสงขลาเป็นอย่างมาก เช่น 
ในสมัยโบราณจะนําน้ําจากในทะเลสาบ ลําคลองตะเครียะ หรือสระน้ําของวัดมาใช้ในการอุปโภคบริโภค 
นอกจากนั้น การประกอบอาชีพทํานา การประมงยังต้องใช้น้ําในทะเลสาบและ ในลําคลองเป็นหลัก การ
ดํารงชีวิตในสมัยก่อนนั้น มีการทําลายทรัพยากรแหล่งน้ํา เช่น การท้ิงสิ่งปฏิกูล ขยะลงในทะสาบ และลํา
คลอง จากการกระทําดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดที่จะทดแทนพระคุณ ขอขมาแม่น้ําลําคลอง และทะเลสาบ โดย
จัดให้มีพิธีส่งเภาข้ึน  
  การประดิษฐ์ “เภา” หรือ “แพ” ในอดีต เริ่มข้ึนก่อนวันงานประมาณ 2-3 วัน จะมีการระดม
กําลังคนโดยแบ่งหน้าที่กันไปตามความถนัด ใครว่างเวลาไหนก็ไปช่วยในช่วงเวลาน้ัน งานไม้ งานแกะสลัก
เป็นของผู้ชาย แกนนําชุมชนบางส่วนมาช่วยกันหาวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งมีไม้ไผ่ หยวกกล้วย หลังคาจาก เชือก โดย
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การเริ่มจากการตัดหยวกกล้วยขนาดที่พอเหมาะนํามาต่อเป็นแพ มีขนาดประมาณ 1 เมตร หรือ 1.5 เมตร 
จะมีเรือนศาลาอยู่ตรงกลางลําแพมีลักษณะและความคล้ายคลึงกับมณฑป ใช้สําหรับใส่สิ่งของเคร่ือง
สักการบูชา โดยจัดทํากันในช่วงวันว่างจากการทํานา การจัดประเพณีส่งเภานั้น ไม่มีหลักฐานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่าเกิดขึ้นเมื่อใด แต่พอประมาณจากคําบอกเล่าของผู้รู้และผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมว่ามีมานาน 
ประมาณ 100 กว่าปีแล้ว ซึ่งในยุคแรกนั้นการส่งเภาต่างคนต่างทําเป็นแพเล็กๆ ไม่มีการประดับประดา
เหมือนปัจจุบัน ทําแบบเรียบง่ายโดยการใช้ใบตาลทําเป็นหลังคามณฑปของแพ ไม่มีการแกะสลักหยวกกล้วย
แล้วนําไปลอยในทะเล ต่อมาจึงมีการรวมตัวกันทําเป็นแพขนาดใหญ่หลังเดียว แล้วทุกคนนําสิ่งของมาใส่ใน
แพรวมกันแล้วทําพิธีส่งเภา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําทุกข์โศกโรคภัยในช่วงปีเก่าลอยไปกับเภา และรับแต่สิ่ง
ที่ดีๆ ในปีใหมทุ่กปี (ขับ ศักด์ิดี, (ปราชญ์ชาวบ้าน) , สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558)  
จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของนักวิจัยพบว่า เมื่อถงึวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเริ่มงานประเพณีลอยแพ
สะเดาะเคราะห์ที่ชาวตะเครียะรอคอยมาถึง ชาวตะเครียะได้ชักชวนเครือญาติพ่ีน้องเข้ามาทําบุญสวดมนต์ 
ณ วัดวารีป่าโมก ในคํ่าคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นอกจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นการ
สมโภชแพน้ันจะมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ บทสวดมนต์ พระสูตร อาทิตตปริยายสูตร แล้วมีการแสดง 
และมโหรสพให้เพลิดเพลิน บางปีก็มีหนังตะลุง บางปีก็มีมโนราห์ ผู้คนมาน่ังล้อมวงปูเสื่อกระจูด จ้องมองการ
แสดงด้วยความสนุกสนานตามคําขานขับของศิลปินนักการแสดง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดบทประพันธ์ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับชาดกห้าร้อยชาติก่อนเป็นพระพุทธเจ้า บ้างก็มีมุขตลกขบขัน  
  จนกระทั่งถึงวันที่ 1 มกราคม ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ ทุกครอบครัวจัดเตรียมข้าวปลาอาหารท่ีต้อง
นําไปถวายวัดในงานวันประเพณีส่งเภาในช่วงเช้า มีการทําพิธีทางสงฆ์ และในช่วงบ่ายจึงเร่ิมทําพิธีส่งเภาด้วย
การแห่เรือแพที่เตรียมบรรจุสิ่งของมากมาย ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน เศษผ้า เศษเล็บ เศษผม สิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ตามความเช่ือของตนทีจ่ะอุทิศผลบุญนั้นให้แก่ใครบ้าง เช่น การบูชาพระแม่คงคา พระแม่ธรณี ผีญาติ
บรรพบุรุษ เป็นต้น แล้วต้ังจิตอธิษฐานตามความปรารถนาท่ีใจต้องการหรืออยากจะให้ตนเองสมหวังในเรื่อง
ใดก็กล่าวคําอธิษฐานน้ัน พร้อมกับการนําเครื่องสักการะใส่ลงในแพเป็นอันว่าเสร็จสิ้นพิธีกรรมขั้นตอนใน
ระดับบุคคลก่อนการส่งเภาลงสู่ทะเล พระสงฆ์คอยประพรมนํ้ามนต์อยู่บริเวณเภาในพิธี ผู้เข้าร่วมก้มหัวลง
พร้อมกับพนมมือไหว้ พระสงฆ์กล่าวคําอวยพร เป็นการสร้างเสริมความมั่นใจ และความสุขให้เกิดข้ึนแก่ผู้ที่
ผ่านการประกอบพิธี 
  หลังจากการบูชาเภาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเวลา 15.00 น. มีการแห่เภาเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ 
เป็นสัญลักษณ์การบูชาอํานาจสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และการบูชาพระพุทธเจ้า มีการหยุดเพ่ือทําการอธิษฐานจิตอีก
ครั้งก่อนที่จะส่งเภาลงสู่ทะเล พร้อมกับการตัดสายสิญจน์ออกจากตัวเภา แจกจ่ายผู้เข้าร่วมการประกอบ
พิธีกรรม อันเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองว่า หากใครได้สายสิญจน์เก็บไว้กับตัว
เหมือนมีสิ่งศักด์ิสิทธิคอยปกปักรักษา จากน้ันขบวนแห่กลองยาวเดินนําหน้า ตามด้วยนางรําและประธานใน
พิธี และชาวตะเครียะที่เป็นหญิงอาวุโสมักนุ่งผ้าถุงและเสื้อลูกไม้ ส่วนวัยทํางานและวัยรุ่นแต่งกายตามความ
สะดวกของตนเอง เดินนําเภาไปยังท่าน้ําแล้วจึงปล่อยเภาลงสู่ทะเลสาบสงขลา ถึงแม้การส่งเภาจะสร้างขยะ
จากเศษถุงพลาสติคบ้างแต่ในส่วนตัวเภาที่ทําจากกาบกล้วย ดอกไม้ ลําไม้ไผ่ จะค่อยๆ ย่อยสลายไปตาม
กาลเวลา และกลายเป็นอาหารให้กับกุ้ง หอย ปู ปลา ต่อไป  
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ภาพที่ 1  เภาที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมส่งเภาของชาวตะเครียะ ที่วัดวารีป่าโมกข์  
  ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558-วันที่ 1 มกราคม 2559 (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ขบวนแห่ของชาวตะเครียะที่มุ่งมั่นส่งเภาลงสู่ทะเลสาบสงขลาเพื่อลอยทุกข์โศกและสิ่งช่ัวร้าย 

ออกไปจากหมู่บ้านของตนที่วัดวารีป่าโมกข์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558-วันที่ 1 มกราคม 2559 
(ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)  
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 สภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของชาวตะเครียะซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรมมีการทํานาปลูกข้าวและ
ทําประมงพ้ืนบ้านในลําคลองและลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ทําให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่ชาวตะเครียะต้องเผชิญ
กับภัยธรรมชาติ ได้ผลผลิตไม่เต็มที่เพราะไม่มีระบบการจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถ
บังคับนํ้าให้ครัวเรือนเกษตรกรมีนํ้าใช้ตลอดทั้งปี ครั้นฤดูฝนผู้คนประสบกับปัญหาเรื่องนํ้าท่วม ฤดูแล้งไม่มีน้ํา
ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ หากฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลจะไม่สามารถปลูกพืชได้ จึงต้องด้ินรนต่อสู้เพ่ือ
ความอยู่รอด ซึ่งนําไปสู่การผูกโยงไปถึงเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับความเช่ือในเรื่องของพระแม่คงคา ผู้สร้างความ
สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรในแหล่งนํ้า ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เกิดประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ ที่มี
ความสัมพันธ์โยงใยระหว่างคนกับธรรมชาติ ซึ่งมีรากฐานมาจากศาสนาพุทธ พราหมณ์ และภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของคนสมัยก่อน ที่ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้และความตระหนักในคุณค่าของผืนแผ่นดิน แม่น้ําลําคลอง 
สอดคล้องกับความเช่ือและพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห:์กรณีศึกษาบ้านจาน ตําบลบ้านจาน อําเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ของพระครูโพธิรัตนคุณ (2551) ว่า การสะเดาะเคราะห์มีความผูกพัน และสําคัญต่อวิถีชีวิต
ของชาวบ้านเป็นอย่างมาก เป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจมิให้อยู่ในความประมาท ตลอดจนแก้ไขความเดือดร้อน
ให้หายไปได้ และป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกับตนและคนในครอบครัวในภายหน้า เช่นเดียวกับการ
ประกอบพิธีกรรมการส่งเภาของชาวตะเครียะที่มีความเช่ือกันว่า ในหน่ึงปีจะต้องมีการส่งเภาเพ่ือการ
เสริมสร้างกําลังใจและความหวังในการทําการเกษตร หากปีไหนไม่มีการจัดทําพิธีกรรมก็จะเช่ือกันว่าการ
ประกอบอาชีพทั้งการทําประมง และผลผลิตทางการเกษตรจะไม่ดี ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เป็นการต่อสู้ต่อรอง
กับธรรมชาติเพ่ือความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว พิธีกรรมดังกล่าวจึงช่วยสร้างขวัญและกําลังใจ ให้
กล้าเผชิญกับอุปสรรค 
 เมื่อไม่อาจเอาชนะธรรมชาติได้ ชาวตะเครียะต้องหาวิธีสร้างขวัญและกําลังใจให้สามารถยืนหยัดเพ่ือ
ต่อสู้กับธรรมชาติให้ได้ ด้วยการจัดประเพณีส่งเภาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือในพระแม่คงคาที่สามารถ
สร้างความอุดมสมบูรณ์ ให้ผลผลิตไ ด้  สอดคล้องกับสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม 
(Functionalism Theory) ของ Malimowski (1945) กล่าวว่า มนุษย์ต้องการที่พ่ึงทางใจ มนุษย์คิดค้น
ระบบความเช่ือและพิธีกรรมขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและอธิบายต่อธรรมชาติรอบตัว พิธีกรรม
ต่างๆ ช่วยให้มนุษย์เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ลดความขัดแย้งและความวิตกกังวล ดังจะเห็นได้จากชาวตะเค
รียะที่มีความเช่ือในประเพณีส่งเภา จึงต้องจัดประเพณีนี้เพ่ือให้คุ้มครองความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน
ตะเครียะต่อไป เช่นเดียวกับการจัดประเพณีส่งเภาของชาวตะเครียะที่มีอิทธิพลต่อจิตใจสามารถสร้างวิถีพลัง
ให้เกิดขึ้นในชุมชนในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการปัดรังควานส่วนที่เป็นเคราะห์ให้หายไปจากชีวิตได้ 
อาจกล่าวได้ว่า วิถีชีวิตของชาวตะเครียะผูกพันกับสายนํ้าเพราะวิถีเศรษฐกิจที่ต้องพ่ึงพาน้ําจากธรรมชาติมา
โดยตลอด ประสบการณ์จากการประกอบอาชีพที่ต้องประสบกับอุปสรรคจากภัยธรรมทําให้ชาวตะเครียะ
ต้องการผู้ปกป้อง คุ้มครองให้การประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกันชาวตะเครียะยังมีความ
เช่ือเก่ียวกับพระแม่คงคาเป็นความเช่ือภูมิปัญญาของบรรพชนในการสร้างความสมดุลระหว่างธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และสังคมมนุษย์ เป็นหลักปรัชญาในการดําเนินชีวิตที่ถ่ายทอดสู่ชาวตะเครียะจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็น
กลยุทธ์ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มิฉะน้ันแล้วสิ่งแล้วล้อมก็จะย้อนกลับมาทําร้ายตัวเองหากไม่ช่วยกัน
รักษา ซึ่ง ศิราพร ณ ถลาง (2556) อ้างถึงใน ศิราพร ณ ถลาง และ สุพิณ ฤทธ์ิเพ็ญ (2558) ได้อภิปรายถึง
แนวคิดเรื่อง “คติชนแท้” และ “คติชนเทียม”และได้อ้างถึง เรจินา เบนดิกส์ กล่าวว่า ยิ่งสังคมก้าวสู่ความ
เป็นสมัยใหม่ ผู้คนกลับหวนหาอดีตและรากเหง้า คติชนซึ่งเป็นร่องรอยของวิถีชีวิตแบบเก่าจึงเป็นวัตถุที่ผู้คน
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แสวงหา ดังนั้นชาวตะเครียะจึงสร้างพิธีกรรมการส่งเภาเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้คนในชุมชนได้มุ่งมั่นฟัน
ฝ่าอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในการดําเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการส่ือสารสร้างการรับรู้ไปยังคนในชุมชน
ในอดีต และเป็นการสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ที่จัดสืบทอดต่อเน่ืองกันมาช้านาน อีกทั้งยังสร้างความรัก 
ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชน คนรุ่นใหม่และ
เยาวชนให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมของบรรพชนและช่วยกันเผยแพร่ประเพณีให้ดํารงอยู่ต่อไป 
   
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ภายหลังการสิ้นสุดการทํางานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาทั้งหมดจัดทําเป็น
รูปเล่มแล้วจัดประชุมชาวตะเครียะหมู่ที่ 4 เพ่ือส่งมอบข้อมูลจากงานวิจัยนําเสนอต่อชุมชน ซึ่งชาวตเครียะ
พอใจเป็นอย่างยิ่งที่งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของชาวตะเครียะ สะท้อนตัวตนของชาวตะเครียะ
ผ่านประเพณีส่งเภา ที่ไม่มีผู้ใดศึกษามาก่อน อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลตะเครียะ สามารถนํางานวิจัยน้ี
ไปเผยแพร่ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวตะเครียะ ซึ่งมีวิถีชีวิตที่ผูกพัน
กับสายน้ําและได้ผูกโยงความเชื่อเข้ามาไว้ในการดําเนินชีวิตทําให้ชาวตะเครียะมีขวัญและกําลังใจในการดิ้น
รนต่อสู้เพ่ือฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันในการประกอบอาชีพซึ่งถือเป็นจุดแข็งและเป็นทุนทางสังคมของชุมชนที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์และจิตสํานึกร่วมกันในการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีด้ังเดิมน้ีให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังนําไปใช้ในการวางแผนการจัดประเพณีนี้ให้เป็นจุดขายการท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป 
  
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 งานวิจัยเร่ืองนี้ศึกษาเร่ืองวิถีชีวิตกับสายน้ําในประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ได้นําเสนอเฉพาะใน
ประเด็นของชาวตะเครียะซึ่งต้ังอยู่ในบริเวณหมู่ 4 เท่านั้น จึงควรศึกษาเปรียบเทียบประเพณีลอยแพสะเดาะ
เคราะห์ของตําบลอื่นๆ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งความเช่ือน้ีอาจมีความสัมพันธ์กับชุมชนในหมู่บ้าน
อ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียงจึงน่าจะมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถนําองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาชุมชนใกล้เคียง
ต่อไป  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก งบประมาณประจําปี 2558 ขอขอบคุณสํานักวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และขอขอบพระคุณหน่วยงานของรัฐที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
ตลอดจนชาว ตะเครียะทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  
 
  

380



 

381 
 

7. เอกสารอ้างอิง 
เทพ สงวนกิตติพันธ์ุ. (2545). ทักษะชีวิต: เพื่อความสุขและความสาํเรจ็. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2557) .ประเพณลีอยแพสะเดาะเคราะห์ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา. เข้าถึงได้

จาก www.m-culture.go.th. 
พระครูโพธิรัตนคุณ. (2551). ความเชื่อและพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์: กรณีศึกษาบ้านจาน ตาํบลบ้านจาน 

อําเภอพุทธไธสง จังหวัดบรุรีัมย์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์. 

รุ่งรัตน์ ทองสกุล. (2549). แนวคิดเก่ียวกับวิถีชีวิต. เข้าถึงได้จาก www.chiangkhan.com. 
ศิราพร ณ ถลาง และ สุพิณ ฤทธ์ิเพ็ญ. (2558). คติชนในบริบทขา้มพรมแดน งานปอยไทใหญ่ในจังหวัด

เชียงใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อรัญญา เจรญิหงส์ษา. (2557). ลอยเรือสะเดาะเคราะห์ชาวมอญ. เข้าถงึได้จาก www.manager.co.th. 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเครียะ. (2558). แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเครียะ.  

(พ.ศ.2556-2558). 
Malinowski, B. (1944). A Scientific Theory of Culture and Others Essays. Chapel Hill, N. 

Carolina: The University of North Carolina Press. 
 
บุคลานุกรม 
ขับ ศักด์ิดี. (2558, 21 พฤษภาคม). อายุ 80 ปี ปราชญ์ชาวบ้านตําบลตะเครียะ สาขาการประกอบพิธีกรรม

ตําบลตะเครียะ. บทสัมภาษณ์.  
ชูเกียรติ กล้าศักดา. (2558, 30 กรกฎาคม). อายุ 28 ปี พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชศรีวิชัย  

วิทยาเขต สงขลา. บทสัมภาษณ์. 
ประพันธ์ ยมเทศ. (2558, 7 พฤษภาคม). อายุ 42 ป ีชาวบ้านตําบลตะเครียะ. บทสัมภาษณ์.  
ประเสริฐ จันทร์ปาน. (2558, 12 กรกฎาคม). อายุ 49 ปี อดีตสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตําบล (อบต.). 

บทสัมภาษณ์. 
พันธ์ คงจันทร์. (2558, 18 พฤษภาคม). อายุ 75 ปี เกษตรกรนาข้าว. บทสัมภาษณ์.  
มานิต ขุนเปีย. (2558, 18 พฤษภาคม). อายุ 40 ปี เกษตรกรนาข้าว. บทสัมภาษณ์. 
มาริกา แก้วดํา. (2558, 18 พฤษภาคม). อายุ 40 ปี ข้าราชการนักบัญชี. บทสัมภาษณ์. 
ยงยุทธ อัตบุตร. (2558, 28 กรกฎาคม). อายุ 40 ปี ชาวประมงพ้ืนบ้าน. บทสัมภาษณ.์  
วาสนา มะโนเสา. (2558, 12 กรกฎาคม). อายุ 54 ปี แม่บ้านตะเครียะ. บทสัมภาษณ์.  
วิจิตร สุขสันต์. (2558, 20 พฤษภาคม). อายุ 79 ปี เกษตรกรนาข้าว. บทสัมภาษณ์.  
ลาภ ศรีพิโรจน์. (2558, 28 กรกฎาคม). อายุ 38 ปี รับจา้งทั่วไป. บทสัมภาษณ์. 
ศรีศักด์ิ สุขอนันต์. (2558, 21 พฤษภาคม). อายุ 54 ปี ประกอบกิจการส่วนตัว. บทสัมภาษณ์.  
อํ้า จันทร์คง. (2558, 31 กรกฎาคม). อายุ 82 ปี เกษตรกรนาข้าว. บทสัมภาษณ์. 

 

381



 

382 
 

กระแสสขุภาพดีในสถานบริการออกกําลังกาย 
 

ศิริมาศ ทองลิน้จ่ี1 จุรีรัตน์ บวัแก้ว2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่องกระแสสุขภาพดีในสถานบริการออกกําลังกายอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานช้ินน้ีเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จากผู้ใช้บริการจํานวน 11 คนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนําข้อมูลมาจําแนก
หมวดหมู่ ถอดรหัส ตีความและสร้างข้อสรุป นําเสนอข้อมูลโดยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า กระแสของการมีสุขภาพดี ได้รับความนิยมจากผู้คนในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ที่ให้ความสําคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของการออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพของตนให้แข็งแรง การ
เลือกวิธีการออกกําลังกายโดยใช้พ้ืนที่สถานบริการออกกําลังกายเพ่ือการพัฒนาสุขภาพร่างกายของตนเองให้
ดีขึ้นเป็นหนึ่งทางเลือกที่คอยอํานวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับกระแสการดูแลสุขภาพใน
สังคมปัจจุบัน นอกจากน้ีสถานบริการออกกําลังกายยังสามารถสะท้อนให้เห็นวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนเมืองหาดใหญ่ที่หันมาสนใจและให้ความสําคัญในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพของตนเองด้วยการ
ออกกําลังกายมากย่ิงขึ้น 
 
คําสําคญั: กระแสการดูแลสขุภาพ, แข็งแรงและดูดี, สถานบริการออกกําลังกาย 
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Getting Healthy in Fitness Centers 
 

Sirimas Thonglinjee1 Jureerat Buawkaew2 

 
Abstract 
 The objective of this qualitative study was to examine popularity of getting healthy 
in fitness centers among people in Hat Yai District, Songkhla Province. The data were 
collected through non-participant observations and in-depth interviews with 10 consumers. 
The data were categorized, deciphered, interpreted, concluded and presented using 
analytical description. 
 The study found that getting healthy is popular among consumers in Hat Yai 
District, Songkhla Province who see importance of benefits from working out and looking 
after their health. Fitness centers are chosen as places to facilitate their working out to 
improve their health that corresponds with the concept of looking after health in the 
present society.In addition, fitness centers reflect the way of life in Hat Yai City where 
people are interested in and give importance to looking after their health by doing more 
exercise. 
 
Keywords: fit and firm, looking after health, fitness centers 
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1. บทนํา  
 การมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของคนทุกเพศทุกวัยในสังคม ผู้ที่ออกกําลังกายเป็นประจํา
จะมีรูปร่างสมส่วนและมีบุคลิกภาพดีการออกกําลังกายได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าสามารถช่วย
เสริมสร้าง ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์และ
ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง โดยแนะนําให้ประชาชนออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 
วัน วันละ 30 นาที เป็นการกระทําใดๆ ที่ทําให้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย กระทําเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพและสมรรถภาพโดยตรงของบุคคลโดยทั่วไป ในจํานวนผู้ที่ออกกําลังกาย ประมาณ 16.3 ล้านคนส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 49.7) นิยมออกกําลังกายโดยการเล่นกีฬา รองลงมาคือ เดิน ว่ิง เต้นแอโรบิคและออกกําลัง
กายประเภทอ่ืนๆ เช่น รําไม้พลอง โยคะ ไทเก๊ก รวมถึงการใช้บริการ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ หรือสถานบริการ
ออกกําลังกาย (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551, หน้า 44)   
 กระแสการดูแลสุขภาพในสังคมยุคปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างย่ิงสังเกตได้จากจํานวนสถาน
บริการออกกําลังกายหรือฟิตเนส เซ็นเตอร์ ในทุกๆ จังหวัดของประเทศไทย จากแบบสํารวจข้อมูลของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่าสัดส่วนของประชากรไทยท่ีอยู่ในช่วงอายุ 15-59 ปี ออกกําลังกาย เพ่ิมขึ้นจาก 
2% ในปีค.ศ. 2007 เป็น 16% ในปีค.ศ.2011 กระแสดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นต่อไปอีก จากกระแส
นิยมการเล่นฟิตเนส หรือสถานบริการออกกําลังกายท่ีเพ่ิมมากข้ึนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (กวีพล พันธ์ุเพ็ง, 2558) 
โดยอาจได้รับอิทธิพลมาจากภาพลักษณ์ของบุคคลในอุดมคติ คือบุคคลที่ตนเองหรือสังคมให้ความช่ืนชอบ 
ต้องการเอาแบบอย่าง ยกตัวอย่าง ดารา หรือบุคคลมีช่ือเสียง ซึ่งได้รับความช่ืนชมอยู่แล้ว ผู้นั้นจึงกลายเป็น
ต้นแบบในอุดมคติ ที่ต้องการเอาเป็นแบบอย่างหรือนิยามความเป็นตัวตน ผ่านต้นแบบนั้น (อุ่นใจ เจียม
บูรณะกุล, 2547, หน้า 138) รวมถึงสื่อและช่องทางต่างๆ ที่นําเสนอข้อมูล ข่าวสารเรื่องสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 
อาทิ การดูแลเรือนร่างทั้งชายหญิง การบํารุงร่างกาย การออกกําลังกาย เป็นต้น โดยเราสามารถเข้าถึง
ช่องทางส่ือได้ อาทิ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ โปรแกรมโซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นต้น   
 ความต้องการเปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยวิธีการต่างๆ จะต้องมีการใช้ความพยายาม
เพ่ือสร้างแรงจูงใจและใช้ความอดทนมาก การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางสังคม การรับข้อมูลข่าวสาร
ตลอดจนค่านิยมทางสังคมเป็นปัจจัยสําคัญ นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายในรูปแบบต่างๆ 
ความรู้สึกไม่พอใจหรือความรู้สึกภายในจิตใจ การใช้ชีวิตประจําวันสะท้อนความเป็นมนุษย์ยุคน้ีที่จะต้องมี
เป้าหมาย โครงการเพ่ือทําให้ “ดีขึ้น” พัฒนาไปในทางท่ีดี ความไม่พึงพอใจจึงยังไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากน้ัน
การเปลี่ยนแปลงตนเองยังมีเง่ือนไขของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจําวันทางเลือกที่มีความต่างของฐานะทาง
เศรษฐกิจ และการอธิบายหรือนิยามความสวยที่เหมาะกับตนเอง อันนํามาซึ่งความสบายใจและกําลังใจที่จะ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง (อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล, 2547, หน้า 148) ซึ่งเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง
สุขภาพร่างกายตนเองน้ัน ย่อมส่งผลให้ร่างกายถูกพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น ร่างกายที่มีสุขภาพดีจึงเป็นสิ่งที่
มนุษย์ทุกคนพึงปรารถนาและเป็นเรื่องที่ควรกระทํา สถานบริการออกกําลังกายจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่
สามารถตอบสนองความต้องการในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายตามความปรารถนาของตนเองได้ 
 เหตุนี้สถานบริการออกกําลังกาย (Fitness Center) เป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากใน
ศตวรรษที่ 20 เป็นสถานที่ให้บริการบุคคลทุกเพศทุกวัยในการออกกําลังกายซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่
ใช้ออกกําลังกายและมีรูปแบบการออกกําลังกายท่ีหลากหลาย สถานบริการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอาจใช้
ช่ือเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น เฮลท์คลับ (Health Club) ฟิตเนส เซนเตอร์ (Fitness center) เฮลท์ เซน
เตอร์ (Health Center) ศูนย์กีฬา (Sports Center) เป็นต้น สถานบริการเหล่าน้ีเป็นสถานที่ที่จัดสร้างขึ้นมา
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เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความช่ืนชอบในการออกกําลังกายเพ่ือดูแลสุขภาพได้เข้ามาใช้บริการ  
ซึ่งอาจเป็นรูปแบบของการเป็นสมาชิกและผู้ใช้บริการทั่วไปซึ่งอาจแวะเวียนมาใช้บริการเป็นครั้งคราว 
ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกก็มีความหลากหลายทั้งรูปแบบเป็นรายเดือนหรือรายปี เป็นต้น (ยุทธนา ขันติ
ยะ, 2545, หน้า 3)   
 สําหรับพ้ืนที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถือเป็นอําเภอหน่ึงในภาคใต้ที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าและการบริการมีความทันสมัยอีกทั้งยังมีการพัฒนาให้เป็นเมืองที่มี
ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านสําหรับในพ้ืนที่ของอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มีผู้ประกอบการธุรกิจ
สถานบริการออกกําลังกายหรือฟิตเนส เซ็นเตอร์ ที่มีการจดทะเบียนการค้าเปิดตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทั่ว
ทุกพ้ืนที่ มีการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจต่อการรักษาสุขภาพตนเอง
ของผู้บริโภคอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการออกกําลังกายในสถานบริการออกกําลังกายที่
สามารถตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งด้านสถานที่ เวลา อุปกรณ์ต่างๆ ความสะดวกสบาย ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบัน
สถานบริการออกกําลังกายในอําเภอหาดใหญ่ ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการรายย่อย มี
จํานวนไม่น้อยกว่า 20 แห่ง [อัง (นามสมมุติ) , สัมภาษณ์วันที่ 14 ธันวาคม 2558] 
 จากปรากฏการณ์ข้างต้นผู้วิจัยจึงเกิดคําถามที่ว่า การมีสุขภาพดีตามความปรารถนาของคนในสังคม
ยุคปัจจุบันเป็นอย่างไร โดยศึกษาผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง พัฒนาสุขภาพ ด้วยการ
ออกกําลังกายในพื้นที่สถานบริการออกกําลังกายในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเพ่ือทําความเข้าใจ
กับกระแสดังกล่าวรวมถึงความนิยมของคนในสังคมเมืองหาดใหญ่ในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาเร่ืองการมีสุขภาพดีตามความปรารถนาของผู้บริโภคในสถานบริการออกกําลังกายอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย
คือ สถานบริการออกกําลังกาย “เดอะยิม” (The GYM) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เน่ืองจากเป็นสถาน
บริการออกกําลังกายท่ีเปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี เป็นที่รู้จักในวงกว้างของสังคมคน
หาดใหญ่ ทั้งนี้อําเภอหาดใหญ่มีความเป็นเมืองสูงสังเกตได้จากความเจริญก้าวหน้าอย่างรอบด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังมีสถานบริการออกกําลังกายที่มีช่ือเสียงก่อต้ังขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากกว่า
อําเภออ่ืนๆ ภายในจังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลจํานวน 11 
คน คือ ผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการสถานบริการออกกําลังกาย ตลอดจนการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการนําข้อมูลมาจําแนกหมวดหมู่ ตีความ หาข้อสรุป และนําเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาเชิง
วิเคราะห์ 
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4. ผลการวิจัย 
 1. การดูแลสุขภาพของคนหาดใหญ่ในสถานบริการออกกําลังกาย 
  สุขภาพแข็งแรงถือเป็นสิ่งที่คนทุกเพศทุกวัยพึงปรารถนา ซึ่งเหตุผลในการออกกําลังกายโดย
ส่วนใหญ่ของผู้ที่มาใช้บริการสถานบริการออกกําลังกายคือการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยตรง เป็นการ
เพ่ิมความแข็งแรงให้กับร่างกายของตนเอง จะเห็นได้จากกลุ่มคนที่มาใช้บริการมีความหลากหลายทั้งกลุ่ม
วัยรุ่น วัยทํางานตลอดจนวัยผู้สูงอายุ เข้ามาใช้บริการของสถานที่แห่งน้ี [เบียร์ (นามสมมุติ), สัมภาษณ์วันที่ 
21 ธันวาคม 2558] สําหรับการออกกําลังกายหรือเคลื่อนไหวเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 15-30 นาที หรือ
มากกว่า ช่วยให้ร่างกายมีเหง่ือ กระตุ้นการทํางานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ส่งผลให้เกิดความสดช่ืน ถือ
เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของการดําเนินชีวิตในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี [เจ (นามสมมติ), สัมภาษณ์
วันที่ 24 ธันวาคม 2558] อีกหน่ึงเป้าหมายในการออกกําลังกายท่ีเห็นได้ชัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ การ
ออกกําลังกายเพ่ือการลดนํ้าหนักหรือลดความอ้วน ความอ้วนเกิดข้ึนได้กับบุคคลทุกช่วงวัย ต้ังแต่เด็ก วัยรุ่น 
วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ ซึ่งมีปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกายมาเป็นระยะเวลานานจากพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารต่างๆ ที่ให้พลังงานสูง ไขมันสูง มีน้ําตาลมาก เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีย่อมส่งผลให้ร่างกายมี
ไขมันมากยิ่งข้ึน เมื่อร่างกายเรามีปริมาณของไขมันที่มากเกินไปจะทําให้ร่างกายเส่ียงต่อการเป็นโรคต่างๆ ได้
ง่ายขึ้น [แพน (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 24 ธันวาคม 2558] ซึ่งการออกกําลังกายสามารถช่วยลดปริมาน
ของไขมันส่วนเกินในร่างกาย ทําให้ร่างกายมีสัดส่วนที่กระชับ สุขภาพแข็งแรงลดความเส่ียงจากโรคภัย [นิว 
(นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 10 มกราคม 2559] ทั้ง 2 สาเหตุที่กล่าวมาน้ันถือเป็นเป้าหมายหลักๆ ของผู้
ที่มาออกกําลังกายในสถานบริการออกกําลังกายที่เดอะยิม นอกเหนือจากนั้นยังมีสาเหตุอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วย 
อาทิ การออกกําลังกายเพ่ือสร้างกล้ามเนื้อ อยากมีรูปร่างที่ดูดี เพราะเมื่อรูปร่าง มีหุ่นที่ดี กระชับส่งผลให้ใส่
เสื้อผ้าแล้วดูดี สวยงาม ตลอดจนมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจําวันเพ่ิมมากขึ้น [ท็อป (นามสมมติ), 
สัมภาษณ์วันที่ 10 มกราคม 2559] 
  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการออกกําลังกายเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของผู้คนอําเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก เพราะประชาชนหันมาให้
ความสําคัญ ใส่ใจต่อการรักษาสุขภาพของตนเองมากกว่าในอดีต นอกจากน้ันเป้าหมายของการออกกําลัง
กายของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะแตกต่างกันออกไป สามารถสรุปได้ดังน้ี การมาออกกําลังกายเพ่ือ
รักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอเป็นเป้าหมายหลักของทุกคนทั้งชายและหญิงทุกเพศทุกวัย 
เพ่ือลดนํ้าหนัก ลดปริมาณของไขมันในร่างกาย ป้องกันโรคภัยไขเจ็บทําให้ร่างกายไม่เสื่อมโทรมก่อนวัยอัน
ควร ส่วนวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ซึ่งเป็นที่เรื่องที่คนสังคมกําลังให้ความสนใจและเป็นที่นิยม คือ การออกกําลังกาย
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงร่างกายตามความพึงพอใจในรูปร่าง ทรวดทรงของตนและตามกระแสนิยมในยุคปัจจุบัน 
 

2. กระแสสุขภาพดีของคนหาดใหญ่ในสถานบริการออกกําลังกาย 
  สําหรับในพ้ืนที่ของ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้ประกอบการธุรกิจสถานบริการออก
กําลังกายทั่วทุกพ้ืนท่ี มีการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ซึ่งมีราคาค่าเข้าใช้บริการค่อนข้างสูงถ้า
เปรียบเทียบกับการออกกําลังกายในท่ีสาธารณะหรือสถานที่อ่ืนๆ แต่กลับได้รับความนิยมจากประชาชนใน
อําเภอหาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในสังคมหาดใหญ่ให้ความสนใจกับการรักษาสุขภาพ
ของตนเองมากย่ิงขึ้น โดยอาจมีค่านิยมในเร่ืองการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีดี มีร่างกายในอุดมคติ ที่กําลัง
เป็นกระแสนิยมในสังคมเมืองหาดใหญ่ในปัจจุบัน  
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  การให้คําอธิบายในเร่ืองของการมีสุขภาพดีของแต่ละคน โดยเลือกวิธีการออกกําลังกายในการ
นําไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตนเองวางไว้ ซึ่งความต้องการของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการสถานบริการออกกําลังกาย 
“เดอะยิม” เพ่ือทํากิจกรรมออกกําลังกายใช้เปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกาย รูปร่างสัดส่วนให้ตรงกับความพึง
พอใจของตนเองหรือตามกระแสนิยมของสังคมในยุคปัจจุบันที่การมีรูปร่าง มีหุ่นท่ีมีความแข็งแรง ดูดี 
สัดส่วนที่กระชับนั้นหมายถึงการมีสุขภาพดี ซึ่งมีความสําคัญและส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ของ
ตนเป็นอย่างมาก เสริมสร้างความมั่นใจในการดําเนินชีวิตของตนเองในแต่ละวันเพ่ิมมากย่ิงขึ้น [แบม (นาม
สมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 15 มกราคม 2559] และความต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายน้ี โดยหลัก
แล้วจะเป็นการลดนํ้าหนักหรือลดความอ้วนซึ่งเป็นบุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มคนท่ีมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน โดยการ
อยากมีรูปร่าง มีหุ่นที่ผอมเพรียว ไร้ไขมันส่วนเกิน ร่างกายท่ีกระชับตามความนิยมที่กําลังเป็นที่นิยมในยุค
ปัจจุบัน เมื่อร่างกายปราศจากความอ้วน จะทําให้ลดความเส่ียงในการเป็นโรคอ่ืนๆ ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี
ร่างกายแข็งแรง ซึ่งค่านิยมดังกล่าวนี้อาจมีในเรื่องของการทําศัลยกรรมความงาม ดูแลหน้าตาและผิวพรรณ
รวมอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน [ณัฐ (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 16 มกราคม 2559] 
  สําหรับในปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพที่กําลังได้รับความนิยมถือเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการหันมาออกกําลังกายของคนในสังคมเป็นอย่างมาก จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการในสถาน
บริการออกกําลังกาย “เดอะยิม” พบว่าการมาใช้บริการของสถานบริการออกกําลังกายแห่งนี้ จัดเป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกที่อํานวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพแต่ไม่ค่อยมีเวลาไปออกกําลังกายในสถานที่อ่ืนๆ 
เน่ืองด้วยอุปกรณ์ เคร่ืองออกกําลังกายท่ีครบครัน สถานท่ีต้ังอยู่กลางใจเมือง ทําให้เดินทางสะดวก [เฟรม 
(นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 21 มกราคม 2559] สําหรับผู้ให้ข้อมูลบางส่วนได้รับแรงบันดาลใจในการออก
กําลังกายมาจากดารา นักร้องนักแสดงหรือบุคคลที่มีช่ือเสียง อาทิ ชมพู่ อารยา, เจนี่ เทียนโพธ์ิสุวรรณ มา
เป็นต้นแบบในการออกกําลังกาย ดูแลรูปร่าง ซึ่งเราสามารถเห็นข้อมูลเหล่าน้ีได้ตามสื่อ โปรแกรมโซเชียล
มีเดียต่างๆ อาทิ เฟสบุ๊ค (facebook) อินสตาแกรม (instagram) [แนท (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 16 
มกราคม 2559] มีการอัพโหลดรูป คลิปวิดีโอต่างๆ ของการออกกําลังกายเพื่อสร้างสุขภาพ ร่างกายให้ดูดี 
สร้างหุ่นกระชับ อาจทําได้โดยการออกกําลังกายด้วยตนเองหรือการจ้างผู้เช่ียวชาญมาช่วยสอนในการออก
กําลังกาย [อุ่น (นามสมมติ), สัมภาษณ์วันที่ 21 มกราคม 2559] ด้วยความนิยมทางสังคมน้ีสะท้อนออกมา
เป็นความนิยมที่คนทั่วไปต้องการมีร่างกายตามบุคคลในต้นแบบ อาจเป็นเรื่องของการช่ืนชอบในภาพลักษณ์
ภายนอกของดารา นักแสดงหรือบุคคลที่มีช่ือเสียงซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง ปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ของ
ร่างกายตนเองให้เป็นไปตามน้ัน 
  จากคําอธิบายข้างต้นล้วนสะท้อนให้เห็นว่าการมีสุขภาพดี ร่างกายที่สวยงาม ไม่ได้เกิดขึ้น
เองจากปัจจัยทางธรรมชาติหรือทางชีววิทยาที่กําหนดให้เป็นอย่างไร แต่การมีสุขภาพดี มีร่างกายท่ีสวยงาม
นั้นถูกกําหนดข้ึนมาโดยสังคม ซึ่งคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายจะได้รับอิทธิพลจากการ
นําเสนอผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ซึ่งมีส่วนในการนิยามความหมาย ภาพลักษณ์มาตรฐานของร่างกายชายหญิง 
ในปัจจุบันกระแสของการดูแลสุขภาพหันมาสนใจในเร่ืองการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพและ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นเร่ืองที่ได้รับให้ความสนใจจากสังคม ผู้บริโภคหลายรายที่เข้าใช้บริการสถานบริการ
ออกกําลังกาย เพราะการบริการที่คอยอํานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค เพ่ือตอบสนองความต้องการมี
สุขภาพท่ีดี การสร้างกล้ามเนื้อและมีรูปร่างที่สมส่วน เพ่ิมแข็งแรงและดูดี (fit and firm) การมาใช้บริการ
อาจมีแรงบันดาลใจมาจากตนเองหรือได้รับการชักจูงมาจากผู้อ่ืน ผู้บริโภคบางรายใช้บริการผู้เช่ียวชาญที่มี
ความรู้ความสามารถหรือที่เรียกว่า “เทรนเนอร์” (trainer) มาคอยให้คําแนะนําและควบคุมการออกกําลัง
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กายอย่างเหมาะสมและถูกวิธี กล่าวได้ว่าคนสมัยปัจจุบันมีความพยายามในเรื่องของการดูแลร่างกายตนเอง 
เสริมสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง การบริโภคสื่อ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนตัวตนให้เป็นที่
ยอมรับกับคนในสังคมอยู่ตลอดเวลา 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ วัตถุประสงค์ในการออก
กําลังกายก็ต่างกันออกไปโดยมีทั้งการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การลดน้ําหนัก ป้องกันอาการเจ็บป่วยหรือมี
แรงบันดาลใจอ่ืนๆ ในการออกกําลังกายเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งน้ีการออกกําลังกายทําให้เกิดความความแข็งแรง 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ลดความตึงเครียด นอกจากนี้การออกกําลังกายยังเพ่ิมความเช่ือมั่นในตนเองต่อการ
ดําเนินชีวิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับ กาญจนศรี สิงห์ภู่ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า การออกกําลังกายเป็นสิ่ง
สําคัญและควรปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด การศึกษาวิจัยในระยะหลังบ่งช้ีว่า การออกกําลัง
กายเป็นสิ่งสําคัญอีกสิ่งหน่ึงในชีวิตที่ต้องทําเพราะจะทําให้เกิดผลดีต่อสุขภาพอีกหลายประการ อาทิ ทําให้
สุขภาพแข็งแรง สมรรถภาพของหัวใจและปอดดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้นอย่างถึงที่สุด ทําให้อายุยืนยาว โดยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนั้นกระแสเรื่องการมีสุขภาพดีตามความปรารถนา ของ
ผู้บริโภคในสถานบริการออกกําลังกายอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้บริโภคเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของ
การรักษาสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย ซึ่งการออกกําลังกายในสถานบริการออกกําลังกายถือเป็นหนึ่ง
ทางเลือกที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคอําเภอหาดใหญ่ ที่ต้องการเสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง 
มีเรือนร่างที่งดงามตามค่านิยมของสังคม สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง “ผู้หญิงและความงาม” ศิริพร ภักดี
ผาสุข (2553, หน้า 130) กล่าวว่าในสังคมวัฒนธรรมไทย อุดมการณ์ของความเป็นผู้หญิง ความงามน้ันใช้
รูปลักษณ์เป็นสิ่งบ่งช้ีความพึงประสงค์ของผู้หญิงเป็นสําคัญ ต่างจากคตินิยมในวัฒนธรรมไทยที่จะพิจารณา
คุณสมบัติอ่ืนๆ ด้วย อาทิ กิริยามารยาท ความประพฤติ นอกจากน้ี อุดมการณ์ดังกล่าวยังถูกผลิตซ้ําทาง
ความคิดเกี่ยวกับความงามบางประการในปัจจุบันของสังคมไทย อาทิ ค่านิยมเรื่องความผอม ความอ่อนเยาว์ 
และในขณะเดียวกันรูปลักษณ์ที่กล่าวมาข้างต้นก็เสมือนกับคํานิยามของ ความมีสุขภาพดี เช่นเดียวกับ 
วัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) เช่ือว่าร่างกายเป็นเวทีของการแสดงออกซึ่งความเป็นปัจเจก
บุคคล และเป็นเสมือนหน่วย (entity) หรือโครงการที่ไม่ได้มีลักษณะสําเร็จรูปแต่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
โดยเจ้าของร่ายกายให้มีสุขภาพดี เปรียบเสมือนกับผู้บริโภคในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่เข้ามาใช้
บริการสถานบริการออกกําลังกาย “เดอะยิม” เพ่ือกระทําการพัฒนาสุขภาพร่างกาย ปรับเปลี่ยนรูปร่าง 
ทรวดทรงของตนโดยการออกกําลังกายให้สุขภาพแข็งแรง ได้สัดส่วนร่างกายตามความต้องการท่ีตนเองพึง
พอใจ การนิยามความหมายของการมีสุขภาพที่พึงประสงค์แบบใหม่นี้ตอกยํ้าความคิดว่าผู้บริโภคจะพึง
ปรารถนาได้เมื่อตนเองสวย ดูดี การมีรูปร่างที่ดีจะทําให้เกิดความมั่นใจ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองจากปัจจัยทาง
ธรรมชาติหรือทางชีววิทยาท่ีกําหนดให้การมีสุขภาพดีเป็นอย่างไร แต่การมีสุขภาพดี มีร่างกายที่สวยงามน้ัน
ถูกกําหนดขึ้นมาโดยสังคม ส่งผลให้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายจะได้รับอิทธิพลจากการ
นําเสนอผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ซึ่งมีส่วนในการนิยามความหมายต่างๆ แก่ภาพลักษณ์มาตรฐานของร่างกาย
ชายหญิงอีกด้วย สิ่งเหลา่นี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏการณ์ของกระแสการดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลัง
กายผ่านพ้ืนที่สถานบริการออกกําลังกายที่เกิดขึ้นน้ันมีอิทธิพลต่อคนในสังคมไทยรวมไปถึงสังคมของอําเภอ
หาดใหญ่ 
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 ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมในเร่ืองพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกายของประชาชน
ทุกเพศทุกวัยให้เพ่ิมมากขึ้น และควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ออกกําลังกายโดยใช้สถานบริการออกกําลัง
กายกับผู้ออกกําลังตามที่สาธารณะ หรือประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพ เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ให้กับผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษา 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ข้อมูลหลายประการที่เก่ียวเน่ืองกับพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการสถานบริการออกกําลังกายหรือฟิตเนส เซ็นเตอร์ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ในการนําข้อมูลที่ได้
ไปต่อยอดในการดําเนินกิจการของตนให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไปในอนาคต 
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ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

 
คชานนท์ พงษ์ธัญการ1 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถ
การอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปีการศึกษา 2558 จํานวน 720 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบ
หลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทย และแบบทดสอบความสามารถการอ่านภาษาไทยของ
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การ
วิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย เมื่อทําการปรับโมเดลแล้วปรากฏว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-
สแควร์ ( 2 =8.17, df)=11 แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
กลมกลืน (Goodness-of-fit index: GFI)=1 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted 
goodness-of-fit index: AGFI)=0.99 รวมท้ังดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root mean Square 
Residual: RMR)=0.0058 ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์หรือ R Square ตัวแปรความสามารถการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (READ) มีค่าเท่ากับ 0.01 หรือร้อยละ 1 โดยปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน (READ) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย คือ 
บรรยากาศในช้ันเรียน (ENVI) ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ-.26 โดยส่งผลในทางลบ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม
สูงสุดต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน (READ) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย คือ บรรยากาศใน
ช้ันเรียน (ENVI) ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ.12 โดยส่งผลในทางบวก และปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อ
ความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (READ) คือ ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ (MOTI) ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ.19 โดยส่งผลในทางบวก 
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Casual Factors Influencing the ability to read Thai language of the Students 
at Chiangrai Technical College 

 
Kachanon Phongthanyakan1 

 
Abstract  
 The purposes of this study were to factors that influence both directly and 
indirectly on the ability to read the Thai language. The samples consisted of 720 students 
with vocational students, Bachelor's Degree in 2558 was selected by stratified random 
sampling. The study employed a quantitative approach. The survey method was used as a 
questionnaire of Causal factor affecting the ability to read Thai language, and to test the 
students. The obtained data were analyzed by LISREL model principle. Their variables were 
significantly different at.01 or 1% That the variables have relationship. The casual variables 
were relevant to ability to read Thai language of students at Chiangrai Technical College 
analysis found the constructed model was consistent to the empirical data with the Chi-
square value of ( 2 =8.17, df=11) differing from zero with statistically insignificant; the 
goodness-of-fit index GFI=1 appeared. Adjusted goodness-of-fit index (AGFI) was at 0.99, 
including the root mean squared residual RMR=0.0058 Considering coefficient prediction or 
R Square variant capable reading of Chiangrai Technical College students (Read equal) are 
to 0.01, 2. The Factors influencing the ability to meet the highest reading Thai language of 
Chiangrai Technical College students (READ) are the environment in class (ENVI) effect size 
of-0.26 with the result negatively. Factors that indirectly highest reading ability of Chiangrai 
Technical College (READ) are the environment in class (ENVI) with equal influence. As a 
result,.12 factors are in a positive way) And the factors that influence the maximum ability 
to read Thai language of students at Chiangrai Technical College (READ) is variable, 
achievement motivation (MOTI) with equal effect sizes.19 results are in a positive way. 
  
Keyword: Students at Chiangrai Technical College 
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1. บทนํา  
 การอ่านเป็นหัวใจสําคัญในการเรียนรู้ ความสามารถในการอ่านจะมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนหากผู้เรียนรักการอ่าน สามารถอ่านได้อย่างแตกฉานก็จะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน เป็นการสร้างนิสัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างถาวรต่อเน่ืองและตลอดชีวิตในบรรดาประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
และกาลังพัฒนาต่างเน้นให้หนังสือเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตเสมือนเป็นปัจจัยที่ห้าของการดารงชีวิตของพลเมือง
โดยส่งเสริมให้เด็กสนใจและใช้เวลาว่างเพ่ือการอ่านทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเพราะเช่ือว่าหากพลเมืองใน
ประเทศมีความสามารถในด้านการอ่าน รู้จักเลือกนาความรู้และความคิดไปพัฒนาตนและประเทศแล้ว
ประเทศก็จะเจริญรุ่งเรือง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550: 3) ในฐานะท่ีภาษาไทยเป็น
เอกลักษณ์ภูมิปัญญาของชาติ เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการสื่อสารร่วมกันของคนไทยจึงมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่คนไทยทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้เป็นสื่อในการศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยระดับท่ีสูงขึ้นและในการเรียนรู้กลุ่มสาระอ่ืนโดยเฉพาะ
การเรยีนรู้หากผู้เรียนสามารถอ่าน เขียนและใช้ภาษาได้ดีถูกต้องย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้วิชาอ่ืน ให้ดีตามไป
ด้วย ในทางกลับกันหากเด็กมีปัญหาในด้านการอ่าน อ่านหนังสือไม่ออก อ่านไม่คล่อง จับใจความสําคัญของ
เรื่องที่อ่านไม่ได้ ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลต่อการเรียนรู้และมีผลต่อการดําเนินชีวิตของผู้เรียนตามไป
ด้วย คุณค่าของการอ่านเป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันในทุกยุคทุกสมัย การอ่านเป็นเครื่องมือสําคัญใน
การศึกษาหาความรู้ การประกอบอาชีพ การพัฒนาสติปัญญา จินตนาการ และอารมณ์ ดังที่ Froncis P. 
Pobinson (1961) นักปรัชญาชาวอังกฤษกล่าวว่า “การอ่านทําให้คนเป็นคนโดยสมบรูณ์ (Reading 
maketh a full man) ” เพราะฉะน้ันผู้ที่อ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมได้เปรียบและมีชีวิตที่
ก้าวหน้า การอ่านเปรียบเสมือนกุญแจสาหรับไขหาความรู้ที่มีอยู่มากมายในโลกและถ้าได้นําเอาความรู้ที่
ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาให้แก่ตน ชุมชนและสังคมแล้วบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นพลเมืองดีของ
สังคม สังคมใดที่ประกอบด้วยบุคคลที่เป็นนักอ่านสังคมน้ันก็ย่อมเป็นสังคมแห่งปัญญาและพัฒนาไปสู่ความ
เจริญได้อย่างรวดเร็ว การอ่านนั้นได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในสังคม ซึ่งส่งผลให้วัยรุ่นไทยใน
ปัจจุบันซึมซับวัฒนธรรมการอ่านที่ต่างไปจากอดีตมากขึ้น การอ่านเป็นปัจจัยสําคัญที่สามารถช่วยให้
สังคมไทยพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านนั้นเป็นสิ่งจําเป็นที่ขาดไม่ได้ในทุก ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการ
คิดหรือกระทําสิ่งใดนั้นย่อมต้องอาศัยการอ่านเป็นสําคัญ วัยรุ่นไทยนับได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการอ่านเป็นอย่างดี เพื่อที่จะเป็นกําลังสําคัญของชาติในการพัฒนา
ประเทศให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่จะเห็นได้ว่าการอ่านน้ันมีความจําเป็นต่อคนทุกระดับ
เพราะไม่ว่าใครก็จําเป็นที่จะต้องอ่านกันทั้งน้ัน การอ่านนั้นสามารถส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาของระบบ
สมองเพราะเมื่อคนเราอ่านมากเท่าไรสมองก็จะสามารถจดจําและพัฒนาได้มากข้ึนเท่าน้ัน การอ่านเพื่อ
พัฒนาการที่ดีนั้น ควรเริ่มต้ังแต่วัยเยาว์ การได้พบ ได้ฟัง ได้พูด หรือได้อ่านน้ันเปรียบเสมือนการได้ฝึกฝน
ทักษะการอ่านเบ้ืองต้นเป็นอย่างดี ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542)  
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอาชีวภาคเหนือ 2 สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และระดับ
ปริญญาตรี นักเรียนส่วนมากเป็นวัยที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่น ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 15-20 ปี นักเรียนต่างมี
วัฒนธรรมและพ้ืนฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกัน นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถการอ่านภาษาไทยท่ี
แตกต่างกันไป ผู้วิจัยได้รับผิดชอบหน้าที่การสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการอ่านภาษาไทยของนักเรียนเป็นจํานวนไม่น้อย ส่วนมากจะอ่าน
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อ่านไม่คล้อง สะกดคําไม่ถูกต้อง จับใจความเร่ืองท่ีอ่านไม่ได้ เพราะนักเรียนที่มีข้อบกพร้องด้านการอ่านจะ
คิดว่าเรียนในสายอาชีพจะมีแต่การปฏิบัติจึงเลือกที่จะเรียนต่อในสายน้ี จึงเป็นปัญหาที่ตามมากับตัวนักเรียน
เมื่อได้เรียนแล้วไม่เป็นอย่างที่ตนเองคิดทําให้นักเรียนมีความไม่อยากเรียน ไม่อยากเข้าเรียนเพราะอายเพ่ือน
ในห้องเรียน เพราะตนเองอ่านไม่ได้ อ่านไม่คล้อง จึงไม่เข้าเรียนและสุดท้ายก็พ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
 จากปัญหาในเรื่องการอ่านของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการอ่านจึงสนใจท่ีจะศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวกับความสามารถการอ่านของนักเรียน ได้แก่ 
ความสัมพันธ์และลักษณะของครอบครัว บรรยากาศในช้ันเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และเจตคติ ว่าตัวแปร
ใดบ้างที่ส่งผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ผู้ศึกษาใช้การ
วิเคราะห์ปัจจัยทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการวิเคราะห์เส้นทาง ซึ่งผลจากการศึกษาดังกล่าว จะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถนําผลการศึกษาไปใช้เพ่ือ
การส่งเสริมการเรียนรู้จัดกระบวนการต่างๆ เพ่ือฝึกให้นักเรียนสามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน ตามหลักของการอ่าน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนนักเรียน 
1,628 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 720 คน (สุทธิมา เทียนงาม. 2546: 58) ซึ่งเสนอแนะว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ต้องมีขนาดอย่างน้อย 20 เท่า ของพารามิเตอร์ในการวิจัยคร้ังน้ีมีจํานวนพารามิเตอร์ จํานวน 36 
พารามิเตอร์ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างขั้นตํ่าจึงเท่ากับ 720 คน ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Sampling)  
 3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายโดยกําหนดตัวแปรแฝง และตัวแปร
สังเกตได้ ที่จะศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรต้น 4 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว ได้แก่ 
  1. ตัวแปรต้น 4 ตัว ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัว และตัวแปรแฝงภายใน 2 ตัว โดยตัวแปร
แฝงภายนอก มี 2 ตัว ประกอบด้วย 1) ตัวแปรบรรยากาศในชั้นเรียน (ENVI) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 
จํานวน 3  ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมของครู (X1) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (X2) ความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน (X3) และ 2) ตัวแปรความสัมพันธ์และลักษณะของครอบครัว (INTER) 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 2 ตัว ได้แก่ การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (X4) การส่งเสริมการศึกษา (X5) 
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ส่วนตัวแปรแฝงภายใน มี 2 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (MOTI) ประกอบด้วยตัว
แปรสังเกตได้ จํานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ความกล้าแสดงออก (Y1) ความกระตือรือร้น (Y2) ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง (Y3) และ 2) ตัวแปรเจตคติ (ATTI) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้าน
ความคิด (Y4) ด้านความรู้สึก (Y5) ด้านพฤติกรรม (Y6)  
  2. ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ซึ่งเป็นตัวแปรแฝง คือ ความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (READ) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 1 ตัวแปร ได้แก่ คะแนนความสามารถการอ่าน
ภาษาไทย (Y7)  
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จํานวน 720 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Sampling) แยกตามสาขาวิชาและช้ันปี ดังนี้ 
 1.  สาขาวิชาเครื่องกล (ยานยนต์) ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีที่ 1 จํานวน 67 คน ช้ันปีที่ 2 จํานวน 62 คน และปีที่ 3 จํานวน 64 คน  
 2.  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง (เครื่องมือกล) ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 100 คน แบ่งเป็น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 จํานวน 49 คน ช้ันปีที่ 2 จํานวน 25 คน และช้ันปีที่ 3 จํานวน 26 
คน  
 3.  สาขาวิชาโลหะการ (เช่ือมโลหะ) ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 37 คน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีที่ 1 จํานวน 18 คน ช้ันปีที่ 2 จํานวน 9 คน และช้ันปีที่ 3 จํานวน 10 คน  
 4.  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์) ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 116 คน แบ่งเป็น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 จํานวน 42 คน ช้ันปีที่ 2 จํานวน 39 คน และช้ันปีที่ 3 จํานวน 35 
คน  
 5.  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟฟ้ากําลัง) ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 115 คน แบ่งเป็นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 จํานวน 45 คน ช้ันปีที่ 2 จํานวน 39 คน และช้ันปีที่ 3 จํานวน 31 คน  
 6.  สาขาวิชาการก่อสร้าง  (ก่อสร้าง )  ไ ด้จํ านวนกลุ่ม ตัวอย่าง  134 คน  แบ่งเ ป็นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 จํานวน 52 คน ช้ันปีที่ 2 จํานวน 43 คน และช้ันปีที่ 3 จํานวน 39 คน  
 7.  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (งานแมคคาทรอนิกส์) ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 18 คน 
แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 จํานวน 5 คน ช้ันปีที่ 2 จํานวน 6 คน และช้ันปีที่ 3 จํานวน 
7 คน  
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ฉบับ 
 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จํานวน 86 ข้อ แบ่งเป็น 2 ตอน ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ข้อ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทย
ของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 83 ข้อ  
  1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม 

397



 

398 
 

  2. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด โครงสร้างของตัว
แปรที่ต้องการวัดและรูปแบบของการสร้างคําถาม 
  3. สร้างแบบสอบถามแต่ละตอนให้สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการสร้างตามวิธีการวัดเจตคติ
ของ Likert มีลักษณะเป็นแบบมาตราการประเมิน 5 ระดับ 
  4. นําแบบสอบถามทั้งหมดที่สร้างข้ึน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ในกรณีที่ไม่มีความถูกต้องหรือไม่มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจะดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงตามคําแนะนําที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะจนกระท่ังแบบวัดทุกฉบับสมบูรณ์ 
  5. นําแบบสอบถามส่งให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้าง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับนิยามของแบบวัด (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) จํานวน 3 ท่าน การพิจารณาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยการหา
ผลรวมของคะแนนในแต่ละข้อคําถามของผู้เช่ียวชาญทั้งหมด แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือดูค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยาม โดยพิจารณาคัดเลือกข้อคําถามที่มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 0.67 ถึง 1.00 
จํานวน 83 ข้อ 
  6. นําแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 83 ข้อ ที่มีผู้เช่ียวชาญพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนํา แล้วนําไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 30 คน 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
  7. จากนั้นนําผลการตอบแบบสอบถามมาหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item Analysis) โดยหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแต่ละด้าน (Item Total 
Correlation) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) โดยจะ
เลือกเฉพาะท่ีมีความสัมพันธ์กับคะแนนรวมสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติมาใช้ แล้วนําผลการตรวจ
แบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient)  
  8. หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) 
ของครอนบราค (Conbarch) โดยมีค่าความเชื่อมั่น.989 
  9. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วนําไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย 
 2.  แบบทดสอบความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัด
เชียงราย เป็นแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผู้วิจัยดําเนินการสร้างตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาคําอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  2. กําหนดจุดมุ่งหมายการสร้างแบบทดสอบเก่ียวกับความสามารถการอ่านภาษาไทย 
  3. ศึกษาทฤษฎี นิยาม เอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบเกี่ยวกับ
ความสามารถการอ่านภาษาไทย โดยศึกษาจากหนังสือเทคนิคการสร้างและสอบข้อสอบความถนัดทางการ
เรียน (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2549: 93-160) เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะขอบข่าย 
  4. เขียนความสัมพันธ์ของรูปแบบ จํานวนของแบบทดสอบ และนิยามปฏิบัติการตามทฤษฎี 
เพ่ือใช้ในการสร้างแบบทดสอบ เพ่ือให้ครอบคลุมในการสร้างแบบทดสอบความสามารถการอ่านภาษาไทย  
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  5. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
จังหวัดเชียงรายฉบับน้ีเป็นแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
  6. นําแบบทดสอบความสามารถการอ่านภาษาไทยที่สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ
ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจ พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องของข้อสอบแต่ละข้อ ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของผู้เช่ียวชาญได้ค่าเฉล่ียของผู้เช่ียวชาญ ต้ังแต่.67 ถึง 
1.00  
  7. นําแบบทดสอบท่ีผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ และปรับปรุงแล้ว มาพิมพ์เป็น
แบบทดสอบ แล้วนําไปทดลองสอบ (Try Out) กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาตรวจให้คะแนนและหาคุณภาพของข้อสอบ 
  8. หาคุณภาพของข้อสอบรายข้อ โดยวิเคราะห์ค่าความยาก (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) เป็น
รายข้อของตัวถูก แบบอิงกลุ่ม โดยคัดเลือกค่าความยาก (p) ต้ังแต่.20 ถึง.80 จะคัดเลือกไว้ ค่าที่ได้ คือ 0.43 
ถึง 0.60 และค่าอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต่.20 ถึง 1.00 จะคัดเลือกไว้ ค่าที่ได้ คือ 0.25 ถึง 1 
  9. นําข้อสอบที่คัดเลือกไว้จํานวน 30 ข้อ มาหาค่าความเที่ยงทั้งฉบับของแบบทดสอบวัด
ความสามารถการอ่านภาษาไทย โดยใช้สูตร KR20 ของ Kuder-Richardsom โดยแบบทดสอบมีค่าความ
เที่ยง.948 
  10. นําแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วนําไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้นําเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยทําหนังสือขออนุญาตจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถึงผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูลกับนักเรียน จากน้ันผู้วิจัยนําหนังสือขออนุญาต
ดังกล่าวไปติดต่อกับงานสารบัญวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเพ่ือจะเก็บข้อมูลกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและ
นัดหมายวัน และเวลาในการเก็บข้อมูล  
 โดยนําแบบสอบถามไปใช้กับกลุม่ตัวอย่างตามวัน เวลาที่นัดหมาย ดังนี้ 
 1.  ประชุมช้ีแจงครูและนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ืออธิบายวัตถุประสงค์ ตลอดจนวิธีปฏิบัติใน
การแบบสอบถาม และตอบแบบทดสอบให้เข้าใจก่อนการตอบคําถามและการทดสอบ 
 2.  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และขอความร่วมมือจากครู
ประจําช้ันในการดําเนินการควบคุมการทําแบบสอบถามและแบบทดสอบความสามารถการอ่าน 
 3.  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และแบบทดสอบและนําแบบสอบถามและแบบทดสอบ
ทั้งหมดที่ได้เก็บข้อมูลมาตรวจเพ่ือให้ได้คะแนนมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยการวิเคราะห์เส้นทาง 
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6. ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย พบว่า เมื่อทําการปรับโมเดลแล้วปรากฏว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( 2 =8.17, df)=11 แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่า
ไม่ปฏิเสธสมติฐานหลักที่ว่าโมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องกลมกลืน (Goodness-of-fit index: GFI)=1.00 และมีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted goodness-of-fit index: AGFI)=0.99 และมีค่าเข้าใกล้ 1 รวมทั้งดัชนี
รากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (rootmean square residual: RMR)=0.0058 มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่า
โมเดล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของตัวแปรในโมเดล พบว่า ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย คือ บรรยากาศในช้ันเรียน ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ-.26 โดยส่งผลในทางลบ ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย คือ 
บรรยากาศในช้ันเรียน ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ.12 โดยส่งผลในทางบวก และปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อ
ความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย คือ ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้วย
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ.19 โดยส่งผลในทางบวก และค่าค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ หรือ R Square ตัวแปร
ความสามารถการภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (READ) มีค่าเท่ากับ 0.01 แสดงว่าปัจจัย
ในโมเดลอธิบายความแปรปรวนในปัจจัยความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย (READ) ได้ร้อยละ 1 
 

 
 
 
รูปที่ 1 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย คือ บรรยากาศในช้ันเรียน ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ-.26 โดยส่งผลในทางลบ ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย คือ 
บรรยากาศในช้ันเรียน ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ.12 โดยส่งผลในทางบวก และปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อ
ความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย คือ ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้วย
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ.19 โดยส่งผลในทางบวก และค่าค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ หรือ R Square ตัวแปร
ความสามารถการภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (READ) มีค่าเท่ากับ 0.01 แสดงว่าปัจจัย
ในโมเดลอธิบายความแปรปรวนในปัจจัยความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย (READ) ได้ร้อยละ 1 
 

 
 
 
รูปที่ 1 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถการอ่าน 
ภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

 

 

ค่าสถิติ *p <.05 **p<.01 
 
6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 6.1 อภิปรายผล 
 1.  ตัวแปรด้านบรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดในทางลบท่ีส่งผลต่อความสามารถ
การอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยตัวแปรด้านบรรยากาศในช้ันเรียนสามารถวัดได้
จากตัวแปรสังเกตได้ใน 3 ด้าน คือ พฤติกรรมของครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับเพ่ือน ซึ่งการที่ปัจจัยด้านบรรยากาศในช้ันเรียนมีค่าอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดในทางลบเกิดจาก 
จํานวนของนักเรียนมีจํานวนมากต่อหนึ่งห้องเรียนมีจํานวน 40 คน ต่อจํานวนครู 1 คน ทําให้การสอนของ
ครูภาษาไทยให้ความสนใจ ตักเตือน ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาปัญหาด้านการอ่านรวมถึงการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการอ่านอย่างไม่ครบทุกคนและท่ัวถึงให้กับนักเรียน รวมท้ังนักเรียนไม่ค้นหาหนังสือมาอ่านเพ่ิมเติม 
ไม่ร่วมกิจกรรมด้านการอ่านกับเพ่ือนๆ และเม่ือมีเวลาว่างนักเรียนไม่ชักชวนกันไปห้องสมุดหรือร้านหนังสือ
เพ่ือที่จะพัฒนาตนเองเพ่ิมจากบทเรียน ซึ่งสอดคล้องกับวราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง (2549) ที่อธิบายว่า 
บรรยากาศในช้ันเรียนประกอบด้วยพฤติกรรมของครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ย่อมมีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตหรืออารมณ์ของผู้เรียน และเยาวลักษณ์ ศรีสุนนท์ 
(2553) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ บรรยากาศในช้ันเรียน และสาวิตรี 
อยู่สุม (2553: 103-105) ได้ศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการอ่าน
และการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ บรรยากาศในช้ันเรียน ตัวแปรดังกล่าวสามารถ

ตัวแปร
เหตุ 

R� 

บรรยากาศในชั้น
เรียน (ENVI) 

ความสัมพันธแ์ละ
ลักษณะของครอบครัว 

(INTER) 

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ 
(MOTI) 

เจตคติ (ATTI) 

ตัวแปร
ผล 

TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE TD IE 

MOTI 0.8
1 

0.67
** 

0.6
7 

- 0.25* 0.25 - - - - - - - 

ATTI 0.8
7 

- - - 0.93** 0.93 - - - - - - - 

READ 0.0
1 

-
0.14 

-
0.2
6 

0.1
2 

0.18 0.25 -0.07 0.1
9 

0.1
9 

- -
0.1
2 

-
0.1
2 

- 

ไค-สแควร์=8.17; p=0.70 df=11 AGFI=0.99 GFI=1.00 RMR=0.0058 
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อธิบายทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยได้ร้อยละ 99.98 และมณีญา สุราช (2547: 120) ได้ทํา
การวิจัย ปัจจัยเชิงสาเหตุของตัวแปรนอกเหนือทางสติปัญญาที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนของนักศึกษาสถาบัน
ราชภัฎอุดรธานี พบว่า บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเรียน 
และKapalan (1959: 326) ได้กล่าวถึงความสําคัญของบรรยากาศในห้องเรียนห้องของเด็กมัธยมและระดับ
มหาวิทยาลัยบรรยากาศที่เด็กกลุ่มนี้ต้องการ คือ ต้องการให้ครูสนใจปฏิกิริยาของเด็กพูดคุยเป็นกันเองกับ
นักเรียนทั้งในห้องและนอกห้องหรือให้ครูยกย่องเมื่อเด็กทํางานดี และผู้สอนควรให้อิสระแก่เด็กในการที่จะ
เสนอแนะบางอย่างหรือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกบ้าง  
 2.  ตัวแปรด้านบรรยากาศในช้ันเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมมากที่สุดในทางบวก โดยผ่านตัวแปรด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิที่ส่งผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยตัว
แปรด้านบรรยากาศในช้ันเรียนสามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ใน 3 ด้าน คือ พฤติกรรมของครู 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ซึ่งปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียนมี
ค่าอิทธิพลทางอ้อมมากที่สุดในทางบวก ที่ส่งผ่านตัวแปรด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยตัวแปรด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิสามารถวัดได้จาก ตัวแปรสังเกตได้ใน 3 ด้าน คือ ความกล้าแสดงออก ความกระตือรือร้น  
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งการที่ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีค่าอิทธิพลรวมมากที่สุดในทิศทางบวกเกิด
จากการที่นักเรียนไม่มีความกล้าในการอ่านหนังสือให้ผู้อ่ืนฟังในสถานท่ีต่างๆ นอกจากน้ียังไม่มีความต้ังใจ ไม่
พยามยามที่จะพัฒนาตัวเอง ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการอ่านทบทวนบทเรียนมาก่อนที่ครูจะสอนในช้ัน
เรียนเช่นเดียวกับสมจิต ลุนสําโรง (2555) ทําการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทย เท่ากับ.321 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 คือผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูง 
ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิตํ่าจะมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตํ่า และลิว (Liu, 1992) 
ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่าน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับไฮสคูล 
จํานวน 1,849 คน แบ่งเป็นนักเรียนหญิง 1,003 คน นักเรียนชาย 846 คน จากผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจ
ในการเรียนมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการอ่านของนักเรียน 
 3.  ตัวแปรด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีอิทธิพลรวมท่ีส่งผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของ
นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มากที่สุดในทางบวก ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสามารถวัดได้จากความ
กล้าแสดงออก ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งการท่ีปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีค่า
อิทธิพลรวมมากที่สุดที่เป็นบวกเกิดจากการที่นักเรียนไม่มีความกล้าในการอ่านหนังสือให้ผู้อ่ืนฟังในสถานท่ี
ต่างๆ นอกจากนี้ยังไม่มีความต้ังใจ ไม่พยามยามท่ีจะพัฒนาตัวเอง ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการอ่าน
ทบทวนบทเรียนมาก่อนที่ครูจะสอนในช้ันเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสันติกา ดวงจิต (2552) ทําการวิจัยเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มี
อิทธิพลทางตรงต่อนิสัยรักการอ่าน และสาวิตรี อยู่สุ่ม (2553) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ตัว
แปรท่ีมีอิทธิพลต่อทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และMehrabian 
(1968) ได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ พบว่า บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความ
เป็นอิสระเป็นการเปิดโอกาสในด้านการคิดที่เป็นอิสระเลือกกิจกรรมที่แสดงความสําเร็จเป็นการค้นหา
กิจกรรมหรือวิธีการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผลต้องการความสําเร็จเป็นการกระทําที่บุคคลรู้สึกว่าเมื่อ
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ทําแล้วประสบความสําเร็จ การเลือกเสี่ยงในระดับท่ีเหมาะสมเป็นการกระทําที่บุคคลสามารถตัดสินใจทําสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปได้มีความยากพอเหมาะกับความสามารถของตนการเลือกงานที่ยากและท้าทาย
ความสามารถเป็นการคิดกิจกรรมที่ตนทําได้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลเป็นงานท่ีท้าทาย
ความสามารถ การเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและฝึกความชํานาญเป็นการเลือกกิจกรรมที่บุคคล
คิดว่าน่าสนใจต้องการท่ีจะมีชัยชนะเมื่อมีการแข่งขัน การหวังผลระยะยาวเป็นการคิดการณ์ล่วงหน้าว่าจะ
ประสบความสําเร็จอย่างมีระบบคิดหาวิธีการท่ีมุ่งจะทําสิ่งที่ต้องการให้ได้ ความผูกพันกับอนาคตมีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการมีการเลือกเพ่ือนที่สามารถร่วมงานได้มีการรวบรวมข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ 
 
 6.2 ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้  
 ผลการวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และยังสอดคล้อง
กับทฤษฏีและแนวคิดตามกรอบการวิจัยและผลการวิจัยคร้ังน้ีอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในการนํา
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวิจยัและพัฒนาต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 
 1.  สําหรับผู้บริหาร เป็นบุคคลสําคัญที่มีส่วนในการพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนทั้ง
วิทยาลัย ทั้งนี้เน่ืองจากการอ่านทําให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์และการอ่านที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นแต่ละ
ช่วงวัยและอย่างต่อเน่ืองโดยกําหนดความสามารถในการอ่านของนักเรียนว่าต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง ดังน้ัน
ผู้บริหารควรคํานึงถึงการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การมอบหมายครูประจําช้ันหรือครูที่
สอนภาษาไทย โดยคํานึงถึงพฤติกรรมของครูควรเป็นแบบอย่างในการอ่านรักการอ่าน มีความสนใจ  
คอยแนะนําช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านสําหรับด้านการบริหารเชิงนโยบายควรจัดให้มีแผนกล
ยุทธ์เก่ียวกับการพัฒนาความสามารถในการอ่านของวิทยาลัย เพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถในด้านการ
อ่านให้มีประสิทธิภาพท้ังระบบ นอกจากน้ีควรมีการประชาสัมพันธ์หรือกระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นความสําคัญ
ของการอ่าน ช่วยกํากับติดตามดูแลเอาใจใส่และสนใจในการอ่านของนักเรียนอย่างสม่ําเสมอ 
 2.  สําหรับครู ควรให้ความสําคัญต่อการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมจัดกิจกรรมท่ี
ช่วยพัฒนาการอ่าน เมื่อนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านครูควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาความสามารถใน
การอ่านตามหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ดังเช่น Froncis P. Pobinson (1961) ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการอ่านที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ได้ศึกษาเทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เป็นการอ่านหนังสือวิธีหน่ึงที่
สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านให้สูงขึ้นมีขั้นตอน 5 ขั้น ประกอบด้วยการอ่านสํารวจ การต้ังคําถาม 
การอ่านอย่างรอบคอบการจดจําหรือท่องจํา และการทบทวนเพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านของนักเรียน นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านเน่ืองจากเจตคติส่งผลให้
นักเรียนรักการอ่าน ชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสือได้อย่างแตกฉานและมีประสิทธิภาพ 
 3.  สําหรับผู้ปกครอง เป็นบุคคลที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาความสามารถในการ
อ่านของนักเรียน โดยผู้ปกครองควรสนใจคอยแนะนํา รับฟังความคิดเห็น กล่าวชมเชย ให้กําลังใจเมื่อ
นักเรียนประสบความสําเร็จในการอ่าน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นแนวทางสําคัญที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาความสามารถการอ่านของนักเรยีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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อธิบายทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยได้ร้อยละ 99.98 และมณีญา สุราช (2547: 120) ได้ทํา
การวิจัย ปัจจัยเชิงสาเหตุของตัวแปรนอกเหนือทางสติปัญญาที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนของนักศึกษาสถาบัน
ราชภัฎอุดรธานี พบว่า บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเรียน 
และKapalan (1959: 326) ได้กล่าวถึงความสําคัญของบรรยากาศในห้องเรียนห้องของเด็กมัธยมและระดับ
มหาวิทยาลัยบรรยากาศที่เด็กกลุ่มนี้ต้องการ คือ ต้องการให้ครูสนใจปฏิกิริยาของเด็กพูดคุยเป็นกันเองกับ
นักเรียนทั้งในห้องและนอกห้องหรือให้ครูยกย่องเมื่อเด็กทํางานดี และผู้สอนควรให้อิสระแก่เด็กในการที่จะ
เสนอแนะบางอย่างหรือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกบ้าง  
 2.  ตัวแปรด้านบรรยากาศในช้ันเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมมากที่สุดในทางบวก โดยผ่านตัวแปรด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยตัว
แปรด้านบรรยากาศในช้ันเรียนสามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ใน 3 ด้าน คือ พฤติกรรมของครู 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน ซึ่งปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียนมี
ค่าอิทธิพลทางอ้อมมากที่สุดในทางบวก ที่ส่งผ่านตัวแปรด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ โดยตัวแปรด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิสามารถวัดได้จาก ตัวแปรสังเกตได้ใน 3 ด้าน คือ ความกล้าแสดงออก ความกระตือรือร้น  
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งการที่ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีค่าอิทธิพลรวมมากที่สุดในทิศทางบวกเกิด
จากการที่นักเรียนไม่มีความกล้าในการอ่านหนังสือให้ผู้อ่ืนฟังในสถานท่ีต่างๆ นอกจากน้ียังไม่มีความต้ังใจ ไม่
พยามยามที่จะพัฒนาตัวเอง ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการอ่านทบทวนบทเรียนมาก่อนที่ครูจะสอนในช้ัน
เรียนเช่นเดียวกับสมจิต ลุนสําโรง (2555) ทําการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทย เท่ากับ.321 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 คือผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยสูง 
ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิตํ่าจะมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตํ่า และลิว (Liu, 1992) 
ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่าน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับไฮสคูล 
จํานวน 1,849 คน แบ่งเป็นนักเรียนหญิง 1,003 คน นักเรียนชาย 846 คน จากผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจ
ในการเรียนมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการอ่านของนักเรียน 
 3.  ตัวแปรด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีอิทธิพลรวมท่ีส่งผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของ
นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มากที่สุดในทางบวก ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสามารถวัดได้จากความ
กล้าแสดงออก ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งการท่ีปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีค่า
อิทธิพลรวมมากที่สุดที่เป็นบวกเกิดจากการที่นักเรียนไม่มีความกล้าในการอ่านหนังสือให้ผู้อ่ืนฟังในสถานท่ี
ต่างๆ นอกจากนี้ยังไม่มีความต้ังใจ ไม่พยามยามท่ีจะพัฒนาตัวเอง ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการอ่าน
ทบทวนบทเรียนมาก่อนที่ครูจะสอนในช้ันเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสันติกา ดวงจิต (2552) ทําการวิจัยเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มี
อิทธิพลทางตรงต่อนิสัยรักการอ่าน และสาวิตรี อยู่สุ่ม (2553) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ตัว
แปรท่ีมีอิทธิพลต่อทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และMehrabian 
(1968) ได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ พบว่า บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความ
เป็นอิสระเป็นการเปิดโอกาสในด้านการคิดที่เป็นอิสระเลือกกิจกรรมที่แสดงความสําเร็จเป็นการค้นหา
กิจกรรมหรือวิธีการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผลต้องการความสําเร็จเป็นการกระทําที่บุคคลรู้สึกว่าเมื่อ
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 ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรหาตัวแปรที่อยู่ในระดับของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 
 2.  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนในจังหวัดเชียงรายเท่าน้ัน แต่การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในทุกระดับทั้งวิทยาลัยของรัฐและเอกชนควรนําโมเดล
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันอ่ืนๆ หรือในจังหวัดอ่ืนๆ 
เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรหาตัวแปรที่อยู่ในระดับของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 
 2.  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนในจังหวัดเชียงรายเท่าน้ัน แต่การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนในทุกระดับทั้งวิทยาลัยของรัฐและเอกชนควรนําโมเดล
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันอ่ืนๆ หรือในจังหวัดอ่ืนๆ 
เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้น 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานและสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษากับการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้. กรุงเทพฯ: สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 

ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์. (2542) “การอ่านและการสร้างความสามารถในการอ่าน,” วารสาร สารสนเทศ. 4 
(1): การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน. 1-16; มกราคม-มิถนุายน, 2546. กรุงเทพฯ: บูรพาสาส์น. 

เยาวลักษณ์ ศรีสุนนท์. (2552). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธพิลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสงักัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะ
เกษ เขต 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: มหาสารคาม.  

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2543). การวัดด้านจิตพิสัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
_______. (2543). เทคนคิการวัดผลการเรียนรู.้ กรุงเทพฯ: พิมพ์ครั้งที่ 2. สุวีริยาสาส์น. 
_______. (2541). เทคนคิการสร้างและสอบข้อสอบความถนัดทางการเรียนและความสามารถท่ัวไป. 

กรุงเทพฯ: พิมพ์ครั้งที่ 4. ชมรมเด็ก 
วราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง. (2549). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุของลักษณะมุ่งอนาคตและ 

ความมานะ อุตสาหะในการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ วท.ม. 
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.  

สมจิต ลุนสําโรง. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที ่3 สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์ 
กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: มหาสารคาม. 

สันติกา ดวงจิต. (2552). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาศึกษาปทีี ่3. 
การวัดผลการศึกษา ว6ก6361 ม.มหาสารคาม. 

สาวิตรี อยู่สุ่ม. (2553). ปัจจัยเชิงสาเหตุทีมี่อิทธิพลต่อทกัษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. วิทยานิพนธ์ 
กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: มหาสารคาม. 

  

405



 

406 
 

ปัจจัยพหุระดับท่ีส่งผลตอ่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนชาตพิันธ์ุชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในจังหวัดเชียงราย 

  
ณิชลกานต์ นทิะโน1  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับนักเรียนและตัวแปร
ระดับห้องเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยศึกษาปัจจัยระดับนักเรียนและปัจจัยระดับ
ห้องเรียนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาติพันธ์ุ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
จังหวัดเชียงรายและสร้างสมการพยากรณ์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชาติพันธ์ุช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงราย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ปี 2558 มีจํานวนท้ังสิ้น 4,523 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 156 
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ปี 2558 จํานวน 1,558 คน จาก 60 ห้องเรียน 
60 โรงเรียน ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถาม
เก่ียวกับการสนับสนุนทางการเรียนจากผู้ปกครอง มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ.877 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ.882 แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย มี
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ.892 แบบสอบถามเก่ียวกับบรรยากาศในช้ันเรียนมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ.837 
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ.934 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows และ โปรแกรม HLM Edition for Windows  
 1.  ผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับนักเรียนและตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียน  
   1.1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยระดับนักเรียนและตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียน พบว่า ตัวแปรที่มีความสมัพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย (GPA) 
สูงสุด คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายเท่ากับ.394 มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 รองลงมา คือ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย
เท่ากับ.337 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  1.2  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยระดับห้องเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียน พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ห้องเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (GPA) คือ 
พฤติกรรมการสอนของครู (TX1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย เท่ากับ.330 มีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ.01 รองลงมา คือ บรรยากาศในชั้นเรียน (SX1) โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย เท่ากับ-.172 
แต่ไม่นัยสําคัญทางสถิติ 
 2.  ผลการวิเคราะห์ศึกษาปัจจัยระดับนักเรียนระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชาติพันธ์ุ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงราย 
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  2.1 ผลการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) พบว่าค่าเฉลี่ยรวมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนทุกคนมีค่าเท่ากับ 2.595 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงว่าค่าเฉล่ียดังกล่าวเป็น
ค่าที่มีความสําคัญ และเมื่อพิจารณาปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนที่เข้าสู่สมการพบว่าการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง (X1) มีค่าเท่ากับ 0.252 มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2) มีค่าเท่ากับ 0.524 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เจตคติต่อ
การเรียนวิชาภาษาไทย (X3) มีค่าเท่ากับ 0.243 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบ
อิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบว่า ค่าส่วนที่เหลือของค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียน (U0) ค่าส่วนที่เหลือของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Ethnicity) (U1) ค่าส่วนที่เหลือของค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอย การสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง (U2) ค่าส่วนที่เหลือของค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย (U4) มีความแปรปรวนระหว่างห้องเรียน อย่ามนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 แสดงว่ายังมีปัจจัยอ่ืนๆ ในระดับที่สูงกว่าระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน 
   ปัจจัยระดับนักเรียนร่วมกันพยากรณ์ หรืออธิบายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชาติพันธ์ุ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร้อยละ 16.483  
  2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับห้องเรียนเมื่อนําเอาค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
(B0) มาเป็นตัวแปรตาม เมื่อนําเอาตัวแปรระดับห้องเรียนเป็นตัวแปรอิสระและนําเอาค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (B0) เป็นตัวแปรตาม เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) 
พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 2.595 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่.01 แสดง
ว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนยังเป็นค่าที่มีความสําคัญ และเมื่อพิจารณา 
ปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนพบว่า ค่าเฉล่ีย 
บรรยากาศในช้ันเรียน (SX) มีค่าเท่ากับ.743 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่.01 สําหรับผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม 
(Random Effects) พบส่วนที่เหลือของสัมประสิทธ์ิการถดถอยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย (U0) 
มีความแปรปรวนระหว่างห้องเรียน อย่างนัยสําคัญทางสถิติที่.01 แสดงว่ายังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อค่าเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน   
  ปัจจัยระดับห้องเรียนร่วมกันพยากรณ์ หรืออธิบายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ได้
ร้อยละ5.0  
   
 
คําสําคัญ: ปัจจัยพหุระดับ,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย,ชาติพันธ์ุ 
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An Analysis of Multi-Level the achievement of Thai language  
Ethnic students in the Grade 9 in Chiang Rai. 

 
Nichonkan Nithano1 

 
Abstract 
 The purposes of this research to study the relationship between student-level and 
classroom level with the Thai achievement. Multi-Level the Thai achievement of Ethnic 
students in the grade 9 in Chiang Rai. And create equations to predict the influence of the 
Thai achievement of Ethnic students in the grade 9 in Chiang Rai.  
 The population in this study were 4,523 students of all 156 schools in the grade9 
under Chiang Rai primary educational service area office in 2015. For data gathering 1,558 
Primary Education students in the grade9 under Chiang Rai primary educational service area 
office in 2015. l were selected by the multi-stage random sampling technique during the 
academic in 2015. The research instruments drawn for this study were a test on students a 
questionnaire about the personal information of achievement. A questionnaire on the 
support about education of parents reliability at.877. A questionnaire on students the 
achievement motivation reliability at.882. A questionnaire on students’ attitude to study 
Thai reliability at.892. A questionnaire on students the atmosphere in the classroom 
reliability at.837.  
 A questionnaire on students behavior of teaching reliability at..934. The data of 
multi-level analyses were systematically analyzed using SPSS for Windows and HLM Edition 
for Windows. 
 1.  The results of the students’ level may have the followings. 
  1.1  The results of the relationship between student-level and the dependent 
variable was the Thai achievement (GPA). It was also state that the achievement 
motivation. (X2), its sample correlation coefficient of.394. with significant difference of.01. 
the achievement motivation (X3), its sample correlation coefficient of.337. with significant 
difference of.01. 
  1.2 The results of the relationship between classroom-level and the dependent 
variable was the Thai achievement (GPA). It was also state that behavior of teaching (TX1), 
its sample correlation coefficient of.330. with significant difference of.01. the atmosphere in 
the classroom (SX1), its sample correlation coefficient of-. 172 and no significant difference. 
  2.  The results of factors between student-level and classroom-level with the Thai 
achievement of Ethnic students in the grade9 in Chiang Rai.  
   2.1 The results of the test influence the fixed Effects (Fixed Effects) was the 
total  
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mean of students’ Thai achievement at 2.595 with significant difference of.01 that it was 
significant difference (a non-zero value).and student-level with the Thai achievement, It 
was also state that the support about education of parents (X1), its regression coefficient 
of.252, with significant difference of.01. the achievement motivation. (X2), its regression 
coefficient of 0.524, with significant difference of.01. the achievement motivation (X3), its 
regression coefficient of.243, with significant difference of.01. And Random Effects was the 
total mean of students’ Thai achievement (U0) the rest of the regression coefficients 
(Ethnicity) (U1). the rest of the regression coefficients the support about education of 
parents (U2). the rest of the regression coefficients attitude to study Thai. variance during 
classroom with significant difference of.01. And another factors had the higher the student 
level with the Thai achievement. Factors predictive on the student-level, with the Thai 
achievement is 16.483 percent.  
    2.2 The results of classroom-level, the mean of Thai achievement (B0) was 
dependent variable and classroom-level was independent variable. When I examined the 
results of the test influence the fixed Effects were the total mean of students’ Thai 
achievement,its regression coefficient of 2.595 with significant difference of.01 that it was 
regression coefficient and the When I examined the factor of classroom-level with the Thai 
achievement, the mean of the atmosphere in the classroom (SX), its sample correlation 
coefficient of.743 with significant difference of.01. The results of Random Effects was the 
other regression coefficient of Thai achievement (U0), it had variance during schools with 
significant difference of.01. And another factors had the higher the student-level with the 
Thai achievement. Factors predictive on the student-level, with the Thai achievement is 5.0 
percent. 
 
Keyword: An Analysis of Multi-Level, The achievement of Thai language, Ethnic students 
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1. บทนํา 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ภาษาไทยจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อคนไทยทุกคน 
โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกําหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้กลุ่มสาระการวิชาภาษาไทยเป็นวิชา
พ้ืนฐาน มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551: 5)  
 จังหวัดเชียงรายมีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงและภูเขา มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีเขตติดต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศพม่า จังหวัด
เชียงรายจึงมีความหลากหลายของประชากร รวมท้ังที่มีประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือ ศาสนา ภาษา  
การอบรมเลี้ยงดู เฉพาะกลุ่มของตนเอง แต่ทุกคนต้องเรียนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรที่กําหนด 
 ในฐานะที่ผู้ วิจัยมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้ เรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชาติพันธ์ุ ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชาติพันธ์ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัด
เชียงราย ซึ่งในการวิจัยทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามตัวเดียวด้วยตัว
แปรอิสระหลายตัวที่เรียกว่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็น
เทคนิคที่ใช้ในการพยากรณ์ค่าของตัวแปรเกณฑ์เมื่อทราบค่าของตัวพยากรณ์ต้ังแต่สองตัวขึ้นไปโดยไม่ได้
คํานึงถึงระดับของตัวพยากรณ์ ทั้งที่ตัวพยากรณ์เหล่านั้นเป็นข้อมูลพหุระดับ คือ มีทั้งข้อมูลในระดับตัว
นักเรียนเอง และข้อมูลในระดับกลุ่ม จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลพหุระดับ โดยใช้การวิเคราะห์เพียง
ระดับตัวนักเรียนหรือตัวแปรระดับกลุ่มอย่างใดอย่างหน่ึง  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนํามาประกอบการเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาภาษาไทย และผู้วิจัยมีความสนใจว่าตัวแปรใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
เชียงราย โดยศึกษาวิเคราะห์ตัวแปร 2 ระดับ คือ ตัวแปรระดับนักเรียนได้แก่ ชาติพันธ์ุ การสนับสนุน
ทางการเรียนของผู้ปกครอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ตัวแปรระดับ
ห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียน ประสบการณ์สอนของครู และ พฤติกรรมการสอนของครู ด้วยการ
วิเคราะห์พหุระดับ เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมต่างๆ อีกทั้ง
เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนําไปพัฒนาให้นักเรียนผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับนักเรียนและตัวแปรระดับห้องเรียนกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาติพันธ์ุ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงราย 
 2.  ศึกษาปัจจัยระดับนักเรียนและปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชาติพันธ์ุ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงราย 
 3.  สร้างสมการพยากรณ์องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
ของนักเรียนชาติพันธ์ุ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงราย 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชาติพันธ์ุช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงราย มีโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 156 โรงเรียน มีนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมดจํานวน 4,523 คน มีจํานวนห้องเรียนทั้งหมด 221 ห้อง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นักเรียนชาติพันธ์ุช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ปี 2558 จํานวน 1700 คน (ศิริชัย กาญจนวาสี.การวิเคราะห์พหุ
ระดับ, 2550: 59)  
 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1.ทําการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) แบ่งช้ันโดยใช้เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
ตัวกําหนดช้ัน และใช้จํานวนห้องเป็นหน่วยสุ่ม 
 สพป. เขต 1 เชียงราย=  (1700x619) /4523=232.655   233 คน  
 สพป. เขต 2 เชียงราย =  (1700x1065) /4523=400.287  400 คน  
 สพป. เขต 3 เชียงราย =  (1700x1690) /4523=635.197  635 คน  
 สพป. เขต 4 เชียงราย=  (1700x1149) /4523=431.859  432 คน  
 2. ทําการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลากช่ือโรงเรียนที่จะใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างของแต่ละเขตพื้นที่โดยจะเอาจํานวนห้องในโรงเรียนทั้งหมด จากโรงเรียนในแต่ละกลุ่มจนได้
จํานวนห้องเรียนที่ต้องการ ตามจํานวนที่ได้จากการเทียบสัดส่วน 
 

ที ่ โรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดเชียงราย 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
ห้องเรียน 

จํานวน
โรงเรียน 

1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 233 10 10 
2 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 400 21 21 
3 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 635 15 15 
4 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 432 14 14 

รวม 1,700 60 60 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ 2 ชุดคือ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scales) 5 ระดับ โดยวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด.2545:45)  
 ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับนักเรียน 

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปสําหรับนักเรียน ชาติพันธ์ุ ผลการเรียน ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 
2. แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง ข้อคําถาม 7 ข้อ 
3. แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ข้อคําถาม 13 ข้อ 
4. แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียน ข้อคําถาม 12 ข้อ 
5. บรรยากาศในช้ันเรียน ข้อคําถาม 10 ข้อ  

ชุดที่ 2 แบบสอบถามสําหรับครู 
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประสบการณ์การสอน 
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1. บทนํา 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ภาษาไทยจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อคนไทยทุกคน 
โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกําหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้กลุ่มสาระการวิชาภาษาไทยเป็นวิชา
พ้ืนฐาน มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551: 5)  
 จังหวัดเชียงรายมีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงและภูเขา มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีเขตติดต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศพม่า จังหวัด
เชียงรายจึงมีความหลากหลายของประชากร รวมท้ังที่มีประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือ ศาสนา ภาษา  
การอบรมเลี้ยงดู เฉพาะกลุ่มของตนเอง แต่ทุกคนต้องเรียนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรที่กําหนด 
 ในฐานะที่ผู้ วิจัยมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้ เรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชาติพันธ์ุ ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชาติพันธ์ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัด
เชียงราย ซึ่งในการวิจัยทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามตัวเดียวด้วยตัว
แปรอิสระหลายตัวที่เรียกว่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็น
เทคนิคที่ใช้ในการพยากรณ์ค่าของตัวแปรเกณฑ์เมื่อทราบค่าของตัวพยากรณ์ต้ังแต่สองตัวขึ้นไปโดยไม่ได้
คํานึงถึงระดับของตัวพยากรณ์ ทั้งที่ตัวพยากรณ์เหล่านั้นเป็นข้อมูลพหุระดับ คือ มีทั้งข้อมูลในระดับตัว
นักเรียนเอง และข้อมูลในระดับกลุ่ม จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลพหุระดับ โดยใช้การวิเคราะห์เพียง
ระดับตัวนักเรียนหรือตัวแปรระดับกลุ่มอย่างใดอย่างหน่ึง  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนํามาประกอบการเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาภาษาไทย และผู้วิจัยมีความสนใจว่าตัวแปรใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
เชียงราย โดยศึกษาวิเคราะห์ตัวแปร 2 ระดับ คือ ตัวแปรระดับนักเรียนได้แก่ ชาติพันธ์ุ การสนับสนุน
ทางการเรียนของผู้ปกครอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ตัวแปรระดับ
ห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียน ประสบการณ์สอนของครู และ พฤติกรรมการสอนของครู ด้วยการ
วิเคราะห์พหุระดับ เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมต่างๆ อีกทั้ง
เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนําไปพัฒนาให้นักเรียนผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับนักเรียนและตัวแปรระดับห้องเรียนกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาติพันธ์ุ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงราย 
 2.  ศึกษาปัจจัยระดับนักเรียนและปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชาติพันธ์ุ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงราย 
 3.  สร้างสมการพยากรณ์องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
ของนักเรียนชาติพันธ์ุ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงราย 
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2. พฤติกรรมการสอน ข้อคําถาม 20 ข้อ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรอิสระระดับนักเรียนระดับห้องเรียนและตัวแปรตามได้แก่
ค่าเฉลี่ยค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายด้วยโปรแกรมSPSS  
 2.  วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของตัวแปรอิสระระดับนักเรียน ระดับห้องเรียน
กับตัวแปรตามด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
 3.  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรอิสระระดับนักเรียนระดับ
ห้องเรียนและตัวแปรตามด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
 4.  วิเคราะห์หาค่านํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระระดับนักเรียนระดับและห้องเรียนที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการวิเคราะห์พหุระดับซึ่งมีรูปแบบการวิเคราะห์ 2 ระดับคือ
ระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป HLM (Hierarchical Linear Model)  
 
4. ผลการวิจัย 
 1.  ผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับนักเรียนและตัวแปรตามคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียน 
  1.1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยระดับนักเรียนและตัวแปรตามคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียน พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย (GPA) 
สูงสุดคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายเท่ากับ.394 มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 รองลงมาคือเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย
เท่ากับ.337 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  1.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยระดับห้องเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนพบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ห้องเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย (GPA) 
พฤติกรรมการสอนของครู (TX1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย เท่ากับ.330 มีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ.01 รองลงมา คือ บรรยากาศในชั้นเรียน (SX1) โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย เท่ากับ-.172 
แต่ไม่นัยสําคัญทางสถิติ 
 2. ผลการวิเคราะห์ศึกษาปัจจัยระดับนักเรียนระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชาติพันธ์ุช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3ในจังหวัดเชียงราย 
  2.1 ผลการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) พบว่าค่าเฉลี่ยรวมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนทุกคนมีค่าเท่ากับ2.595มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป็น
ค่าที่มีความสําคัญ (มีค่าไม่เป็นศูนย์) และเมื่อพิจารณาปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เข้าสู่สมการพบว่าชาติพันธ์ุ (ETHNICT) มีค่าเท่ากับ-.034 ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
การสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง (X1) มีค่าเท่ากับ.252 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ (X2) มีค่าเท่ากับ.524 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย (X3) มีค่า
เท่ากับ.243 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
   เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบว่า ค่าส่วนที่เหลือของ
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน (U0) ค่าส่วนที่เหลือของค่าสัมประสิทธ์ิการ
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ถดถอย Ethnicity (U1) ค่าส่วนที่เหลือของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย การสนับสนุนทางการเรียนของ
ผู้ปกครอง (U2) ค่าส่วนที่เหลือของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย (U4) มีความ
แปรปรวนระหว่างห้องเรียน อย่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงว่ายังมีปัจจัยอ่ืนๆ ในระดับที่สูงกว่า
ระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนส่วนค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยของ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2) (U3) ไม่มีความแปรปรวนในระดับนักเรียน 
  2.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับห้องเรียน 
   ผลการวิเคราะห์ระดับห้องเรียนเมื่อนําเอาค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
(B0) มาเป็นตัวแปรตาม 
   เม่ือนําเอาตัวแปรระดับห้องเรียนเป็นตัวแปรอิสระและนําเอาค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย (B0) เป็นตัวแปรตาม เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลคงท่ี (Fixed Effects) พบว่า 
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 2.595 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่.01 แสดงว่า
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนยังเป็นค่าที่มีความสําคัญ และเมื่อพิจารณา ปัจจัย
ระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนพบว่า ค่าเฉลี่ย บรรยากาศในชั้น
เรียน (SX) มีค่าเท่ากับ 0.743 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่.01และ  
   สําหรับผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบส่วนที่เหลือของสัมประสิทธ์ิ 
การถดถอยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย (U0) มีความแปรปรวนระหว่างโรงเรียน อย่างนัยสําคัญ
ทางสถิติที่.01 แสดงว่ายังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน 
  2.3  ผลการวิเคราะห์ระดับห้องเรียน เมื่อนําเอาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรระดับ
นักเรียนมาเป็นตัวเป็นตาม 
   เม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์ที่นําเอาตัวแปรระดับห้องเรียนมาเป็นตัวแปรอิสระและ
นําเอาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของชาติพันธ์ุ (B1) มาเป็นตัวแปรตาม เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพล
คงที่ (Fixed Effects) ปรากฏว่า ไม่พบตัวแปรที่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาภาษาไทย อย่างนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแปรระดับห้องเรียนไม่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
  2.4  ผลการวิเคราะห์ระดับห้องเรียน เมื่อนําเอาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรระดับ
นักเรียนมาเป็นตัวเป็นตาม 
   เม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์ที่นําเอาตัวแปรระดับห้องเรียนมาเป็นตัวแปรอิสระและ
นําเอาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง (B2) มาเป็นตัวแปรตาม เมื่อ
พิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) ปรากฏว่าพบตัวแปรที่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยคือการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครองมีค่าเท่ากับ 0.268 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่.01 
  2.5  ผลการวิเคราะห์ระดับห้องเรียน เมื่อนําเอาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรระดับ
นักเรียนมาเป็นตัวเป็นตาม 
   เม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์ที่นําเอาตัวแปรระดับห้องเรียนมาเป็นตัวแปรอิสระและ
นําเอาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง (B4) มาเป็นตัวแปรตาม เมื่อ
พิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลคงท่ี (Fixed Effects) ปรากฏว่า พบตัวแปรที่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย คือเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยมีค่าเท่ากับ.230 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่.01 
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2. พฤติกรรมการสอน ข้อคําถาม 20 ข้อ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรอิสระระดับนักเรียนระดับห้องเรียนและตัวแปรตามได้แก่
ค่าเฉลี่ยค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายด้วยโปรแกรมSPSS  
 2.  วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของตัวแปรอิสระระดับนักเรียน ระดับห้องเรียน
กับตัวแปรตามด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
 3.  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรอิสระระดับนักเรียนระดับ
ห้องเรียนและตัวแปรตามด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
 4.  วิเคราะห์หาค่านํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระระดับนักเรียนระดับและห้องเรียนที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการวิเคราะห์พหุระดับซึ่งมีรูปแบบการวิเคราะห์ 2 ระดับคือ
ระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป HLM (Hierarchical Linear Model)  
 
4. ผลการวิจัย 
 1.  ผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับนักเรียนและตัวแปรตามคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียน 
  1.1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยระดับนักเรียนและตัวแปรตามคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียน พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย (GPA) 
สูงสุดคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายเท่ากับ.394 มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 รองลงมาคือเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย
เท่ากับ.337 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  1.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยระดับห้องเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนพบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ห้องเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย (GPA) 
พฤติกรรมการสอนของครู (TX1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย เท่ากับ.330 มีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ.01 รองลงมา คือ บรรยากาศในชั้นเรียน (SX1) โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย เท่ากับ-.172 
แต่ไม่นัยสําคัญทางสถิติ 
 2. ผลการวิเคราะห์ศึกษาปัจจัยระดับนักเรียนระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชาติพันธ์ุช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3ในจังหวัดเชียงราย 
  2.1 ผลการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) พบว่าค่าเฉลี่ยรวมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนทุกคนมีค่าเท่ากับ2.595มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป็น
ค่าที่มีความสําคัญ (มีค่าไม่เป็นศูนย์) และเมื่อพิจารณาปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เข้าสู่สมการพบว่าชาติพันธ์ุ (ETHNICT) มีค่าเท่ากับ-.034 ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
การสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง (X1) มีค่าเท่ากับ.252 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ (X2) มีค่าเท่ากับ.524 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย (X3) มีค่า
เท่ากับ.243 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
   เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบว่า ค่าส่วนที่เหลือของ
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน (U0) ค่าส่วนที่เหลือของค่าสัมประสิทธ์ิการ
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   สําหรับผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบส่วนที่เหลือของสัมประสิทธ์ิ 
การถดถอยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย U0 บรรยากาศในช้ันเรียน (U2) มีความแปรปรวนระหว่าง
ห้องเรียน อย่างนัยสําคัญทางสถิติที่.01 ส่วนที่เหลือของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยชาติพันธ์ุ (U1) ส่วนที่เหลือ
ของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพฤติกรรมการสอนของครู (U4) มีความแปรปรวนระหว่างห้องเรียน อย่าง
นัยสําคัญทางสถิติที่.05 แสดงว่ายังมีปัจจัยอ่ืนๆ ในระดับที่สูงกว่าระดับห้องเรียน ที่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
ปัจจัยระดับห้องเรียนร่วมกันพยากรณ์ หรืออธิบายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ได้ร้อยละ 5.0 ซึ่ง
อธิบายได้น้อย 
 3.  จากการวิเคราะห์ทั้งในระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนสามารถนํามาแสดงผลการวิเคราะห์
เป็นสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาติพันธ์ุช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
จังหวัดเชียงรายรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
  โมเดลระดับนักเรียน (Within-Class Model)  
  Z=2.595**+Ethnicity+ 0.252** (B2) + 0.524** (B3) +0.243** (B4) +R 
  โมเดลระดับห้องเรียน (Between-Class Model)  
  B0=2.595**+0.743** (SX1) + U0  
 

 
 
ภาพท่ี 1 การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชาติพันธ์ุ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงราย 
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 เมื่อนําเอาตัวแปรระดับห้องเรียนเป็นตัวแปรอิสระและนําเอาค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย (B0) เป็นตัวแปรตาม เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลคงที่ พบว่า ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 2.595 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่.01 แสดงว่าค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนยังเป็นค่าที่มีความสําคัญ และเมื่อพิจารณา ปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนพบว่า ค่าเฉล่ีย บรรยากาศในช้ันเรียน (SX) มีค่าเท่ากับ 
0.743 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่.01และ จะเห็นได้ว่า บรรยากาศในห้องเรียน ห้องเรียนเป็นสิ่งสําคัญที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ถ้าบรรยากาศในห้องเรียนมีการผ่อนปรน ไม่ตึงเครียดเกินไป ผู้เรียนจะเรียนได้ดีมี
ความสบายใจในการเรียน แต่ถ้าบรรยากาศในห้องเรียนตึงเครียด ครูเป็นคนเจ้าอารมณ์ เข้มงวดกวดขัน 
ผู้เรียนจะเกิด ความรู้สึกไม่อยากเรียน สมพร สุทัศนีย์ (2525 หน้า 202-204) สอดคล้องกับแนวคิดของ อารี 
พันธ์มณี (2544: 68) ได้สรุปเก่ียวกับบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ืออํานวยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ควรเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น การยอมรับการวางใจ การให้อิสระ ท้าทาย ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างให้เด็กมีความกล้าที่จะทํางานซับซ้อน และได้รับกําลังใจจากครู บรรยากาศในชั้น
เรียนจึงมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กมาก ห้องเรียนท่ีเป็นอิสระ ไม่ถูกควบคุมจากระเบียบวินัย
เคร่งครัดจนเกินไป รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กรู้จักแก้ปัญหา และการจัดตารางเรียนให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างบ้าง 
การให้เด็กทํางานเป็นกลุ่มก็จะเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน  
 
 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยครั้งน้ี พบว่าปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนเรียงตามลําดับความสําคัญได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การสนับสนุนทางการเรียนของ
ผู้ปกครอง เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
 ปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนคือ 
บรรยากาศในช้ันเรียน  
 บุคคลที่เก่ียวข้องได้แก่ครู และผู้บริหารควรนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยดังแนวทางต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง เจต
คติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  
 2.  ปัจจัยระดับห้องเรียน บรรยากาศในช้ันเรียน  
  
6. กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ 
อริเดช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ นิวรัตน์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่
กรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนําตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง จนทําให้การจัดทําวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้
เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย 
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   สําหรับผลการทดสอบอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) พบส่วนที่เหลือของสัมประสิทธ์ิ 
การถดถอยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย U0 บรรยากาศในช้ันเรียน (U2) มีความแปรปรวนระหว่าง
ห้องเรียน อย่างนัยสําคัญทางสถิติที่.01 ส่วนที่เหลือของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยชาติพันธ์ุ (U1) ส่วนที่เหลือ
ของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพฤติกรรมการสอนของครู (U4) มีความแปรปรวนระหว่างห้องเรียน อย่าง
นัยสําคัญทางสถิติที่.05 แสดงว่ายังมีปัจจัยอ่ืนๆ ในระดับที่สูงกว่าระดับห้องเรียน ที่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
ปัจจัยระดับห้องเรียนร่วมกันพยากรณ์ หรืออธิบายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ได้ร้อยละ 5.0 ซึ่ง
อธิบายได้น้อย 
 3.  จากการวิเคราะห์ทั้งในระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนสามารถนํามาแสดงผลการวิเคราะห์
เป็นสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาติพันธ์ุช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
จังหวัดเชียงรายรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
  โมเดลระดับนักเรียน (Within-Class Model)  
  Z=2.595**+Ethnicity+ 0.252** (B2) + 0.524** (B3) +0.243** (B4) +R 
  โมเดลระดับห้องเรียน (Between-Class Model)  
  B0=2.595**+0.743** (SX1) + U0  
 

 
 
ภาพท่ี 1 การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชาติพันธ์ุ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงราย 
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ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย ดร.ชัย สันกว๊าน และ นางรัตนา ทุนชิงชัย ที่กรุณา
เป็นผู้เช่ียวชาญให้คําปรึกษาและช่วยตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย อันเป็นผลให้การดําเนินงานวิจัยในคร้ังน้ี
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอบพระคุณข้าราชการครูทุกท่าน ขอขอบคุณนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
แบบสอบถามและจนทําให้การจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี 
 ท้ายสุดขอขอบพระคุณบิดา มารดา พ่ีน้องและเพื่อน ที่ได้สนับสนุน เป็นกําลังใจมาโดยตลอด และ
ให้โอกาสผู้วิจัยในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
 คุณประโยชน์อันมีค่าขอการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาในคร้ังนี้ที่พึงมีต่อวงการวิชาการการศึกษา
และผู้สนใจในโอกาสต่อไป ขอเป็นอานิสงส์แด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความรู้สกึผูกพันในครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 

 
นิชลา ศรสีุราษฎร์1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันในครอบครัว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ จังหวัดเชียงราย 
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันใน
ครอบครัว ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 6,590 คน จาก
จํานวนโรงเรียนทั้งหมด 41 โรงเรียน และจํานวนห้องเรียนท้ังหมด 189 ห้องเรียน ทําการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 444 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันในครอบครัว โมเดลท่ีพัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ 13 ตัวแปร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการวิเคราะห์
โมเดลริสเรล สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในครอบครัวของนักเรียน พบว่าเมื่อมีการปรับโมเดลแล้ว
ปรากฏว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2=45.91, df=42) ซึ่งมี
ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.31 ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ที่ว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
กลมกลืน (Goodness-of-fit Index: GFI=0.98) และมีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness-of-fit Index: AGFI=0.97) และมีค่าเข้าใกล้ 1 รวมทั้งดัชนีรากของ
กําลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root Mean Squared Residual: RMR=0.029) มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ กราฟ Q-Plot 
ชันกว่าเส้นทแยงมุม แสดงว่าโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันในครอบครัว จะเห็นว่าโมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์หรือ R Square ตัวแปรความผูกพันใน
ครอบครัว (ATMFAM) มีค่าเท่ากับ 0.88 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความ
ผูกพันในครอบครัว (ATMFAM) ได้ร้อยละ 88 
 2. เมื่อพิจารณาอิทธิพลในโมเดลพบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงสูงสุดในโมเดล ได้แก่ ตัวแปร
ปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน รองลงมาคือ ตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ตัวแปร
ด้านการอบรมเลี้ยงดู และตัวแปรปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว ตามลําดับ 

 3. เมื่อพิจารณาอิทธิพลในโมเดลพบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดในโมเดล ได้แก่ตัวแปรด้าน
การอบรมเลี้ยงดู และตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม รองลงมาคือ ตัวแปรปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน 
 

คําสําคัญ: ความรู้สึกผูกพันในครอบครัว, ปัจจัยเชิงสาเหตุ 
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Causal Factors Affecting Family Bonding of Matthayom 3 Students in Schools 
under Secondary Educational Service Area Office 36 Chiang Rai Province 

 

Nanichala Srisurat1 
 

Abstract 
 The principal objective of this study was to investigate causal factors affecting 
family bonding of Matthayom 3 students in schools under Secondary Educational Service 
Area Office 36 Chiang Rai province, while the specific objectives were to examine degree of 
congruence of the developed model against the empirical data, and to study causal 
factors holding direct and indirect influence on the family bonding. The population was 
6,590 Matthayom 3 students covering 189 classrooms from 41 schools. The samples were 
444 Matthayom 3 students selected by multistage random sampling. The research 
instruments were questionnaire investigating causal factors affecting family bonding and 
the developed model consisting of 5 latent variables and 13 observable variables. The 
data was analyzed using Lisrel model. The findings showed that: 

 1. The developed family bonding of students model when adjusted the model, the 
findings indicated that the model was congruent with the empirical data judging from Chi-square 
value (2=45.91, df=42) which held probability value as 0.31. The Chi-square value deviated 
from zero with no statistical significance that showed no rejection to the main hypothesis that 
the theoretical model was congruent with the empirical data and the Goodness-of-fit Index (GFI) 
was 0.98 close to 1, the Adjusted Goodness-of-fit Index (AGFI) was 0.97 close to 1, the Root Mean 
Squared Residual (RMR) was 0.029 close to zero, and Q-Plot graph showed higher sheer than the 
diagonal line which meant the causal factors model affected the family bonding. The model also 
showed congruence with the empirical data as the coefficient of determination or R-Square on 
family bonding variables (ATMFAM) was 0.88 that meant the model could describe the variance 
in the family bonding variables (ATMFAM) at 88%. 
 2. Analysis of influence level within the model, it was found that the variable 
showing the highest direct influence was student's economic. The subsequent were family 
environment, nurturing, and relationship of family members respectively.  
 3. The variables showing the highest indirect influence were nurturing and family 
environment, and the subsequent was student's economic status. 
 
Keyword: Family Bonding, Causal Factors Affecting 
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1. บทนํา 
 ความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากในการสร้างบุคลิกภาพ
ของเด็กที่กําลังเจริญเติบโต ความมั่นคงของครอบครัวเป็นฐานสําคัญของความมั่นคงของสังคมและของ
ประเทศชาติ ความผูกพันรักใคร่ภายในครอบครัว ความสําคัญของครอบครัว ความรักความผูกพันระหว่างลูก
และพ่อแม่เป็นรากฐานของความสุขแห่งชีวิต เป็นรากฐานของความเป็นปึกแผ่นของสังคม ของประเทศชาติ
บ้านเมือง และของโลก   
 ความผูกพันรักใคร่ในครอบครัว เป็นรากฐานของความสุขแห่งชีวิต รากฐานความปึกแผ่นแห่งสังคม
ของประเทศ และของโลก ทุกชีวิตที่อยู่ในสังคมย่อมต้ังต้นมาจากครอบครัว โดยเฉพาะในครอบครัวไทย ซึ่ง 
ประนอม รอดคําดี (2553: 82-93) ได้กล่าวว่า ครอบครัวของคนไทยส่วนมากยังมีความใกล้ชิดห่วงหาอาทรผู้
ที่อุ้มชูกันและกันอยู่เสมอจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวตะวันตกท่ีเลี้ยงลูกอย่างอิสระเสรีให้ลูกพ่ึงตนเอง
ต้ังแต่เล็กๆ ว่าสังคมตะวันออกประคบประหงมลูกซึ่งจะทําให้ลูกไม่รู้จักโตไม่ยอมพ้นจากพ่อแม่ และยังกล่าว
ต่อไปอีกว่า การแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างแม่กับลูกจะรู้สึกได้จากสายตาขณะที่แม่จ้องมองลูก น้ําเสียง
และคําพูดท่ีใช้การลูบไล้สัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งการทุ่มเทเวลาท้ังกําลังกายกําลังใจ แม้ว่าพ่อแม่
บางคนจะไม่แสดงออกอย่างชัดเจนแต่สําหรับลูกแล้วจะสัมผัสได้ถึงสายใยสัมพันธ์ที่ได้รับอันจะส่งผลถึงการ
สนองตอบด้วยการแสดงความรัก รวมทั้งการขอคําปรึกษา แนะนําเมื่อมีปัญหาทางใจในช่วงที่ลูกเข้าสู่วัย
เรียนและวัยรุ่นความผูกพันในครอบครัวจึงเป็นปฏิกิริยาสะท้อนระหว่างการแสดงออกของลูกตอบสนองต่อ
การที่พ่อแม่แสดงความห่วงหาอาทร รักใคร่ หวังดีต่อลูก เป็นเสมือนสามเหลี่ยมที่เป็นพลวัตมีความ
เคลื่อนไหวสะท้อนกลับไปมาตลอดเวลาระหว่างพ่อกับแม่ แม่กับพ่อ พ่อกับลูก ลูกกับพ่อ แม่กับลูก และลูก
กับแม่โดยมีฐานของสามเหลี่ยมเป็นความผูกพันระหว่างพ่อแม่ถ้าพ่อกับแม่มีความสัมพันธ์รักใคร่ปรองดอง 
แน่นแฟ้น ก็จะส่งผลถึงส่วนยอดของสามเหลี่ยม คือลูกมีความม่ันคง เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป 
(ประนอม รอดคําดี, 2553: 82-93) ความผูกพันในครอบครัวที่พัฒนาข้ึน ในช่วงต้นของชีวิตน้ีจึงมี
ความสําคัญและมีผลต่อพัฒนาการในวัยต่อมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจัดเป็นช่วงชีวิตที่ต่อไปจะ
เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติทําหน้าที่สืบต่อจากผู้ใหญ่ในอนาคต วัยรุ่นจึงสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ
ส่งเสริมจากครอบครัวให้ได้รับความรักความผูกพันจากพ่อแม่ เพ่ือให้วัยรุ่นพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในทางท่ี
เหมาะสม ซึ่งในช่วงวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
เปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย ด้านสังคมและด้านจิตใจ ถ้าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถผ่านไปได้ด้วยดี
จะส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่น 
 ครอบครัวเป็นการรวมกันของบุคคลท่ีมีความรักความผูกพัน มีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ครอบครัวจึงเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่มีความสําคัญที่สุดเพราะเป็นหน่วยแรกที่หล่อหลอมชีวิตของ
คนในครอบครัวให้การดูแลอบรมสั่งสอนหล่อหลอมพฤติกรรม การกระทํา ความคิดรู้สึก เรียกโดยรวมว่าช่วย
หล่อหลอมบุคลิกภาพของมนุษย์ สร้างและพัฒนาคุณภาพมนุษย์ในสังคม (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2545: 1) 
นอกจากนี้เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรค ครอบครัวยังเป็นแหล่งช่วยเหลือให้สมาชิกฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้ 
เพ่ือให้ครอบครัวดํารงอยู่อย่างปกติสุข สมาชิกในครอบครัวสามารถก้าวไปตามวงจรชีวิตได้อย่างไม่หยุดชะงัก 
ครอบครัวจึงต้องมีการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวที่มี
ความสุขหรือสุขภาวะนั้น ก็จะส่งผลต่อสุขภาวะของสมาชิกเช่นกัน นั่นคือ การทําหน้าที่ของครอบครัวมีผล
ต่อสุขภาวะของสมาชิกแต่ละคน และสุขภาวะของสมาชิกแต่ละคนมีผลกระทบต่อการทําหน้าที่ของ
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ครอบครัว (Hanson & Boyd, 1996: 3) การทําหน้าที่ของครอบครัวตามแนวคิดเซอร์คัมเพลค นั้น
ประกอบด้วย 3 มิติ คือ ความผูกพันต่อครอบครัว ความสามารถในการปรับตัว และการสื่อสารในครอบครัว 
 จากการศึกษาภาวะความอยู่ดีมีสุขของประชาชนด้านชีวิตครอบครัวมีแนวโน้มลดลง (สถาบัน
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว, 2546: 2) โดยเฉพาะดัชนีด้านสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัวมี
ค่าดัชนีลดลงจากร้อยละ 80.85 ในปี 2539 ลดลงเป็น 70.77 ในปี 2545 แสดงให้เห็นการอยู่ร่วมกันและ
ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวเริ่มเสื่อมสลาย ความผูกพันและความเกื้อกูลกันในครอบครัวเร่ิมห่างเหิน 
อันเนื่องมาจากความจําเป็นทางเศรษฐกิจบังคับให้สมาชิกในครอบครัวต่างต้องพ่ึงตนเองมากข้ึน ขาดการ
ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในครอบครัว ทําให้ครอบครัวมีความผูกพันกันน้อยลง ความห่วงใยอาทร ความ
เสียสละ ความอดทนและพึ่งพาต่อกันลดน้อยลง ขาดความเข้าใจระหว่างคู่สมรส พ่อแม่กับลูก พ่ีกับน้อง หรือ
ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาความรุนแรงทั้งในครอบครัวและในสังคมด้วย
เช่นกัน (คลังปัญญาไทย, http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php. 2553) และจากการศึกษา
ผลกระทบของสถานภาพการสมรสและสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาต่อการติดยาบ้าของนักเรียนพบว่า 
การหย่าร้างของบิดามารดาทําให้นักเรียนเสี่ยงต่อการติดยาบ้าเป็น 1.8 เท่า นักเรียนที่สัมพันธภาพระหว่าง
บิดามารดาไม่ดีจะเสี่ยงต่อการติดยาบ้าถึง 3.14 เท่า (จรุง เมืองชนะ, 2542: 33)  
 จากการศึกษาของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2550: 3) พบว่า ครอบครัวไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายประเด็น เช่น โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป จากครอบครัวขยายกลายเป็น
ครอบครัวเด่ียวมากย่ิงขึ้น เด็กถูกทอดทิ้งและมีความเครียดมากยิ่งข้ึน เนื่องจากพ่อแม่ต้องทํางานหาเลี้ยง
ครอบครัว มีเวลาให้ครอบครัวน้อย ส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพในครอบครัว 
 จากการสํารวจความผูกพันในครอบครัวของโครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย (ภัท
รา สง่า, 2547: 3) พบว่า มีเพียงประมาณครึ่งหน่ึง ร้อยละ 53.4 ที่ผู้ปกครอง/ผู้เลี้ยงดูหลัก เห็นว่า
สัมพันธภาพในครอบครัวมีลักษณะสมดุล เป็นครอบครัวที่สมาชิกมีความผูกพันกัน มีความร่วมมือกัน และ
การปรับตัวท่ีดี ส่วนปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในครอบครัว ได้แก่ อาชีพของบิดา
มาดา/ผู้ปกครอง ลักษณะครอบครัว สถานภาพสมรส รายได้ของครอบครัว สภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย 
จํานวนคนในบ้าน และภาวะวิกฤติในครอบครัว 
 การสื่อสารตามแนวคิดของเซอร์คัมเพลค หมายถึงการแสดงออกของสมาชิกในครอบครัวเพ่ือการให้
ข้อมูล ความคิด ความรู้สึก แก่กันและกัน ครอบครัวที่มีทักษะการสื่อสารเชิงบวกช่วยให้ครอบครัวสามารถ
ปรับตัวเผชิญต่อ สถานการณ์ความเครียดท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้ เน่ืองจากการสื่อสารในครอบครัวนั้นมี
ผลต่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาการของสมาชิกในครอบครัวและครอบครัวโดยรวม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งช่วงที่ครอบครัวมีบุตรวัยรุ่นนั้น วัยรุ่นและครอบครัวจะต้องมีการปรับระดับความผูกพันในครอบครัว
ที่มีต่อกันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยการใช้ทักษะ 
การส่ือสารท่ีดี เพ่ือให้สามารถพัฒนาความเป็นเอกลักษณ์ของตน เป็นอิสระจากบิดามารดาและยังคงระดับ
ความผูกพันในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ทําให้สามารถปรับตัวและมีพัฒนาการที่ดีเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมี
คุณภาพ 
 จะเห็นได้สภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของ
ครอบครัว และนําไปสู่ปัญหาของสังคมต่างๆ มากมาย หากครอบครัวไมเ่ข้มแข็งพอ การปกป้องคุ้มสมาชิกใน
ครอบครัวให้รอดพ้นจากภัยรอบด้านจะทําได้ยาก และสภาพปัญหาสังคมก็นับว่ามีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น
ส่งผลให้ความผูกพันภายในครอบครัวของสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก จากครอบครัวใหญ่มาเป็น
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ครอบครัวเล็กที่อยู่กันตามลําพังมากข้ึน ครอบครัวที่มีการแยกกันอยู่ หรือหย่าร้างกันมีจํานวนเพ่ิมข้ึน บาง
ครอบครัวยังได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากครอบครัวเดิมหรือญาติพ่ีน้อง แต่หลายครอบครัวต้องเผชิญชีวิต
ตามลําพัง ความสัมพันธ์ต่อกันภายในครอบครัวห่างเหิน มีสภาพต่างคนต่างอยู่มากข้ึน โดยมีการทํางานของ
พ่อแม่ การเรียนหนักของลูก สื่อต่างๆ และวัตถุเข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ใกล้ชิด ในครอบครัวท่ีเป็นปัญหา
จะพบเด็กถูกทอดทิ้งตามลําพังหรืออยู่กับผู้อ่ืน แม้ในครอบครัวที่พ่อแม่ลูกอยู่ร่วมกัน เด็กก็จะถูกทอดทิ้งโดย
ไม่ต้ังใจได้มาก ในทางตรงข้าม บางครอบครัวท่ีพ่อแม่รักลูกมาก ห่วงใยมาก มีความคาดหวังมาก ก็มีส่วนทํา
ให้เด็กเกิดความไม่มั่นคงทางจิตใจได้ ซึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดความผิดปกติในบทบาทหน้าที่และความเป็นอยู่
ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว  
 จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกผูกพันในครอบครัวข้างต้น จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะศึกษา
ที่เป็นโครงการวิจัยที่ใช้พ้ืนที่ในการศึกษากว้างระดับประเทศ ซึ่งความผูกพันแต่ละแห่งจะมีบริบทที่แตกต่าง
กันไป ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยง
ดู ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของนักเรียนและปัจจัยสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งส่งผลต่อความ
ผูกพันในครอบครัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
เชียงราย เน่ืองจากนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะเป็นช่วงของวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
มาก มีความสนิทสนมและตามเพ่ือนมากกว่าครอบครัว มีการสื่อสารกับครอบครัวน้อยลง ทําให้ความผูกพัน
กับครอบครัวลดลง เพ่ือนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วัยรุ่นในการสร้างเสริมให้วัยรุ่นพัฒนาความผูกพันในครอบครัว เพ่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปใน
อนาคตนอกจากน้ีในการศึกษาครั้งน้ีได้ทําการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) ซึ่งเทคนิคดังกล่าวน้ีจะสามารถระบุถึงอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อ
ความรู้สึกผูกพันในครอบครัวได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และผลจากการวิเคราะห์โดยเทคนิคนี้จะทําให้ได้
สารสนเทศมากยิ่งข้ึน อันนําไปสู่การเข้าใจและแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 การวิจัยครั้งน่ีมีมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันใน
ครอบครัวของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดย
วัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้  
 1. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อความรู้สึกผูกพันในครอบครัวที่
สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความรู้สึกผูกพันในครอบครัวของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 
  
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันต่อครอบครัวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้การวิจัยบรรลุตามความมุ่งหมาย 
ผู้วิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
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 (3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 36 จังหวัดเชียงราย จํานวนโรงเรียนทั้งหมด 41 โรงเรียน จํานวนห้องเรียน
ทั้งหมด 189 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 6,590 คน   
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน 
(Multistage Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการกําหนดขนาดและขั้นตอนการสุ่มดังนี้ 
 (1) สํารวจข้อมูลประชากรจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
(จังหวัดเชียงราย) โดยจัดขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 (2) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างก่อน ได้กลุ่มตัวอย่าง 377 คน โดยใช้แนวคิดของลิ
นเดอแมน ซึ่งเสนอแนะว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดอย่างน้อย 20 เท่า ของตัวแปรอิสระ ซึ่ง
คํานวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1973: 727) ที่ความเช่ือมั่นเท่ากับ 95% มีค่าความคลาดเคล่ือนจากการ
สุ่มร้อยละ 5 
   
  n= N

1+Ne2 
 แทนค่า    n=

2)05.0(65901
6590


  

    ≈ 377 
 
 จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) 
มีลําดับขั้นในการสุ่มดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ทําการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็น
ช้ันของการสุ่ม (Strata) และมีโรงเรียนในแต่ละช้ันเป็นหน่วยของการสุ่ม (Sampling Unit) โดยทําการสุ่ม
โรงเรียนมาร้อยละ 20 (โดยคํานวณตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างและประชากร) ของจํานวนโรงเรียนในแต่ละ
ขนาด  
 ขั้นตอนที่ 2 ทําการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยให้นักเรียนเป็นหน่วยของ
การสุ่ม (Sampling Unit) โดยทําการสุ่มนักเรียนในแต่ละระดับช้ันและของทุกโรงเรียนในขั้นตอนที่ 1  
มาร้อยละ 20 (โดยคํานวณตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างและประชากร) ของนักเรียนในทุกระดับช้ันและทุก
โรงเรียน ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 444 คน ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประมาณไว้
ป้องกันความผิดพลาดและเพียงพอของข้อมูล ซึ่งอาจเกิดจากนักเรียนไม่ต้ังใจตอบแบบสอบถาม หรืออาจเกิด
จากการตอบแบบสอบถามไม่ครบทุกข้อ  
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 (3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลข้อมูลทั่วไป 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความผูกพันในครอบครัว  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดู  
  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลสัมพันธภาพในครอบครัว 
 
 (3.3) ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
 1.  กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม 
 2.  ศึกษานิยาม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถาม เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบวัด 
 3.  กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากแนวทางการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้นํามาเขียน
นิยามตามลักษณะที่ต้องการวัด และจัดทําผังการออกข้อคําถาม 
 4.  เขียนข้อคําถามของแบบสอบถามให้ครอบคุลมตามโครงสร้างของนิยามปฏิบัติการ 
 5.  นําแบบสอบถามท่ีสร้างเองทุกชุดให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบของการใช้ภาษาและครอบคลุมของเน้ือหาตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปร
และพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามที่สร้างขึ้น (OIC) ข้อคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าข้อความน้ันใช้ได้ พบว่า ข้อคําถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1 ซึ่งถือว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การคัดเลือก  
แล้วนํามาหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-objective Congruence: IOC) แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า 
IOC ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ.50 แล้วนํามาปรับปรุงก่อนนําไปทดลองใช้  
 6.  ทําการแก้ไขเคร่ืองมือแล้วนําเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัยอีกครั้งหน่ึงนํามา
ปรับปรุงจนแน่ใจว่าใช้ได้ 
 7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพ่ือหา
คุณภาพเครื่องมือในการวิจัย จากน้ันนํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ แล้วทําการวิเคราะห์เพ่ือ
พิจารณาดัชนีอํานาจจําแนก โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมท้ังฉบับ 
(Item Total Correlation) และการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficent) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ผลดังนี้ 
   7.1 ด้านคุณภาพของความผูกพัน ได้แบบสอบถาม จํานวน 11 ข้อ มีอํานาจจําแนก ต้ังแต่.490 
ถึง.727ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ.838 
  7. 2 ด้านการส่งเสริมความเป็นตัวตน ได้แบบสอบถาม จํานวน 7 ข้อ มีอํานาจจําแนก ต้ังแต่.
440 ถึง.725 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ.826 
   7.3 ด้านการสนับสนุนทางอารมณ์ ได้แบบสอบถาม จํานวน 9 ข้อ มีอํานาจจําแนก ต้ังแต่.484 
ถึง 772 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ.907 
  7.4 ด้านการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย ได้แบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ มีอํานาจจําแนก 
ต้ังแต่.625 ถึง.700 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ.855 
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 (3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 36 จังหวัดเชียงราย จํานวนโรงเรียนทั้งหมด 41 โรงเรียน จํานวนห้องเรียน
ทั้งหมด 189 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 6,590 คน   
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน 
(Multistage Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการกําหนดขนาดและขั้นตอนการสุ่มดังนี้ 
 (1) สํารวจข้อมูลประชากรจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ คือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
(จังหวัดเชียงราย) โดยจัดขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 (2) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างก่อน ได้กลุ่มตัวอย่าง 377 คน โดยใช้แนวคิดของลิ
นเดอแมน ซึ่งเสนอแนะว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดอย่างน้อย 20 เท่า ของตัวแปรอิสระ ซึ่ง
คํานวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1973: 727) ที่ความเช่ือมั่นเท่ากับ 95% มีค่าความคลาดเคล่ือนจากการ
สุ่มร้อยละ 5 
   
  n= N

1+Ne2 
 แทนค่า    n=

2)05.0(65901
6590


  

    ≈ 377 
 
 จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) 
มีลําดับข้ันในการสุ่มดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ทําการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็น
ช้ันของการสุ่ม (Strata) และมีโรงเรียนในแต่ละช้ันเป็นหน่วยของการสุ่ม (Sampling Unit) โดยทําการสุ่ม
โรงเรียนมาร้อยละ 20 (โดยคํานวณตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างและประชากร) ของจํานวนโรงเรียนในแต่ละ
ขนาด  
 ขั้นตอนที่ 2 ทําการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยให้นักเรียนเป็นหน่วยของ
การสุ่ม (Sampling Unit) โดยทําการสุ่มนักเรียนในแต่ละระดับช้ันและของทุกโรงเรียนในขั้นตอนที่ 1  
มาร้อยละ 20 (โดยคํานวณตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างและประชากร) ของนักเรียนในทุกระดับช้ันและทุก
โรงเรียน ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 444 คน ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประมาณไว้
ป้องกันความผิดพลาดและเพียงพอของข้อมูล ซึ่งอาจเกิดจากนักเรียนไม่ต้ังใจตอบแบบสอบถาม หรืออาจเกิด
จากการตอบแบบสอบถามไม่ครบทุกข้อ  
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  7.5 ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบสนับสนุน ได้แบบสอบถาม จํานวน 9 ข้อ มีอํานาจจําแนก ต้ังแต่.
496ถึง.749 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ.884 
  7.6 ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล ได้แบบสอบถาม จํานวน 10 ข้อ มีอํานาจจําแนก 
ต้ังแต่.410 ถึง.780 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ.873 
  7.7 ด้านการทํากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวทั้งกิจกรรมในบ้านและนอกบ้านได้
แบบสอบถาม จํานวน 15 ข้อ มีอํานาจจําแนก ต้ังแต่.377 ถึง.774 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ.882 
  7.8 ด้านสมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุย ปรึกษาหารือ และตัดสินใจในเรื่องสําคัญต่างๆได้
แบบสอบถาม จํานวน 13 ข้อ มีอํานาจจําแนก ต้ังแต่.253 ถึง.774 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ.909 
  7.9 ด้านสมาชิกในครอบครัวแสดงออก ซึ่งความรัก และความเอ้ืออาทรต่อกัน ทั้งทางกาย วาจา 
ใจได้แบบสอบถาม จํานวน 15 ข้อ มีอํานาจจําแนก ต้ังแต่.447 ถึง.788 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ.928 
 8.  จัดเตรียมแบบสอบถาม ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 444 ฉบับ เพื่อนําไปดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 
 
 (3.4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําเคร่ืองมือการวิจัย ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1.  ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพ่ือขอความอนุเคราะห์
จากสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัดที่
ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยย่ืนหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.  นําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ยื่นต่อผู้บริหารสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งนัด
หมายวัน เวลา และสถานที่ ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.  จัดเตรียมแบบวัดและแบบสอบถามท่ีเป็นเครื่องมือในการวิจัย ให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่
ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง เมื่อถึงกําหนดเวลาที่นัดหมายกับโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยนําแบบวัด และ
แบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองเพ่ือทําการช้ีแจงให้นักเรียนทํา
แบบวัดและแบบสอบถามด้วยความเข้าใจ 
 4.  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงผู้วิจัยตรวจสอบแบบวัดและแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาหลังจาก
คัดเลือกแบบวัดและแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์ 
 5.  นําแบบวัดและแบบสอบถามท่ีคัดเลือกแล้ว มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 6.  ทําการลงรหัสและนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานและรายงาน
ผลการวิจัย 
 
 (3.5) การจัดกระทํากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีการทาง
สถิติโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะการแจกแจงของตัว
แปรต่างๆ โดยการหาค่าทางสถิติพ้ืนฐานของคะแนน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 2.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันใน
ครอบครัวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการวิเคราะห์ KMO and Bartlett’s Test 
 3.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันในครอบครัวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยโปรแกรม LISREL ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้ 
   3.1 ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์อิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมต่อความรู้สึกผูกพันในครอบครัวขอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีกําลังสองน้อย
ที่สุดถ่วงนํ้าหนักทั่วไป (Generally Weighted Least Squares หรือ WLS) กับวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด 
(Maximum Likelihood Estimate: ML) เพ่ือวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานที่กําหนด ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้นําเสนอการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ค่าสถิติสําคัญที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542: 52-53)  
   3.1.1 ค่าสถิติไค-กําลังสอง (Chi-Square) เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล
ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าค่า  มีค่าสูงมาก และมีนัยสําคัญทางสถิตินั้นคือ โมเดลตาม
สมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Bad Fit) ซึ่งผู้วิจัยจะต้องดําเนินการปรับโมเดลต่อไปจนกว่า 
ค่า  จะมีค่าตํ่ามากและไม่มีนัยสําคัญทางสถิติแสดงว่ารูปแบบสอดคล้อง (Good Fit) หรือโมเดลตาม
สมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    3.1.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-fit index: GFI) และดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit index: AGFI) ถา้ค่าดัชนี GFI และ AGFI มีค่า
มากกว่า 0.9 แปลได้ว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูล 
   3.1.3 ค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ (Root Mean Square 
Residaul) ถ้าค่า RMR มีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 ถ้ามีค่าตํ่ากว่า 0.05 แปลว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูล 
   3.1.4 ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean Square 
Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติจากข้อตกลงเบ้ืองต้นเกี่ยวกับค่าไคว-กําลังสอง โมเดลที่
พัฒนาขึ้นมีความเท่ียงตรงนั้นไม่สอดคล้องกับความจริง และเมื่อเพ่ิมจํานวนพารามิเตอร์อิสระแล้ว ค่าสถิติมี
คา่ลดลงเนื่องจากค่าสถิติขึ้นอยู่กับประชากรและชั้นอิสระ RMSEA ควรมีค่าตํ่ากว่า.05 หรือไม่เกิน.08 ซึ่ง
แสดงว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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4. ผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันในครอบครัวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พบว่า โมเดล
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันในครอบครัว จะเห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์หรือ R Square ตัวแปรความผูกพันในครอบครัว (ATMFAM) มีค่า
เท่ากับ 0.88 แสดงว่า ตัวแปรในโมเดลอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความผูกพันในครอบครัว 
(ATMFAM) ได้ร้อยละ 88 

 
ภาพโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลตอความรู้สึกผูกพันในครอบครัวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงสูงสุดในโมเดล คือ ตัวแปรด้านฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน 
(ECOSTU) ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรความผูกพันในครอบครัว (ATMFAM) เป็นปริมาณ 1.00 ตัวแปรด้าน
สภาพแวดล้อมทางครอบครัว (SOFAM) ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรความผูกพันในครอบครัว (ATMFAM) เป็น
ปริมาณ 0.11 ตัวแปรด้านการอบรมเล้ียงดู (APS) ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรความผูกพันในครอบครัว 
(ATMFAM) เป็นปริมาณ-0.05 และตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงน้อยที่สุดคือ ตัวแปรด้านสัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว (RLT) มีอิทธิพลต่อตัวแปรความผูกพันในครอบครัว (ATMFAM) เป็นปริมาณ-0.08  
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดในโมเดล คือตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมทางครอบครัว (SOFAM) 
และตัวแปรด้านการอบรมเลี้ยงดู (APS) ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรความผูกพันในครอบครัว (ATMFAM) เป็น
ปริมาณ 0.00 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงน้อยที่สุดคือ ตัวแปรด้านฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน 
(ECOFAM) มีอิทธิพลต่อตัวแปรความผูกพันในครอบครัว (ATMFAM) เป็นปริมาณ-0.07  
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ตารางผลการวิเคราะห์อิทธิพลรวม อิทธิพลตรงและอิทธิพลทางอ้อม 

  
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยโดยภาพรวมสอดคล้องกับกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันในครอบครัว ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูทาง
ครอบครัว ปัจจัยด้านฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว และปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
อภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
 ตัวแปรปัจจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียนมีอิทธิพลรวม และทางตรง ต่อความผูกพันใน
ครอบครัวในทิศทางที่เป็นบวก โดยตัวแปรปัจจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียนสามารถวัดได้จาก
รายได้ของนักเรียนและสถานะการเงินของนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนมีผลต่อความผูกพันในครอบครัว 
ครอบครัวใดที่มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจไม่ขัดสน พ่อแม่ก็ไม่ต้องออกไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัวไกลบ้านทํา
ให้มีเวลาอยู่กับลูกได้มากข้ึนย่อมนํามาซึ่งความสงบสุขในครอบครัว เกิดความกลมเกลียวสมัครสมานกันใน
ครอบครัว ครอบครัวจึงมีบทบาทในการขัดเกลา อบรมบ่มนิสัย ให้นักเรียนรู้จักประหยัด รู้จักพอ รู้จัก
ประมาณ ส่งผลให้เกิดความผูกพันในครอบครัวมากย่ิงขึ้น ซึ้งสอดคล้องกับ จรรยา สุวรรณทัต (2523)  
ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ว่าสภาพเศรษฐกิจ สังคมในครอบครัว 
กล่าวคือ ครอบครัวใดที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ขัดสน ย่อมนํามาซึ่งความสงบสุขในครอบครัว เกิด
ความกลมเกลียวสมัครสมานกันในครอบครัว พัชรี เวียงคํา (2543) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นพบว่า การท่ีบิดามารดามีการศึกษาค่อนข้างสูง (จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป) ทําให้
มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างมั่นคง และค่านิยมสังคมไทยท่ียอมรับสามีหรือบิดาเป็นผู้นํา
ครอบครัวซึ่งสิ่งเหล่าน้ีน่าจะมีส่วนในการสร้างและเลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัว เช่น การเลือก
วิธีการอบรมเลี้ยงดู การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ลักษณะการสื่อสารในครอบครัว และการตรวจสอบ
บุตรเก่ียวกับการคบเพื่อน และการที่มารดามีการศึกษาที่ดีทําให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ือสนับสนุน
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและพัฒนาตนเองให้ทันสมัย ผจงจิตต์ พิทักษ์ภากร (2543) ได้ศึกษา
อิทธิพลของปัจจัยพ้ืนฐานครอบครัวเดิมของคู่สมรส การตัดสินใจเลือกคู่ครอง องค์ประกอบครอบครัว 
เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยาครอบครัวที่มีต่อความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวงจรชีวิตครอบครัวกับความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะความเป็น
ปึกแผ่นของครอบครัวในจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 6 มิติ และมีน้ําหนักปัจจัย (Factor Loading) ในแต่ละ
มิติไม่เท่ากัน ซึ่งเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ความมีน้ําใจและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันการให้ความรักต่อกัน 
การมีบรรทัดฐานในครอบครัวร่วมกัน การมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันการทํากิจกรรมร่วมกัน และ
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ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นวัย ซึ่งทั้ง 6 มิติมีองค์ประกอบหรือปัจจัยร่วมเพียงหน่ึงปัจจัย คือ ปัจจัยความเป็น
ปึกแผ่นของครอบครัว ซึ่งมีความสามารถในการอธิบายความผันแปรของปัจจัยได้ร้อยละ 60.81 
  ตัวแปรปัจจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียนมีอิทธิพลทางอ้อม ต่อความผูกพันในครอบครัวใน
ทิศทางที่เป็นลบ โดยตัวแปรปัจจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียนสามารถวัดได้จากรายได้ของนักเรียน
และสถานะการเงินของนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความผูกพันในครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้มีค่าครองชีพที่สูง จํานวนเงินที่นักเรียนรับจากครอบครัวในแต่
ละวันไม่เพียงพอในการใช้จ่าย พ่อแม่ต้องทํางานมากย่ิงข้ึนมีเวลาอยู่บ้านกับครอบครัวน้อยลง ทําให้มีการ
พูดคุยกันในครอบครัว การทํากิจกรรมต่างๆในครอบครัวน้อยลง จึงส่งผลต่อความผูกพันในครอบครัวน้อยลง 
ซึ่งสอดคล้องกับ เมนโดซา (Mendoza,1996,pp.99-105) พบว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมองค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อมารดาและเด็ก ซึ่งได้แก่ ความยากจน ปัญหาในครอบครัว การไม่มีที่อยู่อาศัย
เป็นหลักแหล่ง หรืออาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ จากสภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบ 
คือ ความเจ็บป่วย รายได้ไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความเครียด ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล (2552) การศึกษานี้พบว่าครอบครัวที่อยู่นอกเขตเทศบาล 
มีสัมพันธภาพแบบสมดุลสูงกว่าครอบครัวที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัทรา สง่า 
(2547) ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากครอบครัวในเขตเทศบาลต้องผจญกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสูงกว่า และมี
โอกาสใช้เวลาร่วมกันน้อยกว่าครอบครัวที่อยู่นอกเขตเทศบาล เพราะต้องมีการแข่งขัน ต่อสู้ และด้ินรนใน
การทํามาหากิน เพ่ือเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัว (จรุง เมืองชน: 2542) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวใน
ปี 2550 พบว่า ครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็น เช่น โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป 
จากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเด่ียวมากย่ิงขึ้น เด็กถูกทอดทิ้งและมีความเครียดมากย่ิงขึ้น เน่ืองจาก
พ่อแม่ต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัว มีเวลาให้ครอบครัวน้อย ส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพในครอบครัว  
 
 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้  
  1. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัย ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันในครอบครัวของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีอิทธิพลทางลบ ต่อตัวแปร
ความผูกพันในครอบครัว อันเนื่องมาจากสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ทําให้การพูดคุย การสื่อสาร การร่วม
กิจกรรม การแสดงความรัก ความเอ้ืออาทรกัน ทั้งทางกาย วาจา และใจกันน้อยลง ผู้ปกครองควรเป็นผู้ให้
ความรักความผูกพัน ให้คําแนะนํา สนับสนุน กระตุ้นให้กับเด็กมากย่ิงข้ึน เพ่ือให้เด็กมีความผูกพันกับ
ครอบครัวมากย่ิงขึ้น การที่จะคิด แสดงความคิดเห็นมากยิ่งข้ึน 
 2. ครูควรสนับสนุน จัดบริการแนะแนวให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวให้กับนักเรียน 
สนับสนุนกิจกรรมเชิงปฏิบัติให้นักเรียนกับผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน มีการพูด ปรึกษาหารือ
กันด้วยเหตุผล 
 3. ทางโรงเรียนควรสนับสนุนให้มีเครือข่ายชุมชน มีส่วนร่วมในด้านการเตรียมความพร้อมก่อน
สร้างครอบครัว ให้วางแผนในการดําเนินชีวิตครอบครัว ให้เตรียมความพร้อมทัง้เศรษฐกิจ ทักษะในการ
แก้ปัญหา ชีวิตครอบครัว ทักษะในการปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาความผูกพันในครอบครัวกับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืน ในเขตพื้นท่ีอ่ืนที่แตกต่าง 
  2.  ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวท่ีส่งผลต่อความรู้สึกผูกพัน
ในครอบครัวของนักเรียนเพ่ิมเติม 
 3.  ในการศึกษาความรู้สึกผูกพันในครอบครัวของนักเรียนในคร้ังต่อไป ควรหาปัจจัยหลายๆด้านมา
ศึกษาเพ่ิมเติม 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ นิวรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หลัก และ อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้คําปรึกษา 
คําแนะนํา ช้ีแนวทางตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความหวังดีเสมอมา จนทําให้การจัดทํา
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย 
  ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายทุกท่าน ที่ให้ความรู้อันทรงคุณค่าแก่ผู้วิจัย 
  ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล ดร.ประภาส ณ พิกุล และดร.ประเวศ เวช
ชะ ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดทําวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 
  ขอขอบคุณคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีที่ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ตลอดจนเพ่ือนๆ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างกําลังใจ จนทําให้การ
จัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี 
  ท้ายที่สุดผู้วิจัยขอน้อมรําลึกถึงพระคุณของบิดา-มารดา ครู-อาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอน พระคุณน้ีหา
ที่เปรียบมิได้ ตลอดจนขอขอบคุณญาติพ่ีน้องทุกท่านที่สนับสนุนและให้กําลังใจจนทําให้ผู้วิจัยประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาด้วยดีตลอดมา 
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การพัฒนาตวัชี้วดัคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  

 
นัฐตยา พงษ์เสือ1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัดคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
คุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูไทยที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 800 คน โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ จํานวน 400 คน และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จํานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.993  
 ผลการวิจัยครั้งน้ี พบว่า องค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการวัด
และประเมินผล ด้านการปฎิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านจิตวิญญาณความเป็นครู ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
และด้านคุณธรรมพ้ืนฐานความเป็นครูทั้ง 5 องค์ประกอบ อธิบายความแปรปรวนร่วมกันได้ร้อยละ 78.03 
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ ( 2 =170.47, 
df=193) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มีค่า 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) มีค่า 0.91 ค่าดัชนีรากค่าเฉล่ียกําลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized RMR) มีค่าเท่ากับ 
0.050 แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
คําสําคัญ: วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง,คุณลักษณะครูในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
1สาขาวิชา การวิจัยและประเมินผลการศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

email: dokfin_7@hotmail.com 
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Characteristics of Thai Teacher Development in the 21st Century Chiangrai 
Primary Educational Service Area Office 3. 

 
Nattaya Pongsuea1 

 
Abstract  
 The purposes of this research were to development indicators characteristics of thai 
teacher in the 21st century Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 and to 
examine the consistency of the structural equation modeling of the characteristics of thai 
teacher in the 21st Century Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 and the 
empirical data. The sample used were 800 thai teacher in the 21st Century Chiangrai 
Primary Educational Service Area Office 3 of the academic year 2014 who were sampled 
from the multistage random sampling. The research instruments drawn for this study were 
the 5 rating scale questionnaire with the reliability at 0.993.  
 There were 5 factors of the characteristics of thai teacher in the 21st Century 
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 consisting of measurement and 
evaluation, social interaction, spiritual teacher, the learning process and moral of teacher. 
The results indicated that the model of the futuristic thinking characteristics was fit to the 
empirical data with the goodness of fit statistics as follows: GFI=0.98, AGFI=0.91, 
RMR=0.050, and Chi-square=170.74 without the statistically differences at p.=0.87. This 
revealed that the model of the Characteristics of Thai Teacher in the 21st Century 
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 was consistent with the empirical data. 
 
Keyword: Second Order confirmatory factor analysis, Features teachers in the 21st century 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
1Research and Education Evaluation Master of Education Chiang Rai Rajabhat University 
e-mail: dokfin_7@hotmail.com 
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1. บทนํา  
 จากจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ที่ได้มุ่งเน้นให้การศึกษาเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตของคนไทย เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเจริญงอกงามให้แก่
บุคคลในสังคม โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดที่มีมากมายหลายวิธีที่สามารถทําให้บุคคลมีความรู้ทางวิชาการ 
มีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ ด้วยกระบวนการและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือการพัฒนาในด้านวุฒิการศึกษา พุทธิศึกษา จริยศึกษา 
และพลศึกษาเท่านั้น ซึ่งในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย สําหรับภาระหน้าที่
สําคัญของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่อาจจํากัดเพียงเพ่ือการให้ความรู้ที่จําเป็นแก่ผู้เรียนเท่าน้ัน หากแต่สิ่งที่
จําเป็นและขาดไม่ได้ นั่นคือ การทําให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่มีความสอดคล้องกับการดํารงชีวิตอยู่ในสมัยใหม่
ได้อย่างชาญฉลาดและมีความสุข รู้เท่าทันโลก รู้จักทางเลือก รู้จักการแก้ปัญหา การได้รับการพัฒนาทักษะ
และนิสัยท่ีรักการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Life-Long Learner) รวมท้ังการมีทักษะที่เรียกว่า 
Relearning ให้กับตนเอง ซึ่งเป็นความสามารถในการลบล้างความรู้/ ความคิดที่ล้าสมัยออกไป แล้วเติมเต็ม
ด้วยสิ่งใหม่ๆ ที่ทันสมัยกว่ามาทดแทนให้แก่ตนเอง 
 ครูจึงมีบทบาทที่สําคัญคือ การเป็นผู้สอนให้นักเรียนรู้จักการฝึกคิด เป็นผู้ให้คําแนะนําแก่นักเรียน 
เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในตัวของนักเรียน ดังนั้น คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของครูจึงมีความสําคัญ
ต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ทั้งน้ีเพราะคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของครู จะมี
ส่วนส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในตัวครู และอาจมีผลต่อการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ที่ครูสอนด้วย บ้านเมือง 
ดังพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2526 ความตอน
หน่ึงว่า "...อาชีพครูถือว่าสําคัญอย่างย่ิง เพราะ ครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง และ
ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งก็ได้แก่เยาวชนของชาติ เสียก่อน เพ่ือให้
เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้าน จึงจะสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้
..." จากพระราโชวาทดังกล่าว สรุปได้ว่า ผู้ที่เป็นครูนั้นมีความสําคัญอย่างมาก เพราะครูเป็นผู้ปลูกฝัง
ความรู้สึกความคิดและจิตใจและพัฒนาเยาวชนให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน บ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคง
อยู่ได้ ก็เพราะประชาชนในชาติได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีการพัฒนาคนจะดําเนินไปอย่างถูกต้องก็เพราะมี
ระบบการศึกษาที่ดี และระบบการศึกษาจะดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เพราะมีครูที่มีคุณภาพ (สํานัก
เลขาธิการสภาการศึกษา,2553, หน้า 16)  
 หนังสือวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 นั้นมีความจําเป็นในการสร้างอารยธรรมมนุษย์
ยุคต่อไปจึงต้องตกอยู่ที่มือครู เพราะ “มนุษย์เท่านั้นที่จะสอนความเป็นมนุษย์ได้” แต่ทั้งหมดน้ันครู
จําเป็นต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด และเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่เป็นอยู่
อย่างสิ้นเชิง  
ครูได้รับการย่องย่องเชิดชูเกียรติมาโดยตลอด และยังเป็นบุคคลที่มีบทบาทความสําคัญยิ่งในการพัฒนา
มนุษย์ ดังน้ันบุคคลที่จะมาทําหน้าที่นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดีพร้อม เช่น ความรู้ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถในการอบรมสั่งสอน เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด ปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้และเรียนรู้
ร่วมกัน จัดการเรียนการสอนให้เช่ือมโยงกับสภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ลักษณะท่ีพึงประสงค์จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้นักเรียนเกิดความสุข และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
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ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และประเมินผลการเรียนการสอนทุกด้านอย่างต่อเน่ืองด้วยเคร่ืองมือที่
เหมาะสม ในอนาคตจึงต้องมีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของครูบางประการเนื่องจาก 
 1.  การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งการสร้างเด็กให้เติบโตมาใน
ศตวรรษที่ 21 อาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะสิ่งที่เคยเป็นมาอาจใช้ไม่ได้กับยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และปัญหาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่วันน้ีคือ การศึกษาที่ยังล้าหลังต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงานอยู่หลายปี และยิ่งถูกซ้ําเติมความล้าหลังด้วยการหมุนของโลก รวมถึงการ
เขยื้อนเข้ามาใกล้ทุกทีของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้กันเสียที สอนเด็กอยู่กับธรรมชาติเมื่อโลกเปลี่ยน (ประชาชาติธุรกิจ, 2555, หน้า 
6)  
 2.  กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านวิสัยทัศน์ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทั้งทางบวกและทางลบแนวคิด ค่านิยม 
ความเช่ือได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการดํารงชีวิต การเรียนรู้ สังคม ความรู้ สังคมปราชญ์และ
ผลกระทบในการพัฒนาครู การพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพครูอย่างสําคัญ (โณทัย อุดม
บุญญานุภาพ, บทความคุณลักษณะครูรุ่นใหม่กับการปฎิรูปหลักสูตรผลิตครูในศตวรรษท่ี 21)  
 ซึ่งจากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าอาชีพครูมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ สืบเนื่องมาจากการจัดการศึกษาของครูในยุคสมัยก่อนเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้
นักเรียนเกิดการท่องจํา เกิดจากการเรียนรู้ในหนังสือเพียงเล่มเดียว ครูเป็นผู้ป้อนองค์ความรู้ให้ โดยท่ี
นักเรียนไม่ได้เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไม่ได้ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่ได้ลงมือปฎิบัติเอง ทุกสิ่งทุก
อย่างล้วนแล้วแต่ครูเป็นผู้จัดเตรียม วางแผนให้ ไม่ได้เกิดการวางกระบวนการเรียนร่วมกัน จัดการศึกษาโดย
ขาดการคํานึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคลทําให้ผลการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ ดังน้ันเพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 จึงจําเป็นจะต้องมีตัวช้ีวัด
คุณภาพของครู ดังต่อไปนี้ จํานวน 10 ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ด้านภาวะผู้นํา ด้านการใช้ภาษา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ด้านการวัดและประเมินผล 
เพ่ือครูจะได้มีศักยภาพที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียน
และสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัดคุณลักษณะของครูไทย ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 2.  เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบ คุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นครูไทยท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีโรงเรียนทั้งหมด 153 โรงเรียน ปีการศึกษา 2557 มีจํานวน
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ครูผู้สอนจํานวน 1,691 คน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 กลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นครูไทยที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวนประชากร 1,691 คน โดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิด
ตาราง ของ Yamane (1973: 727) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% จํานวนประชากร 1,691 คน ได้จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างประมาณ 316 คน เพ่ือให้การวิจัยมีความแม่นยํา ผู้วิจัยจึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่าง เป็น 800 คน โดย
แบ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ จํานวน 400 คน และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จํานวน 
400 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)  
 ขั้นตอนที่ 1 คํานวณหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างของครูไทยที่ปฏิบัติการสอนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากจํานวนครูทั้งหมด 1,691 คน มาเป็นตัวแทนหรือกลุ่มตัวอย่าง
โดยคํานวณหาสัดส่วน จํานวนครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเทียบสัดส่วน 
 ขั้นตอนที่ 2 ทําการจับสลากรายช่ือโรงเรียนใหไ้ด้ตามสัดส่วนจํานวนครูที่ได้ในแต่ละกลุ่มอําเภอ  
 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดนิยามและโครงสร้างของตัว
แปรที่ต้องการทําการวิจัย 
  2.  นําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือสร้างเป็นข้อคําถามที่มีลักษณะสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะของครูไทย ในศตวรรษที่ 21 โดยสร้างเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ข้อคําถาม
จํานวน 73 ข้อ 
 3.  นําเคร่ืองมือที่สร้างขึ้น เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยทําการตรวจสอบเพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง 
 4.  นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นขอคําแนะนํา และตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อคําถามจาก
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน โดยเลือกข้อคําถามที่มีค่าความตรงตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 
0.66 ถึง 1.00 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหาแบบสอบถามที่มีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป จํานวน 
73 ข้อ 
 5.  รวบรวมข้อเสนอแนะท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหา
คุณภาพเครื่องมือ คือ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านป่าแดง จํานวน 10 คน และครูผู้สอนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
(เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บํารุง) จํานวน 20 คน รวมจํานวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพ ได้ผลการวิเคราะห์ค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.993  
 7.  นําแบบสอบถามที่ได้มาจัดพิมพ์จํานวน 800 ฉบับ และนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  
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4. ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจตัวช้ีวัดคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจํานวน 73 ข้อ
ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ผู้วิจัยใช้การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์ องค์ประกอบหลัก 
เน่ืองจากในแต่ละองค์ประกอบไม่มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือให้การแปลความหมายชัดเจนมากข้ึน ผู้วิจัยทําการ
หมุนแกนแบบOrthogonal ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ได้จํานวนองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ที่มี
ค่าไอเกนมากกว่า 1 ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละและความแปรปรวน และค่าร้อยละความแปรปรวน
สะสมในแต่ละองค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 
 

องค์ประกอบ 

หลังการสกัด หลังการหมุน 

ค่าไอเกน 
ร้อยละ
ความ

แปรปรวน 

ร้อยละความ
แปรปรวน
สะสม 

ค่าไอเกน 
ร้อยละ
ความ

แปรปรวน 

ร้อยละความ
แปรปรวนสะสม 

1.  32.291 44.234 44.234 19.871 27.221 27.221 
2.  12.597 17.257 61.491 16.896 23.145 50.366 
3.  6.070 8.315 69.806 9.692 13.277 63.643 
4.  4.036 5.529 75.335 7.479 10.245 73.888 
5.  3.141 4.303 79.638 3.025 4.144 78.032 
6.  1.756 2.406 82.044 2.295 3.144 81.176 
7.  1.127 1.544 83.588 1.427 1.955 83.131 
8.  1.061 1.453 85.041 1.394 1.910 85.041 

KMO มีค่าเท่ากับ 0.925 
Bartlett's test of sphericity มีค่าเท่ากับ 57983.63 (Sig <.000) 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดจํานวน 73 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่มเข้า
องค์ประกอบได้จํานวน 8 องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigenvalue) เกิน 1.00 ซึ่งแสดงว่าแต่ละองค์ประกอบ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด 73 ตัวแปร ได้มากกว่า 1.00 องค์ประกอบทั้งหมด 8 
องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรท้ังหมด 73 ตัวได้ร้อยละ 85.041 
 พบว่าเมื่อพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบว่าตัวแปรแต่ละตัวควรอยู่ในองค์ประกอบใดใช้เกณฑ์การ
พิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบที่มีค่ามากกว่า 0.30 ขึ้นไป (โดยไม่พิจารณาว่าเป็นจํานวนบวกหรือจํานวน
ลบ) แล้วจึงพิจารณาองค์ประกอบคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีน้ําหนักองค์ประกอบ สูงที่สุดบนองค์ประกอบน้ัน
พิจารณาถึงจํานวนตัวแปรที่ร่วมกันช้ีวัดค่าความแปรปรวนของแต่ละองค์ประกอบต้ังแต่ 3 ตัวข้ึนไป จากผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจทําให้ได้องค์ประกอบของตัวช้ีวัดคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 
21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่เหมาะสมจํานวน 5 องค์ประกอบ 
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ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น 41 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมได้ทั้งสิ้น 78.032 % ทั้งน้ีเพราะ
องค์ประกอบที่ 6 7 และ 8 มีตัวแปรร่วมกันช้ีวัดค่าความแปรปรวนของแต่ละองค์ประกอบไม่ถึง 3 ตัวแปร 
 องค์ประกอบจํานวน 5 องค์ประกอบท่ีปรับแล้วน้ีได้รับการต้ังช่ือให้สื่อความหมายได้สอดคล้อง
ครอบคลุมรายการตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของตัวช้ีวัดคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
 

องค์ประกอบ ตัวแปร 
1. ด้านการจัด
กระบวนการ
เรียนรู้  

1. ครูควรนําสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
2. ครูควรสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และสนุกสนาน 
3. ครูควรสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทกุสถานการณ ์
4. ครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เครื่องที่มีเทคโนโลยีและสื่อ
ดิจิตอล 
5. ครูควรมีทักษะการสื่อสาร การบรรยาย การยกตัวอย่าง  
6. การเลือกใช้สื่อและการนําเสนอ 
7. ครูควรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

2. ด้านการวัด
และประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ครูควรมีการวางเป้าหมายและจุดประสงค์ในการสอนแต่ละครั้งอย่างชัดเจนและ
ดําเนินการให้บรรลุผลตามทีไ่ด้วางไว้ 
9. ครูควรมีการประเมินผลนักเรียนตามสภาพความเป็นจริง 
10. ครูควรรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
11. ครูควรมีความยุติธรรมและสามารถใช้เทคโนโลยีในการประเมินผล 
12. ครูควรมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
หลักสูตร 
13. ครูควรมีการกําหนดกฎเกณฑ์การประเมินกระบวนการเรียนรู้ เกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ รวมถึงเจตคติของนักเรียนที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
14. ครูควรมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีและเครื่องมือที่หลายหลาย 
15. ครูควรจัดกระบวนการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระความรู้คู่คุณธรรม 
16. ครูควรมีความรู้และความเช่ียวชาญในศาสตร์ด้านการศึกษา 
17. ครูควรใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียน 
18. ครูควรใหค้วามรู้แก่นักเรียนเต็มความสามารถและปฏิบัติกับนักเรียนโดยไม่แบ่ง
เช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม 
19. ครูควรมีทกัษะการสื่อสาร การบรรยายและรู้หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
20. ครูควรจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยเน้นผลสัมฤทธ์ิที่เกิดแก่ผู้เรียน 
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องค์ประกอบ ตัวแปร 
3. ด้านจิตวิญญาณ
ความเป็นครู (ต่อ) 

22. ครูควรจัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้นักเรียน เรียนรู้จากการทําโครงงาน 
23. ครูควรจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
มากกว่าการเรียนรู้ทฤษฎ ี
24. ครูควรมีความสามารถในการอธิบายและสื่อความได้อย่างเหมาะสม 
25. ครูควรทําตนให้ศิษย์รัก ปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยความรักมีเมตตา และไม่ทําให้
นักเรียนเกิดความกลัวและวิตกกังวลซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 
26. ครูควรมีความอดทน เพ่ือส่งเสริมให้ศษิย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
27. ครูต้องรู้จักประสานความคิด สามารถทํางานร่วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุก
ระดับการศึกษา 
28. ครูควรมีความรู้ในวิชาที่สอนอย่างแท้จริง สามารถเช่ือมโยงทฤษฎีในศาสตร์
ความรู้มาสู่การปฏิบัติได้ ทั้งการปฏิบัติในระดับสากลและในระดับท้องถิ่น 
29. ครูควรมีความชํานาญในการแปลความหมายของข้อมูล เปรียบเทียบ 
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปและแสดงข้อมูลได้ 

4.ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 

30. ครูควรมีความสามารถในการติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือ 
31. ครูควรสรา้งเครือข่ายต่างโรงเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการทํางานร่วมกัน 
32. ครูควรปรบัตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
33. ครูควรเป็นผู้ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
34. ครูควรเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน 
35. ครูควรมีความสามารถผสมผสานความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้
ต่างๆ 
36. ครูควรมีความกระตือรือร้นในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้รว่มกับผู้อ่ืน 
37. ครูควรมีการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
38 .ครูควรมีบทบาทนําด้านการสอนและวชิาชีพ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
และวิชาชีพร่วมกับผู้บริหาร 

5.ด้านคุณธรรม
พ้ืนฐานของความ
เป็นครู 

39. ครูควรมีความรอบรู้ มีทกัษะและประสบการณ์เก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ 
40. ครูควรมีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจรติมีเหตุผล 
41. ครูควรช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา ควรให้คําปรึกษาแนะแนว 

10 องค์ประกอบ 41 ตัวแปร 
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2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง คุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21  
 
ตารางที ่3 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่กลมกลนื 

 
ค่าสถิติ เกณฑ์ ค่าที่ได้ หมายเหต ุ ความหมาย 

Chi-Square เข้าใกล้ 0 
(p>.05,ไม่มี
นัยสําคัญ) 

170.47 (p=0.87) ผ่านเกณฑ์ 

โมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

Chi-Square/df <2.0 170.47/193=0.88 ผ่านเกณฑ์ 
GFI มากกว่า 0.9 0.98 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI มากกว่า 0.9 0.91 ผ่านเกณฑ์ 

Standardized 
RMR 

เข้าใกล้ 0 0.050 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA <0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
  
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีค่าวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่ ค่า  มีค่า 170.47 df มีค่า 0.88 p-value มีค่า 0.87 GFI มีค่า 0.98 AGFI มี
ค่า 0.91 RMR มีค่า 0.050 และ RMSEA มีค่า 0.000 สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะของ
ครูไทยในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่สร้างจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผู้วิจัยนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 4 
  
ตารางที่ 4 องค์ประกอบตัวช้ีวัดคุณลักษณะของครูไทย ในศตวรรษท่ี 21 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่สอง 
 

องค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะของครูไทย 
ตัวแปร สัมประสิทธิ์น้าํหนักองค์ประกอบ SE t R2 
FAC1 0.21* 0.05 4.09 0.04 
FAC2 0.97** 0.04 23.80 0.94 
FAC3 0.54** 0.05 10.27 0.30 
FAC4 0.94** 0.05 17.47 0.89 
FAC5 0.15* 0.04 3.54 0.02 

2=170.47, df=193, p-value=0.87, GFI=0.98, AGFI=0.91, RMR=0.050 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ตัวช้ีวัดคุณลักษณะ
ของครูไทย ในศตวรรษที่ 21 ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมลิสเรล มีค่าวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่ค่า 2 มีค่า 170.47 df มีค่า 193 p-value มีค่า 0.87 GFI มีค่า 0.98 AGFI มีค่า 
0.921 และ RMR มีค่า 0.050 สรุปได้ว่าโมเดลองค์ประกอบอันดับที่สอง ที่สร้างจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จํานวน 41 ตัวแปร 
โดยองค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผลเป็นองค์ประกอบท่ีมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบต่อคุณลักษณะของ
ครูไทย ในศตวรรษท่ี 21 มากที่สุด คือ 0.97 และมีค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบ 0.94 รองลงมา
เป็นองค์ประกอบด้าน การปฎิสัมพันธ์ทางสังคม มีน้ําหนักองค์ประกอบ คือ 0.94 มีค่าความแปรปรวน
ร่วมกับองค์ประกอบ 0.89 และรองลงมา คือ ด้านจิตวิญญาณความเป็นครู มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 0.54 มี
ค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบ 0.30 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.21 
มีค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบ 0.04 และด้านคุณธรรมพื้นฐานความเป็นครู มีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบต่อคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 น้อยท่ีสุด คือ 0.15 และมีค่าความแปรปรวนร่วมกับ
องค์ประกอบ 0.02 
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ภาพท่ี 1 โมเดลองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะของครูไทย ที่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1.  ผลวิจัยการพัฒนาตัวช้ีวัดคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 73 ตัวแปร สามารถจัดองค์ประกอบ
ได้ 8 องค์ประกอบ แล้วนั้น ผู้วิจัยได้เลือกมาใช้เฉพาะตัวแปรที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเกิน.30 ซึ่งมีอยู่ 41 
ตัวแปร ใน 5 องค์ประกอบ แล้วจึงนําไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างอีกครั้งโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
 2.  จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองตัวช้ีวัดคุณลักษณะของครูไทยใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบไปด้วย 5 
องค์ประกอบ เรียงลําดับโดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านจิตวิญญาณความเป็นครู ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้าน
คุณธรรมพ้ืนฐานความเป็นครู โดยด้านการวัดและประเมินผล เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุด 
พิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนร่วมเนื่องจากครูควรมีการวางเป้าหมายและ
จุดประสงค์ในการสอนแต่ละคร้ังอย่างชัดเจนและดําเนินการให้บรรลุผลตามท่ีได้วางไว้ ควรมีการประเมินผล
นักเรียนตามสภาพความเป็นจริง ควรรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (พิชิต ฤทธ์ิ
จรูญ: 2548) กล่าวถึงความมุ่งหมายของการประเมินผลว่าวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนท่ีสําคัญ คือ เป็นการศึกษาผู้เรียนแต่ละคนว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใด และ
สมควรที่จะพัฒนาสมรรถภาพในด้านใด ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากท่ีสุด 
 
 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้องค์ประกอบทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ 
จํานวน 41 ตัวแปร ผลการวิจัยสามารถนําไปใช้ได้ ดังนี้ 
 1.  องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล มีความสําคัญต่อคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 
21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มากที่สุด ดังน้ันครูจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักของการวัดและประเมินผล มีการวางเป้าหมายจุดประสงค์ กฎเกณฑ์การะเมินที่ชัดเจน เพราะ
การวัดและประเมินผลเป็นส่วนสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยการนําผลการวัดและ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการของผู้เรียนโดยตรงและนําผลไป
ปรับปรุงแก้ไขการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 2. ผู้บริหาร สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในองค์กร โดยส่งเสริมให้ครูนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา แก้ปัญหาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรนําผลการวิจัยไปสร้างเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินพฤติกรรมครูในด้านต่างๆเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 ให้มีความเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 2.  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพคุณลักษณะของครูไทยใน
ศตวรรษที่ 21  
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 
โรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต4 

 
พงศกร กากูล1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู ฐานะทางครอบครัว ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว สภาพแวดล้อมในโรงเรียน การสนับสนุนทางสังคม มโนภาพแห่งตน สัมพันธภาพระหว่างครูกับ
นักเรียนและสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน กับการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ (LD) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และเพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุทั้งอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อการ
ปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โรงเรียนเรียนร่วม ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 389 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อการปรับตัวทางสังคม และ
แบบสอบถามการปรับตัวทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ปัจจัยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มโนภาพแห่งตน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.125 (SD=0.576) รองลงมา 
คือ การปรับตัวทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.118 (SD=0.591) และตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.688 (SD=0.778)  
 2. โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 0.37 
ค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าเท่ากับ 0.83 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ดัชนีรากของกําลังสองเฉล่ียของเศษท่ีเหลือ 
(RMR) มีค่าเท่ากับ 0.0069 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณค่า 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.00 ค่าส่วนเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardize Residual) มีค่าเท่ากับ 0.61 
รวมท้ังกราฟคิวพล็อต (Q-Plot) มีความชันมากกว่าเส้นทแยงมุม ซึ่งโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของปัจจัยการปรับตัวทางสังคมได้ร้อยละ 92 
 3.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ (LD) คือ ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู (TE=0.85) รองลงมา ได้แก่ สภาพแวดล้อมใน, ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว, การสนับสนุนทางสังคม, สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน, ฐานะทางครอบครัว, มโนภาพแห่ง
ตน และสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน ตามลําดับ 
 4.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัวทางสังคมมีทั้งหมด 8 ปัจจัย โดยทุกปัจจัยได้ส่งผล
ทางบวกทั้งหมด ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (LD) คือ ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู (DE=0.60) รองลงมา ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว, การ
สนับสนุนทางสังคม, สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน, สภาพแวดล้อมในโรงเรียน, ฐานะทางครอบครัว, 
มโนภาพแห่งตน และสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน ตามลําดับ 
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 5.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวทางสังคมมีทั้งหมด 3 ปัจจัย โดยทุกปัจจัยได้ส่งผล
ทางบวกท้ังหมด ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (LD) คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งค่าอิทธิพลผ่านสัมพันธภาพระหว่างครูกับ
นักเรียนและสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน (IE=0.37) รองลงมา ได้แก่ การอบรมเล้ียงดูที่ส่งค่าอิทธิพลผ่านมโน
ภาพแห่งตนและความสัมพันธ์ในครอบครัว และปัจจัยฐานะทางครอบครัวที่ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านมโนภาพ
แห่งตน ตามลําดับ 
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The Factors Affecting Social Adaptation of Learning Disabilities  
Students (LD) attending Integrated Schools under the Chiangrai Primary 

Educational Service Area Office 4. 
 

Pongsakorn Kakoon1 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to firstly study the factors which included the 
rearing, family income, family relationship, school environment, social supporting, self-
conception, teachers relationship, friends relationship with the social adaptation of learning 
disabilities students (LD) , to secondly determine consistence between the casual 
theoretical model and empirical data, as well as to thirdly investigate the influences of 
total, direct, and indirect factors affecting social adaptation of learning disabilities students 
(LD). The sample were 389 learning disabilities students studying in the second semester 
on academic year 2015. The questionnaire were factor affecting social and social 
adaptation. Analysis data with mean, standard deviation and Path analysis approach. The 
result of research revealed as follows. 
 1.  Self-conception was the highest average level ( X =4.125, SD=0.576) toward 
social adaptation ( X =4.118, SD=0.591) and the school environment was the least average 
level ( X =3.668, SD=0.778) ; 
 2.  The model was accordance with the empirical data with Chi-square ( 2 ) of 
0.37, and probability level (p) of 0.83, the Goodness of Fit Index (GFI) of 1.00, the Adjust 
Goodness of Fit Index (AGFI) of 1.00, the Root Mean Squared Residual (RMR) of 0.0069, the 
Root Mean Squared error of Approximation (RMSEA) of 0.00, Standardize Residual of 0.61, 
and the dammar of Q-Plot with its diagonal line were not rejected. The model could 
explain the social adaptation factor of learning disabilities students (LD) at 92 percent; 
 3.  The highest total factors influential for social adaptation of learning disabilities 
students (LD) was rearing (TE=0.85) towards school environment, family relationship, social 
supporting, teachers and student relationship, family income, self-conception and friends 
relationship respectively; 
 4.  Direct factors affecting for social adaptation of learning disabilities students (LD) 
consist of 8 factors in adding affective. The highest direct factor for social adaptation of 
learning disabilities students (LD) was rearing (DE=0.60) towards family relationship, social 
supporting, teachers and student relationship, school environment, family income, self-
conception and friends relationship respectively; 
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 5.  Indirect factors affecting for social adaptation of learning disabilities students 
(LD) consist of 3 factors in adding affective. The highest indirect factor for social adaptation 
of learning disabilities students (LD) was school environment indirect influence to teachers 
and student relationship and friends relationship (IE=0.37) towards rearing that indirect 
influence to self-conception and family relationship and family income indirect influence 
to self-conception respectively. 
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1. บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ได้ให้ความสําคัญกับผู้เรียนทุกคน โดยได้ระบุไว้ในมาตราที่ 10 ว่าการจัด
การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ
หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ
โอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือ
พบความพิการโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคล
นั้น (สํานักงานคณะกรรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2553: 73) ดังนั้นในการจัดการศึกษาจึงต้องมีความ
ครอบคลุมไปยังกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ ด้วย 
 จากการศึกษานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ พบว่า ปัจจุบันมีเด็กในกลุ่มน้ีจํานวนเพ่ิมขึ้น
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาเรียนรู้ที่เรียกกันว่า “นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ 
Learning Disability หรือ LD” ลักษณะของเด็กประเภทน้ีมองโดยรวมจะเหมือนกับเด็กปกติ แต่
ความสามารถในการเรียนรู้เป็นปัญหาในการเรียนการสอนของช้ันเรียน เด็กประเภทนี้นับวันจะมีปัญหามาก
ขึ้นและครูผู้สอนยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กประเภทน้ีน้อยมาก ลักษณะของเด็กกลุ่มนี้จะมีความยุ่งยากใน
การเรียนวิชาต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ เป็นต้น และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าทั้งๆ 
ที่มีระดับสติปัญญาปกติหรือสูงกว่าปกติ (ดารณี ศักด์ิศิริ-ผล, 2549) ซึ่งจากสถิติจากข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียนพิการเรียนร่วม สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี 2556 พบว่า มีนักเรียนพิการเข้าเรียนร่วมใน
โรงเรียนทั่วไป จํานวน 252, 182 คนใน 17, 932 โรงเรียน โดยในจํานวนดังกล่าวนี้เป็นนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จํานวน 197, 258 คน คิดเป็นร้อยละ 78.22 ของจํานวนนักเรียนท่ีมีความพิการ
ทั้งหมด (สํานักงานคณะการกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558: 13) ทําให้ทราบได้ว่าเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้มีอยู่เป็นจํานวนมากและเป็นส่วนใหญ่ของนักเรียนที่มีความพิการทั้งหมด ซึ่งหากครู ผู้บริหาร 
และผู้ปกครองไม่เห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กประเภทน้ีอาจทําให้เด็กเหล่านี้ถูกปล่อยปละละเลยและ
กลายเป็นปัญหาที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากรของชาติต่อไป 
 การศึกษาการปรับตัวทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พบว่า เด็กประเภทนี้เป็น
เด็กที่ขาดการจัดระเบียบความคิด การกระทํา ทําอะไรไม่เป็นขั้นเป็นตอน พฤติกรรมท่ีปรากฏ ได้แก่ ไม่
สามารถแบ่งเวลาในการทํางานให้สําเร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย ทํางานไม่ถูกต้อง ไม่มีจุดหมายเดินพล่าน
ไปรอบๆ ห้องเรียน ระเบิดอารมณ์รุนแรงโดยไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ มีภาพที่ไม่ดีต่อตนเอง ควบคุม
ความสนใจไม่ได้ นิสัยหงุดหงิด ความสนใจช่วงสั้น เข้ากับเพ่ือนไม่ค่อยได้ ไม่รับผิดชอบต่องานส่วนรวม ขี้ลืม 
คุมอารมณ์ไม่อยู่ ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าคบกับคนอื่นมีความวิตกกังวลใจ มีปัญหาในเรื่องพัฒนาการทาง
อารมณ์และสังคม เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตในสังคมของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ในด้านลบ (ชวลิต ชูกําแพง. 2546) ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของศันสนีย์ 
ฉัตรคุปต์ (2543: 4) ว่าเป็นเด็กที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วเท่ากับเด็กปกติ แต่เป็นเด็กที่เรียนในช้ันเรียน
รวมกับเด็กปกติที่มักจะถูกครูมองว่าเป็นเด็กไม่ฉลาด โง่ ครูบางคนดุด่าเด็กด้วยคําพูดเชิงลบ ส่วนใหญ่เด็ก
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เหล่าน้ีจะเป็นที่รังเกียจของครูและเพ่ือนๆ ในโรงเรียน ตัวเด็กเองก็เกลียดโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนไม่เข้าใจ
เด็ก ส่งผลให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียน เด็กบางคนปรับตัวไม่ได้ก็มีพฤติกรรมก้าวร้าว บางคนขว้างปาข้าวของ 
เกเร สร้างปัญหาขึ้น ในโรงเรียน ถูกทําโทษ มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนและสภาพแวดล้อม มี
ปัญหาเร่ืองความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ปลีกตัวออกจากสังคม ในที่สุดก็ไม่มาโรงเรียน ความบกพร่องด้านการ
เรียนรู้สามารถส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นต่อการนับถือตนเอง ต่อการศึกษา ต่ออาชีพ และการใช้
ชีวิตประจําวันของบุคคลคนนั้นได้ ตลอดจนกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสัมพันธ์ทางสังคม
ต่างๆ ด้วย ดังนั้นพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมจึงถือว่ามีความสําคัญและจําเป็นมากต่อเด็กที่ความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ที่จะส่งผลให้เด็กประเภทน้ีสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมี
พัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้จํานวนมากในแต่ละโรงเรียน และในสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนไม่ได้มีครูผู้ดูแลด้าน
การศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ จึงทําให้ครูผู้สอนแต่ละท่านต้องสอนทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ครูบางท่านอาจไม่มีความเข้าใจในสภาพการใช้ชีวิตในสังคมของเด็กกลุ่มน้ี จึงอาจมองเด็ก
กลุ่มน้ีว่าเป็นปัญหาหรือมีทัศนคติด้านลบต่อนักเรียนส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูที่อาจปล่อย
ปละละเลย หรือปล่อยให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้รับการพัฒนาตามสิทธิที่ควรเป็น หรืออาจปล่อยให้สร้างปัญหาใน
ห้องเรียนจนอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ของห้องเรียนหากมีนักเรียนในกลุ่มน้ีจํานวนมาก 
 จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประกอบกับการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 
โรงเรียนเรียนร่วม โดยเลือกศึกษารูปแบบของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
Analysis) ซึ่งจะสามารถตรวจสอบสมมุตฐานที่ได้จากการศึกษาไว้ว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่ และสามารถบอกได้ว่าตัวแปรอิสระที่ศึกษานั้นมีค่าอิทธิพลต่อตัวแปรตามทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยผู้วิจัยสันนิษฐานว่าตัวแปรการอบรมเล้ียงดู ฐานะทางครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน ที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ภายนอก และตัวแปรความสัมพันธ์ในครอบครัว มโนภาพแห่งตน 
สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน ที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ภายในจะส่งผลต่อการ
ปรับตัวทางสังคม การศึกษาในครั้งน้ีจะทําให้ทราบว่าปัจจัยที่ศึกษามีค่าอิทธิพลต่อการปรับตัวทางสังคมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมหรือไม่ ทําให้ทราบถึงเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวดังกล่าว และนําผลการศึกษาที่ได้
ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือจัดสถานการณ์ตามตัวแปรอิสระแต่ละตัวให้มีความเหมาะสมให้กับ
นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ เพ่ือให้สถานการณ์ที่เหมาะสมเหล่าน้ันส่งผลต่อการปรับตัวทางสังคมใน
ทิศทางที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีพัฒนาการทางด้านการเรียนที่ดีขึ้น  
  
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู ฐานะทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว สภาพแวดล้อม
ใน-โรงเรียน การสนับสนุนทางสังคม มโนภาพแห่งตน สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนและสัมพันธภาพ
ระหว่างเพ่ือน กับการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โรงเรียนเรียนร่วม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 2.  เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
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 3.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุทั้งอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัว
ทาง-สังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา-ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โรงเรียนเรียน
ร่วม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 2, 317 คน จากจํานวน 130 โรงเรียน 
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โรงเรียน
เรียนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 389 คน (กนกวรรณ เอ่ียมชัย, 2549: 82 ; อ้างอิงจาก Yamane. 1973: 727) ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random) เริ่มจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling) โดยกลุ่มประชากรแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตามสังกัดอําเภอ แล้วกําหนด
สัดส่วนของกลุ่มประชากร จากน้ันแบ่งกลุ่มตามสังกัดแต่ละอําเภอออกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และ
ใหญ่ แล้วทําการกําหนดสัดส่วนขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามขนาดโรงเรียนในแต่ละสังกัดอําเภออีกครั้ง 
จากนั้นทําการสุ่มการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลากช่ือโรงเรียนที่จะใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนแต่ละขนาดในแต่ละอําเภอจนได้จํานวนนักเรียนที่ต้องการตามจํานวนที่ได้จากการ
เทียบสัดส่วน  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการ-เรียนรู้ (LD) โรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Sacale) 5 ระดับ คือ จริงที่สุด ค่อนข้างจริง ไม่แน่ใจ 
ไม่ค่อยจริง ไม่จริงเลย จํานวนท้ังสิ้น 39 ข้อ แบ่งเป็น 8 ตอน ได้แก่ ด้านข้อมูลส่วนตัว ด้านการอบรมเลี้ยงดู 
ด้านการสนับสนุนทางสังคม ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านมโนภาพ
แห่งตน ด้านสัมพันธภาพระหว่างครู-กับนักเรียน และด้านสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.67- 1.00 มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.931- 0.963 และมีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.983 
 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 
โรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Sacale) 5 ระดับ คือ จริงที่สุด ค่อนข้างจริง ไม่แน่ใจ ไม่ค่อยจริง ไม่จริงเลย 
จํานวนท้ังสิ้น 23 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67- 1.00 มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 
0.244- 0.752 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.896 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ติดต่อขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพ่ือขอความอนุเคราะห์จาก
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัดที่
ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยย่ืนหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับต้นสังกัด 
 2.  นําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกับแบบสอบถามตามจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างของแต่ละโรงเรียนที่ได้กําหนดไว้ ยื่นขออนุญาตต่อผู้บริหารแต่ละโรงเรียนพร้อมทั้งนัดหมายวันเวลา
ในการขอเก็บแบบสอบถามคืน ซึ่งในกระบวนการเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
จําเป็นต้องขอความ-ช่วยเหลือจากครูวิชาการหรือครูพ่ีเลี้ยงประจําโรงเรียน เน่ืองจากนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จะไม่สามารถอ่านและตอบแบบสอบถามได้ ครูวิชาการหรือครูพ่ีเลี้ยงประจําโรงเรียน
จะต้องเป็นผู้อ่านและทําการเก็บข้อมูลตามที่นักเรียนตอบ ผู้วิจัยจึงจําเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายของครู
ดังกล่าวเพ่ือให้การเก็บข้อมูลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  
 3.  ดําเนินการเก็บแบบสอบถามจากโรงเรียนที่ได้ไปขอเก็บข้อมลูเมื่อถึงกําหนดเวลานัดหมาย 
 4.  นําแบบสอบถามที่เก็บมาได้มาตรวจให้คะแนน และนําค่าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและรายงานผลการวิจัยต่อไป 
 
 การจัดทํากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการนําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS ในการหาค่าสถิติพ้ืนฐานและการทดสอบข้อตกลงเบ้ือต้น และใช้โปรแกรม 
LISREL ในการทดสอบการความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานเพ่ือให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะการแจกแจงของตัว
แปรแต่ละตัว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลของการประมาณ
ค่าเฉลี่ยของประชากรและการทดสอบการแจกแจงปกติ โดยพิจารณาค่าความโด่งและค่าความเบ้ที่ต้องมีค่า
ไม่เกิน 2.58 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้มีการแจกแจงปกติ (สังวรณ์ งัดกระโทก, 2553: 53)  
 2.  วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product- Moment Correlation Coefficient) เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการ-วิเคราะห์โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวทางสังคม และการวิเคราะห์ KMO and 
Bartlett’s test (สุภมาส อังศุโชติ. 2551: 97-98) ดังนี้ 
  2.1  ค่า Kiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ดัชนีตัวน้ีมีค่า
ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าจะเท่ากับ 1 เมื่อตัวแปรแต่ละตัวสามารถทํานายได้ด้วยตัวแปรอ่ืนโดยปราศจาก 
ความคลาดเคล่ือน  
  2.2  ถ้าค่า Bartlett’s test of Sphericity มีนัยสําคัญ แสดงว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน 
สามารถนําไปวิเคราะห์ได้ 
 3.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม LISREL ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี้ 
  3.1 ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ดัชนี 
การตรวจสอบ (สุภมาส อังศุโชติ. 2551: 21-25) ดังนี้ 
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   3.1.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square: 2 ) ถ้าค่าไค-สแควร์ มีนัยสําคัญแสดงว่าโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สอดคล้อง/กลมกลืนกัน ดังน้ันจึงแก้ไขโดยพิจารณาค่า 2 /df ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า 
2.00 หรือบางตําราอาจกล่าวว่าค่า ค่า 2 /df ควรมีค่าน้อยกว่า 5.00 
   3.1.2 ค่า GFI (Goodness of FIT) และ AGFI (Adjust Goodness of Fit) โดยท่ัวไปมีค่า
ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่า GFI และ AGFI ที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า.90 
   3.1.3 ค่ารากที่สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณค่า (Root 
Mean Squared error of Approximation: RMSEA) ค่า RMSEA ที่ดีมากๆ ควรมีค่าน้อยกว่า.05 ซึ่งค่า
ระหว่าง.05-.08 หมายถึง โมเดลค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าระหว่าง.08-.10 หมายถึง 
โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เล็กน้อย และค่าที่มากกว่า.10 แสดงว่าโมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 
   3.1.4 RMR (Root Mean Squared Residual) ถ้าค่า RMR มีค่าน้อยแสดงถึงโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่ค่า RMR ขึ้นอยู่กับหน่วยการวัดของตัวแปร เมื่อตัวแปรมีสเกลการวัดที่
ต่างกันมาก ตัวแปรบางตัวที่มีสเกลการวัดกว้างจะทําให้ค่าเฉล่ียของ Residual บิดเบือน ทําให้ค่าที่ได้ผิดไป
ด้วย ดังน้ันจึงอาจพิจารณาร่วมกับค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized Residual) ซึ่งควรมีค่า
น้อยกว่า จึงจะสรุปได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
4. ผลการวิจัย 
 1.  ตัวแปรที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มโนภาพแห่งตน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.125 (SD=0.576) รองลงมา 
คือ การปรับตัวทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.118 (SD=0.591) และตัวแปรท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
สภาพแวดล้อมในโรงเรยีน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.688 (SD=0.778)  
 2.  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (    =0.37, 
df=2) ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างมีไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.83) , ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
มีค่าเข้าใกล้ 1 (Goodness- of- fit index: GFI=1.00) , ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้วมีค่า
เข้าใกล้ 1 (Adjusted goodness- of- fit index: AGFI=1.00) , ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษที่เหลือ
มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ (Root mean square residual: RMR=0.0069) , ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณค่ามีค่าตํ่ากว่า 0.05 (Root Mean Squared error of 
Approximation: RMSEA=0.00) , ค่าส่วนเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานมีค่าตํ่ากว่า 2.0 (Standardize 
Residual=0.61) รวมถึงการพิจารณากราฟคิวพล็อต (Q-Plot) ที่มีความชันกว่าเส้นทแยงมุม  
 3.  ผลการศึกษาค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุทั้งอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อการ
ปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของสมการโครงสร้างโมเดล
ปัจจัย ( 2R ) ของปัจจัยที่นํามาศึกษาในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยการปรับตัวทางสังคม
ได้ร้อยละ 92 และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของปัจจัยภายในแต่ละปัจจัยสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของปัจจัยมโนภาพแห่งตน, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน และสัมพันธภาพ
ระหว่างเพ่ือนได้ร้อยละ 25, ร้อย-ละ 81, ร้อยละ 72 และร้อยละ 82 ตามลําดับ และค่าอิทธิพลรวม (Total 
Effect) ของปัจจัยอิสระทั้งหมด 8 ปัจจัยส่งผลทางบวก โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อการปรับตัวทาง
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สังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) คือ ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
(TE=0.85) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 รองลงมา ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน, ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01, การสนับสนุนทาง-สังคม, สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน, 
ฐานะทางครอบครัว, มโนภาพแห่งตน และสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน (TE=0.45, TE=0.23, TE=0.22, 
TE=0.19, TE=0.01, TE=0.01, TE=0.01) ตามลําดับ  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อการปรับตัวทางสังคมมีทั้งหมด 8 ปัจจัย โดยทุกปัจจัยได้ส่งผล
ทางบวกทั้งหมด ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (LD) คือ ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (DE=0.60) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.
01 รองลงมา ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01, การสนับสนุนทางสังคม, 
สัมพันธภาพระหว่างครูกับ-นักเรียน, สภาพแวดล้อมในโรงเรียน, ฐานะทางครอบครัว, มโนภาพแห่งตน และ
สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน (DE=0.60, DE=0.23, DE=0.22, DE=0.19, DE=0.08, DE=0.01, DE=0.01, 
DE=0.01) ตามลําดับ 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม (IE) ต่อการปรับตัวทางสังคมมีทั้งหมด 3 ปัจจัย โดยทุกปัจจัยได้ส่งผล
ทางบวกท้ังหมด ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (LD) คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งค่าอิทธิพลผ่านสัมพันธภาพระหว่างครูกับ
นักเรียนและสัมพันธภาพระหว่าง-เพ่ือน (IE=0.37) รองลงมาได้แก่ การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยที่ส่ง
ค่าอิทธิพลผ่านมโนภาพแห่งตนและความสัมพันธ์ในครอบครัว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ
ปัจจัยฐานะทางครอบครัวที่ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านมโนภาพแห่งตน (IE=0.25, IE=0.00)   
 โดยสามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลรวม (Total Effect) อิทธิพลตรง (Direct Effect) 
และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความ
บกพร่อง-ทางการเรียนรู้ (LD) โรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 4 ตามตาราง และแผนภาพ 
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ตาราง  อิทธิพลรวม (Total Effect) ค่าอิทธิพลตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effec)  
 ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)  
 โรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
  
 

 

 

 

แผนภาพ โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 
โรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ที่พัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 
โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวม
สูงสุดต่อการ-ปรับตัวทางสังคม ได้แก่ การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม
สูงสุดต่อการปรับตัวทางสังคมได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อการปรับตัวทางสังคม (DE=
0.60) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2.1 แสดงว่าวิธีการแนะนําสั่งสอนของ
ผู้ปกครองที่ได้ปฏิบัติต่อนักเรียนทั้งทางวาจาและการกระทําแบบประชาธิปไตย โดยนักเรียนได้รับการปฏิบัติ
ด้วยความยุติธรรม ผู้ปกครองให้ความรัก ความอบอุ่น ความยุติธรรม มีเหตุผล ยอมรับความสามารถและรับ
ฟังความคิดเห็น คอยตักเตือนให้คําปรึกษาและกําลังใจ รวมถึงให้ความร่วมมือกับนักเรียนตามโอกาสอัน
สมควรท่ีเป็นไปในทิศทางที่ดีจะส่งผลให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีการปรับตัวทางสังคมที่ดี
ด้วย เน่ืองจากการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองมีผลโดยตรงต่อตัวนักเรียน เพราะผู้ปกครองถือว่าเป็นบุคคลที่มี
บทบาทและอํานาจต่อนักเรียนมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างย่ิงการปลูกฝังพฤติกรรมและทัศนคติ ซึ่งหากได้รับ
การปลูกฝังมาที่ดีตามหลักประชาธิปไตย พ่อแม่รับฟังความคิดเห็นของลูก ไม่ใช้ความรุนแรงหรือบังคับขู่เข็น 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตัดสินใจตามโอกาสอัน-ควร จะส่งผลนักเรียนใช้ชีวิตอยู่บนหลักการของเหตุและ
ผล เป็นคนที่เปิดใจกว้าง ยอมรับเรื่องราวใหม่ๆ ได้ง่ายและสามารถเรียนรู้กติกามารยาทของสังคมได้เป็น
อย่างดี ส่งผลให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับกับสังคมได้เป็นอย่างดี ดังที่วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2544: 23-39) 
กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีเสมือนเบ้าหลอมให้คนมีลักษณะแตกต่างกัน เด็กจะค่อยๆ  
ซึมซับสิ่งที่เขารู้เห็น ได้ยินจากครอบครัวมาผสมผสานกับความคิดความเข้าใจของตนเอง ปรับเปล่ียนมาเป็น
แนวทางในการคิด ทศันคติของพ่อแม่เป็นสิ่งสําคัญต่อพัฒนาการของลูกมาก การท่ีเด็กจะเติบโตขึ้นมามี
บุคลิกภาพลักษณะอย่างใดนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับพันธุกรรมแล้วการอบรมเลี้ยงดูเป็นปัจจัยหน่ึงที่มี
ความสําคัญมาก ถ้าเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลให้เขามีบุคลิกภาพท่ีดี มีการ
ปรับตัวต่อปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและจะทําให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข สอดคล้องกับอรรณพ สว่างคํามี (2552: 127) ที่กล่าวว่า การที่ผู้ปกครองเลี้ยงดูเด็กโดยการ
ให้ความรัก ความอบอุ่น ใช้เหตุผล ยอมรับในความคิด ให้อิสระกับเขาในการตัดสินใจด้วยตนเองตามความ
เหมาะสม จะทําให้เด็กมองตัวเองว่าเป็นคนมีคุณค่า มีความม่ันในตนเอง สอดคล้องกับกาญจนา คําเพราะ 
(2550: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุด คือ การอบรมเลี้ยงดู มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 และสอดคล้องกบัพัชรินทร์ ชมภูวิเศษ (2550: 104) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการปรับตัวทาง
สังคมของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
 นอกจากนี้ปัจจัยการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยยังมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อการปรับต่อทางสังคม
ด้วย (TE=0.85) จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย คือ ปัจจัยมโนภาพแห่งตน และความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หาก
ครอบครัวมีการเลี้ยงดูตามหลักประชาธิปไตยตามที่ได้อภิปรายไปข้างต้นจะทําให้นักเรียนมีความรู้สึกหรือ
ความคิดเห็นที่มีต่อตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจในทิศทางบวก แต่หากมีการอบรมเลี้ยงดูแบบอ่ืนๆ เช่น 
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การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน หรือการ-เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย จะทําให้นักเรียนมีความรู้สึกต่อ
ตนเองในทิศทางตรงกันข้าม และหากครอบครัวมีการ-อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะทําให้บุคคลใน
ครอบครัวมีความเกี่ยวพัน รักใคร่ ปรองดองและสมาชิกในครอบครัวก็จะทําหน้าที่ตามบทบาทของตนเอง
อย่างสมบูรณ์ก่อให้เกิดความสุขในครอบครัว แต่หากมีการอบรมเล้ียงดูรูปแบบอื่นๆ จะทําให้บุคคลใน
ครอบครัวมีความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัว และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา จึงสรุปได้ว่า ปัจจัย
การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ เพราะเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการสร้างมโนภาพท่ีดีต่อตนเองและความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัวด้วย 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อการปรับตัวทางสังคม (IE=0.37) โดยส่ง
ค่าอิทธิพลผ่านสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนและผ่านสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2.3 แสดงว่า สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวภายในโรงเรียน ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่ส่งผลต่อ
ความรู้สึกหรือส่งผลให้นักเรียนแสดงออกมาทางพฤติกรรมหากเป็นไปในทางที่ดีจะส่งให้นักเรียนมีการ
ปรับตัวได้ดีด้วย เน่ืองจากการที่โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศให้เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน 
เช่น ห้องเรียนมีความสะอาด โต๊ะเก้าอ้ีอยู่สภาพที่พร้อมใช้งาน มีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีมุมในการค้นคว้าหาความรู้ สภาพภายในโรงเรียนมีความร่มร่ืนเย็นสบาย ปราศจากมลภาวะและ
กลิ่น จะช่วยให้นักเรียนไม่มีความเครียดและมีความ-พร้อมในการเรียนรู้และการอาศัยอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้
การที่เพ่ือนนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจกัน ให้โอกาสในการแสดงออกซึ่งความสามารถ
และความเป็นตัวตนของเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเอง ตลอดจนการที่ครูมีความรักใคร่เอ้ืออาทรต่อศิษย์ พูดจา
ไพเราะสุภาพ ใจดีและเข้าใจในตัวนักเรียนแต่ละคน จะทําให้นักเรียนแต่คนมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองและ
สามารถเรียนรู้กติกาของสังคมได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนมีการปรับตัวทางสังคมไปในทิศทางที่ดีด้วย 
ดังที่ อรรณพ สว่างคํามี (2552: 126) ได้กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวนักเรียนสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นที่พึงปรารถนาของสังคมได้ ทั้งนี้เน่ืองจากการที่โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ดีให้แก่เด็ก เช่น จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ครูและ
นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพ่ือนๆ รักใคร่และมีน้ําใจต่อกัน เด็กจะมีการปรับตัวทางสังคมที่ดี 
สอดคล้องกับอมรพรรณ ลิวติวงษ์ (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว
การเห็นคุณค่าในตนเองและการปรับตัวทางสังคมของ นักศึกษาชันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า 
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ได้รับสัมพันธภาพ-ในครอบครัวอยู่ในระดับมาก นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จะมีการปรับตัวทาง
สังคมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับอัญชลี ทองจันทร์ (2546: 107) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยบางประการกับการปรับตัวทางสังคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในจังหวัดเพชรบุรี โดยการ
วิเคราะห์เส้นทาง พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุดกับการปรับตัวทาง
สังคมของนักเรียน 
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 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ตัวแปรที่มี่ อิทธิพลสูงสุดต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้ คือ การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย ดังน้ันครูจึงควรทําความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียน
ว่าการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยมีลักษณะแบบใด โดยครูควรช้ีแจงถึงวิธีการและขั้นตอนให้ผู้ปกครอง
เกิดความเข้าใจและนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและ
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย เน่ืองจากนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังเรื่องลักษณะนิสัยและทัศนคติจากผู้ปกครอง 
ซึ่งหากผู้ปกครองมีวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลต่อการปรับตัวทางสังคมที่ดีขึ้น 
  1.2 ครูผู้ทําการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 และครูผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มี
ความ-ต้องการพิเศษแต่ละโรงเรียนควรนําผลการวิจัยไปศึกษาเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนที่
มีความ-บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ให้มีความสามารถด้านการปรับตัวทางสังคมได้อย่างเหมาะสม เพราะ
เด็กในระดับช้ันน้ีเป็นเด็กที่กําลังเร่ิมที่จะเรียนรู้ทั้งด้านงานวิชาการและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ซึ่งผลจากการ
วิจัย พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งค่าอิทธิพลผ่านสัมพันธภาพระหว่างครูและสัมพันธภาพ
ระหว่างเพ่ือน มีค่าอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อการปรับตัวทางสังคม ดังนั้นครูจึงควรศึกษาว่าควรจัด
สภาพแวดล้อมอย่างไรให้เหมาะสมต่อการ-ปรับตัวทางสังคมของนักเรียน นอกจากนี้ครูควรศึกษาวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันหรือมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันน่ันเอง 
รวมถึงการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีการ-สร้างความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสามัคคี
ในหมู่คณะ เพ่ือให้นักเรียนมีความรักและผูกพันกัน ซึ่งจะส่งผลไปยังการปรับตัวทางสังคมที่ดีด้วย 
 
 2.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรมีการกําหนดระดับช้ันหรือช่วงช้ันของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่จะ
ศึกษา เพราะนักเรียนที่มีอายุแตกต่างกันมากอาจให้ผลการศึกษาที่แตกต่างกันมาก อาจทําให้ผลการ
วิเคราะห์มีความผิดเพ้ียนได้ 
  2.2  ควรมีการจัดประเภทนักเรียนท่ีเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ออกเป็นด้าน คือ 
บกพร่องด้านการอ่าน บกพร่องด้านการเขียน และบกพร่องด้านการคิดคํานวณ ในขั้นตอนการสุ่มหาตัวอย่าง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากข้ึนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และทําให้ได้รายละเอียด
เกี่ยวกับการ-ปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องในแต่ละด้านด้วย 
  2.3  สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนและสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนเป็นตัวแปรที่มีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ความแปรปรวนสูง ดังน้ันจึงควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมว่ามีปัจจัยอ่ืนใดที่จะสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยกล่าวให้มีค่าสัมประสิทธ์ิสูงขึ้น 
  2.4  การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณและใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติในการกําหนด
ข้อมูลให้เป็นตัวเลขซึ่งอาจเป็นการศึกษาในมุมกว้าง ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วยเพ่ือ
ทําให้ทราบถึงรายละเอียดในการพัฒนานักเรียนเป็นรายจุด 
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจัจัยท่ีส่งผลต่อความเปน็ครูมืออาชพี 
ในสังกัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
โย ใจวงค์1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็น
ครูมืออาชีพสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จํานวน 500 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่
ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใช้
โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐานและใช้โปรแกรม LISREL วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ 
 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี พิจารณาจากค่าไค-
สแควร์ เท่ากับ 35.83 องศาอิสระ (df) เท่ากับ 63 ค่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 ดัชนีรากของ
ค่าเฉล่ียกําลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 0.014 ดัชนีวัดความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R-SQUARE) เท่ากับ 0.97 แสดงว่า 
ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความเป็นครูมืออาชีพได้ ร้อยละ 97 มีอิทธิพลต่อความ
เป็นครูมืออาชีพในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังน้ี ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 คือ ด้านการสนับสนุนในสถานศึกษา มีขนาดอิทธิพลสูงสุด
เท่ากับ 0.77 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ด้านคุณลักษณะภายใน มีขนาด
อิทธิพลสูงสุดเท่ากับ 0.15 ปัจจัยอิทธิพลรวมสูงสุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 คือ ด้านการ
สนับสนุนในสถานศึกษา มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.72  
 
คําสําคัญ: ครูมืออาชีพ, การสนับสนุนในสถานศึกษา, การพัฒนาตนเอง 
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A Causal Model of Factors Affecting Professional Teacher in Chiangrai 
Primary Educational Service Area Office 2 

 
Yo Jaiwong1 

 
Abstract 
 The purpose of this research was to study and validate a causal relationship model 
of The Study of Factors Affecting Professional Teacher in Chiangrai Primary Educational 
Service Area Office 2. The samples consisted of 500 teachers in The Chiangrai Primary 
Educational Service Area Office 2 from multi-stage random samples. The research 
instruments used for collecting data were a questionnaire on factors affecting Professional 
Teacher in Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2. Data were analyzed by 
descriptive statistical analysis through SPSS for Windows and the causal relationship model 
through LISREL  
 It was found that:  
 The result indicated that the model was consistant with the empirical data. Model 
validation of good fitted the model provide Chi-Square test of goodness of fit=35.83, 
df=63, P=1.00, GFI=0.99, AGFI=0.98, RMR=0.00, RMSEA=0.000 and R-SQUARE=0.97 The 
variables in the model accounted for 97 percent and affecting of Professional Teacher in 
Chiang-rai Primary Educational Service Area Office 2 as following: Direct affecting factor to 
Professional Teacher significant at.01 levels was Support in education institutions factor, 
highest affecting at 0.77. Indirect affecting factor to Professional Teacher significant at.05 
levels was Feature factor, highest affecting at 0.15. Whole affecting factor to Professional 
Teacher in Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 significant at 0.1 levels was 
Support in education institutions factor, highest affecting at 0.72 
 
Keyword: Professional Teacher, Support in education institutions, Self-development 
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1. บทนํา 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2554-2561) มีนโยบายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  
ซึ่งระบุให้เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล ปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับ มาตรฐานสากล และเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ของการศึกษาทุกระดับช้ันโดยวัดผลจากการผ่านทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและระดับนานาชาติ และเมื่อ
พิจารณายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการจํานวน 9 ข้อ จะพบว่า
ในบางยุทธศาสตร์ได้กําหนดให้มีการพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ การพัฒนาครูทั้งระบบ และการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยในปัจจุบันที่เน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) การพัฒนาครูยุคใหม่ 
3) การพัฒนา คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 4) และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
และการพัฒนา การศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้มุ่งเน้นคุณภาพของการศึกษาเป็นอันดับแรก
เช่นเดียวกัน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2555 ก: บทนํา)  
 จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทําข้อเสนอ
เชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ 1) จัดระบบและกลไกในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ระบบการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) จัดระบบการเสริมสร้างขวัญกําลังใจและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553 ก: 
17-28) นอกจากนั้นสาระการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจ พบว่าในโลกยุคใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Society) ครูจึงต้องมีบทบาทหน้าที่ซับซ้อนขึ้น มีความรู้ ประสบการณ์ และก้าวทันสถานการณ์
โลกเป็นผู้มองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ สามารถจัดระบบการเรียน การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา คือ ต้องสอนโดยยึดพ้ืนฐาน ความรู้ ความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 
ครูในอนาคตจึงต้องมีมาตรฐานคุณภาพในระดับครูมืออาชีพ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในระดับสูง ดังน้ัน
ครูจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับสังคมยุคใหม่ ที่จะปรับเปลี่ยนไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยเช่ือว่าครูใน
ปัจจุบันและอนาคตจะต้องมีคุณลักษณะโดดเด่น ดี เก่ง ทันโลก และเป็นครูมืออาชีพ (โณทัย อุดม
บุญญานุภาพ. ออนไลน์. 2552) จากการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย โดยสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สรุปได้ว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับหลักการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนการบริหารจัดการ การพัฒนาครู/อาจารย์ การ
ระดมทรัพยากรและการลงทุน และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยปัจจัยครูเป็นปัจจัยที่สําคัญยิ่ง เน่ืองจากครู/
อาจารย์เป็นตัวร่วมเช่ือมโยงกับทุกปัจจัยไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ชุมชน ระหว่างกลุ่มครูด้วยกันเอง และที่สําคัญ
ที่สุด คือ ผู้เรียน ดังน้ัน ครู/อาจารย์ จึงเป็นเสมือนกุญแจสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้ศักยภาพและมีคุณภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551 ข: 13)  
  จากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับเร่ือง ประสิทธิภาพการใช้ครูของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ 
(2542 หน้า 5-8) พบว่า ประมาณ ร้อยละ 20 ของครู ไม่ต้องการท่ีจะเป็นครู เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจ
ในการทํางานและทัศนคติต่างๆ ของบุคคลที่มีต่อองค์ประกอบของงานมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะงาน 
สภาพแวดล้อมในการทํางานน้ันมากับความพึงพอใจ อันได้แก่ ความรู้สึกว่ามีโอกาสก้าวหน้าในการ
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ปฏิบัติงาน ครูทุกสังกัดมีความเห็นพ้องต้องกันว่ามีความก้าวหน้าน้อยกว่าเพ่ือนร่วมรุ่นเดียวกัน ในเรื่อง
เงินเดือนรายได้และการเลื่อนตําแหน่ง นอกจากนั้นยังพบว่าคุณภาพชีวิตในการทํางานครูนั้น มีประเด็นบ่งช้ี
การด้อยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ได้แก่ เงินเดือนไม่พอ การขาดโอกาสท่ีก้าวหน้า การไม่ได้การยอมรับจาก
สังคมและความปลอดภัยในชีวิต กรณีพ้ืนที่เสี่ยงภัยและทุรกันดาร จากผลการประเมินดังกล่าวทําให้เห็นว่า 
สถานภาพของวิชาชีพครูกําลังเสื่อมถอยลงไปทุกทีทั้งน้ีการทํางานของแต่ละบุคคลย่อมข้ึนอยู่กับแรงจูงใจ ที่
เป็นสิ่งกระกระตุ้นให้แต่ละคนทํางาน ผลงานจะดี มีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายใน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ในการทํางาน เช่น สถานท่ี แสงสว่าง ระเบียบ กฎเกณฑ์ของ
สถานท่ีทํางาน บรรยากาศ เวลาในการทํางาน เป็นต้น ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าแรงเงินเดือน โบนัส 
ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน รวมท้ังฐานะทางครอบครัว ฐานะทางสังคมการเป็นส่วนหน่ึงของงานและสังคม 
ตําแหน่งงาน หน้าที่การงานของแต่ละคนได้รับการยอมรับจากสังคม ก็จะทําให้บุคคลน้ันเกิดความภาคภูมิใจ 
มีความรับผิดชอบมากข้ึน ส่วนปัจจัยภายในได้แก่ เจตคติต่องาน ความรู้สึกว่างานน้ันมีคุณค่าเป็นการ
รับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมก็จะทําให้บุคคลน้ันภาคภูมิใจ มีความรับผิดชอบ
มากข้ึน ส่วนความอิสระในการทํางาน สามารถใช้ความรู้ความสามารถได้เต็มที่ โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ
บัญชา ไม่ได้รับการบีบบังคับจากผู้อ่ืน มีอิสระในการทํางาน เป็นมูลเหตุให้คนต้ังใจทํางานและมีความสุขใน
การทํางาน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2553 หน้า 120)  
 ความเป็นครูมืออาชีพเป็นคุณลักษณะที่เป็นเป้าหมายหรือเป็นคุณลักษณะที่คาดหวังให้เกิดข้ึนในตัว
ของครูไทยดังคํากล่าวของ อรุณี อ่อนสวัสด์ิ และบุหงา วชิรศักด์ิมงคล (2548, หน้า 13) ที่ว่าหากครูปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 เร่ิมต้นการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปฏิรูปการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนแล้วก็จะเป็นการเรียกความเป็นมืออาชีพของครูกลับมา 
คุณภาพและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของครูก็จะสูงขึ้น ทําให้มีศักด์ิศรี เป็นที่ยอมรับนับถือและไว้วางใจ
จากสาธารณชนซึ่งมีครูจํานวนหน่ึงที่ได้พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพเรียกได้ว่าเป็นครูมือ
อาชีพ โดยได้รีบการยกย่องจากองค์กรวิชาชีพซึ่งได้แก่ครูดีเด่น ครูต้นแบบ และครูที่ผ่านเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ หรือครูเช่ียวชาญ ครูเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
เช่ียวชาญในการสอน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดการเรียนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลไป
ยังผู้เรียนย่อมได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขเป็นคนเก่ง เป็นคนดี 
และมีความสุข เพ่ือเป็นกําลังอันสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปอันถอืเป็นภาระหน้าที่สําคัญของ
วิชาชีพครู 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ 
ดังที่ ปราณี จันทราราชัย (2550 หน้า 210-214) ได้ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ความเป็นครูมืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมต่อความเป็น
ครูมืออาชีพ ได้แก่ ภูมิหลังของครู การสนับสนุนในสถานศึกษา และการพัฒนาตนเองของครู ข้อค้นพบ
ดังกล่าว เป็นการสร้างความกระจ่างชัดเจนว่า การที่จะทําให้เกิดครูมืออาชีพ นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับตัวครูเองเป็นหลัก ที่สําคัญที่สุดคือภูมิหลังของตนเองในเร่ืองเจตคติต่อวิชาชีพครู คุณลักษณะส่วนตัว 
ความรู้ทางวิชาชีพ ตําแหน่ง เพศ อายุ ประสบการณ์ตามด้วยการพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะในการวิจัย
และวิธีการเรียนรู้ ในขณะเดียวกับก็ต้องอาศัยปัจจัยด้านการสนับสนุนในสถานศึกษาที่เกิดจากตัวผู้บริหาร
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สถานศึกษาและเพ่ือนครูทั้งในเรื่องภาวะผู้นําของผู้บริหาร การนิเทศการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร และ
คุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา สอดคล้องกับ ธีรเชษฐ์ เปานาเรียง (2545 หน้า 121-122) พบว่า
ปัจจัยส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ของครูต้นแบบได้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้การสนับสนุนทุกด้าน คอยให้กําลังใจและเปิดโอกาสให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือและคอยช่วยเหลือเป็นอย่างดี ครอบครัวของครูต้นแบบให้การสนับสนุน เข้าใจ 
คอยเป็นกําลังใจ และช่วยเหลือทุกด้าน ส่วนในด้านของคุณลักษณะครูต้นแบบจะมีความเป็นมิตร ใจดี เป็น
กันเองกับผู้เรียนทุกคน มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนางานด้านการเรียนการสอน รวมทั้งใน
ด้านผู้ปกครองก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและเอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน  
 จากการศึกษาดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ
ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และปัจจัยต่างๆเหล่าน้ีมรีูปแบบ
ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรบ้างแต่ละปัจจัยมีอิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมต่อความเป็นครูมืออาชีพเพียงใด 
โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทางเป็นวิธีการสําหรับศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของตัวแปรชุด
หน่ึง มีหลักการที่สําคัญคือ การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุและการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ตรวจสอบโมเดลท่ีสร้าง
ขึ้น นอกจากน้ีโปรแกรมลิสเรลยังตรวจสอบความสอดคล้อง หรือความตรงของรูปแบบได้หลายวิธี และได้รับ
การยอมรับว่าเป็นโปรแกรมท่ีมีประโยชน์มาก สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง สามารถ
ตรวจสอบความตรงและความเหมาะสมของโมเดลการวิจัย รวมท้ังปรับโมเดลให้สอดคล้องกับความจริงได้
ด้วย นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542, หน้า 7-8) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทางของตัวแปรที่
มีอิทธิพลต่อความเป็นครูมืออาชีพของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ด้วยการวิเคราะห์ Path Analysis โปรแกรม LISREL 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เป็นครูมืออาชีพในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
ดังนี้ 
 1. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็น
ครูมืออาชีพในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นครูมืออาชีพ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 1,318 คน (ข้อมูลสารสนเทศ, ออนไลน์, 2557)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 500 คน 
 1.  การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยการใช้โปรแกรมลิ
สเรลต้องใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่พอสมควร ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล บูมส์มา 
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(Boomsma, 1983; อ้างอิงจาก นงลักษณ์วิรัชชัย. 2542 หน้า 311) กล่าวว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
อย่างน้อย 400 คน ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีจึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 500 คน เพ่ือให้
ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างโดยได้มาจากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random Sampling)  
 2.  การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน มีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 แบ่งอําเภอในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ออกเป็น 5 อําเภอ 
คือ อําเภอแม่ลาว อําเภอพาน อําเภอป่าแดด อําเภอแม่สรวย และอําเภอเวียงป่าเป้า 
   2.2 คํานวณหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มอําเภอท้ังหมดผู้วิจัยสุ่มจากจํานวนทั้งหมด 5 
อําเภอ มาเป็นตัวแทนหรือกลุ่มตัวอย่าง ในสัดส่วน 50 % ของจํานวนโรงเรียนทั้งหมด ดังนี้ 
   จํานวนกลุ่มอําเภอทั้งหมดที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง=

100
50×5 =2.50  3 อําเภอ 

  2.3 คํานวณหาจํานวนครู ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการเทียบสัดส่วนในแต่ละอําเภอ ดังนี้ 
   อําเภอพาน=    =162.37  162 คน  
   อําเภอแม่สรวย =   =201.82 202 คน 
   อําเภอเวียงป่าเป้า =   =135.81 136 คน 
 
  
 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรต้น 4 ตัวแปร ได้แก่ 
 1.  ตัวแปรตาม ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงใน 1 ตัวแปร คือ ความเป็นครูมืออาชีพ วัดจากตัวแปร สังเกตได้ 
2 ตัวแปร ได้แก่ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน 
 2.  ตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรแฝงนอก 2 ตัวแปร และตัวแปรแฝงใน 2 ตัวแปร ดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรแฝงภายนอก มี 2 ตัวแปร ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะภายใน วัดได้จากตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ คุณลักษณะส่วนตัว ความรู้ทางวิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพครู (2) การสนับสนุนใน
สถานศึกษา วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา การนิเทศ
การศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร การส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกนั ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้  
  2.2 ตัวแปรแฝงภายใน มี 2 ตัวแปร ได้แก่ (1) การพัฒนาตนเอง วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 
ตัวแปรได้แก่ สมรรถนะในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ (2) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ การศึกษาผู้เรียน การออกแบบและการวางแผนการเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพซึ่งเป็นรูปแบบเชิงสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ประกอบด้วยแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีจํานวน 6 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ความเป็นครูมือ
อาชีพ ตอนที่ 3 คุณลักษณะภายใน ตอนที่ 4 การสนับสนุนในสถานศึกษา ตอนที่ 5 การพัฒนาตนเอง ตอนที่ 

500  428 
1,318 

500  358 
1,318 

500  532 
1,318 
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6 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ในตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 6 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ระดับ 1.00 และนํา
แบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูผู้สอนโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน พบว่ามีค่า
ความเช่ือมั่นรายตอนต้ังแต่ตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 6 เท่ากับ 0.89, 0.91, 0.97, 0.92, 0.96 ตามลําดับ และมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถึงหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
 2.  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และนัดหมายเวลาเพ่ือรับ
แบบสอบถามกลับคืน 
 3.  ได้รับแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์ครบ 500 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดําเนินการดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2.  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 
  2.1  วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ้ 
และความโด่ง ของตัวแปรแต่ละตัวที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อ
ความเป็นครูมืออาชีพ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
  2.2  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เป็นการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ระหว่างตัวแปรท้ังหมดในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง เพ่ือให้ได้เมทริกซ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือใช้เป็นข้อมูลนําเข้าในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล  
  2.3  ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุตามโมเดลกรอบแนวคิดทฤษฎีกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยใช้โปรแกรมลิสเรล Version 8.72 ทําการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด 
(Maximum Likelihood Estimate=ML) โมเดลท่ีใช้วิเคราะห์ คือ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
บางประการท่ีส่งผลต่อเป็นครูมืออาชีพในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ประกอบด้วยตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะภายใน ปัจจัยด้านการจัดกระบวนเรียนรู้ ปัจจัยด้าน
การพัฒนาตัวเอง และปัจจัยด้านการสนับสนุนสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์นําเสนอในรูปการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และ ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของตัวแปรท่ีส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ 
ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ประกอบด้วย 
  2.4  ค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Measures) ค่าสถิติในกลุ่มนี้ ใช้
ตรวจสอบความตรงของโมเดลเป็นภาพรวม ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ตารางค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Measures)  
 

ค่าสถิติ เกณฑ์ 
Chi-Square เข้าใกล ้0 (p>.05, ไม่มีนัยสําคัญ) 

Chi-Square/df <2.0 
GFI เข้าใกล ้1 (p>.97) 
AGFI เข้าใกล ้1 

Standardize RMR เข้าใกล ้0 
RMSEA <.05 

Standardize Residual <2.0 
Q-Plot ชันกว่าเส้นทะแยงมุม 

  
  2.5 ดัชนีดัดแปลงโมเดล (Model Modification Indices: MI) เมื่อพบว่าตัวแปรใดให้ค่าดัชนี
ดัดแปลงโมเดลสูง แสดงว่าตัวแปรน้ันควรทําการปรับสถานะของค่าพารามิเตอร์ 
  2.6 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสหสัมพันธ์ของค่าประมาณพารามิเตอร์ ถ้าค่าประมาณที่
ได้ไม่มีนัยสําคัญ แสดงว่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ่และโมเดลการวิจัยอาจจะยังไม่ดีพอ 
  2.7 สหสัมพันธ์พหุคูณและสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (Multiple Correlation and 
Coefficients of Determination) ควรมคี่าสูงสุดไม่เกิน 1.00 และค่าที่สูงแสดงว่าโมเดลมีความตรง 
 
4. ผลการวิจัย 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

ตัวแปรเหตุตัวแปรผล R2 
INNER SUPPORT DVLOP MANAGE 

TE DE IE TE DE IE TE DE IE T
E 

D
E 

I
E DVLOP .67 1.0 1.0 - - - - - - - - - - 

MANAGE .78 1.1 .71* .46 - - - .44 .44 - - - - 
TEACH .97 .28* .13 .15 .72 .77 - .07 .03 .0 .1 .1 - 

ไค-สแควร์=35.83; p=0.99 df=63 GFI=0.99 AGFI=0.98 RMR=0.014 
หมายเหตุ *p<.05 **p<.01 
 
 ผลการวิจัยสรุปได้ตามประเด็นสําคัญดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 35.83 องศาอิสระ (df) เท่ากับ 63 ค่าความน่าจะเป็น (P) 
เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว 
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(AGFI) เท่ากับ 0.98 ดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 0.014 ดัชนีวัด
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์  
(R-SQUARE) เท่ากับ 0.97 แสดงว่า ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความเป็นครู
มืออาชีพได้ ร้อยละ97 มีอิทธิพลต่อความเป็นครูมืออาชีพในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ดังนี้ 
 1.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นครูมืออาชีพในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนในสถานศึกษา มีขนาด
อิทธิพลสูงสุดเท่ากับ 0.77  
 2.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นครูมืออาชีพในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยด้านคุณลักษณะภายใน มีขนาดอิทธิพลสูงสุด
เท่ากับ 0.15 
 3.  ปัจจัยอิทธิพลรวมสูงสุดต่อความเป็นครูมืออาชีพในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนในสถานศึกษา มีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 0.72  
 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้  
 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงว่ารูปแบบเชิง
สมมติฐานที่ศึกษามีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความ
เป็นครูมืออาชีพ ได้แก่ 
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 1.  ปัจจัยด้านการสนับสนุนในสถานศึกษา อิทธิพลทางตรงต่อความเป็นครูมืออาชีพในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.77 สูงเป็นอันดับหน่ึง และมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง นอกจากน้ียังมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อความเป็นครูมืออาชีพ
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.72 หมายความว่า 
การสนับสนุนในด้านปัจจัยต่างๆ ทั้งในด้านภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามี
พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม การเพ่ิมอํานาจแก่ครู การกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงในแก่ครู และ
สนับสนุน ช่วยเหลือให้คําแนะนําแก่ครูในการปฏิบัติงาน ด้านการนิเทศการศึกษาคือ ผู้บริหาร หรือ 
ศึกษานิเทศก์หรือระหว่างครูในสถานศึกษาช่วยเหลือแนะนํา ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของครู ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด้าน
สนับสนุนทรัพยากรคือ การจัดสรรและจัดหางบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยี
ต่างๆ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ บรรยากาศภายในโรงเรียน คุณลักษณะของบุคคลากร สัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างบุคลากร ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน คือ บุคลากรในสถานศึกษามีการ สนทนาประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์สามารถสอนงานซ่ึงกันและกัน 
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นกันเองกับทุกคน ด้านชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษาคือ การท่ีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนและช่วยเหลือในการวางแผน การ
ดําเนินการ ตลอดจนการประเมินผลเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านงบประมาณและ
ทรัพยากร งานด้านวิชาการ งานด้านบริหารทั่วไป อีกทั้งงานด้านบุคลากร และด้านชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสถานศึกษา คือ การที่สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร สนับสนุนวิทยากรจากปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจนการหางบประมาณสนับสนุน เพ่ือให้ครูได้ทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพอันส่งผลให้ครูมีความเป็นครูมืออาชีพมากข้ึนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงว่า 
การสนับสนุนในสถานศึกษามีอิทธิพลต่อความเป็นครูมืออาชีพมากขึ้น ข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่พบว่า ภารกิจที่สําคัญของผู้บริหารในการสนับสนุนครู ในด้านการปรับปรุง
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นคือการนิเทศภายในสถานศึกษา (ชาญชัย อาจิณสมาจาร: 2548) 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี จันทราราชัย (2550) ได้ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของความเป็นครูมืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การที่จะทําให้เกิดครูมืออาชีพนั้นต้องอาศัย
ปัจจัยด้านการสนับสนุนในสถานศึกษาที่เกิดจากตัวผู้บริหารสถานศึกษาและเพ่ือนครูทั้งในเรื่องภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร การนิเทศการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร และคุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ สารวิน ควรหัตร์ (2552) ได้ทําการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 พบว่า คุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู ได้แก่ มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือ
กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 
 2.  ปัจจัยด้านคุณลักษณะภายใน มีอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นครูมืออาชีพใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.13 สูงเป็นอันดับสอง มี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยการพัฒนาตนเองและปัจจัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 
0.15 ซึ่งหมายความว่า หากครูมีการเพ่ิมพูนสิ่งที่เป็นคุณลักษณะภายใน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะส่วนตัว คือ 
บุคลิกลักษณะของครูอันได้แก่ การมีความเมตตากรุณา ขยัน อดทน เสียสละ ยุติธรรม มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบแบบ
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แผนที่ดีงาม ซึ่งสิ่งสําคัญที่ทําให้ครูเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างท่ีดี ด้านเจตคติต่อวิชาชีพ คือ มีความเสียสละ 
มีเมตตากรุณา และต้องมีความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างย่ิง ครูควรมีความภูมิใจในอาชีพของตน ไม่ควรคิดว่า
ตํ่าต้อยหรือด้อยเกียรติในสังคม และความรู้ทางวิชาชีพ คือ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ผลิตสื่อและเลือกใช้สื่อ การวัดและประเมินผล จิตวิทยาสําหรับครู  
การวิจัยทางการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา ปฏิบัติตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ย่อมส่งผลทําให้ครูมีความเป็นครูมืออาชีพ อีกทั้งถ้าครูได้รับการพัฒนา ด้านสมรรถนะในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ คือ ครูสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาของผู้เรียน คิดและหาวิธีการใหม่ๆหรือสื่อเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และด้านวิธีการเรียนรู้ คือ ครูศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การอ่าน การฟัง 
การเขียน รู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ต่างๆ การฝึกปฏิบัติ การทดลอง การเข้าฝึกอบรม ประชุมสัมมนา อีกทั้งถ้าครู
ศึกษาผู้เรียน การออกแบบและการวางแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล จะช่วยสนับสนุนทําให้ครูมีความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งผลการวิจัยน้ีเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับที่ ศักด์ิชัย สุรกิจบวร (2549) กล่าวว่า คุณลักษณะของครูที่ดี คือ การมี
ความรัก มีความศรัทธาในวิชาชีพครูอันพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะทําให้ครูมีความมุ่งมั่น พยายามปฏิบัติหน้าที่ให้
ประสบผลสําเร็จ ส่วน อรุณี อ่อนสวัสด์ิ และบุหงา วชิระศักด์ิมงคล (2548) ได้สังเคราะห์กระบวนการผลิต
และพัฒนาครู พบว่าคุณลักษณะครูดีตามแนวคิดนักวิชาการ ได้แก่ มีศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรอบรู้มี
ความสามารถในการถ่ายทอด เป็นแบบอย่างที่ดี มีความมุ่งมั่น มีความเป็นผู้นํา มีความเป็นนักพัฒนาที่ดี มี
ความอดทน มีระเบียบวินัย มีบุคลิกดี มีเมตตากรุณาและมีจรรยาบรรณครู สอดคล้องกับ ธีระพงศ์ แก่น
อินทร์และคณะ (2549) ได้ศึกษาคุณลักษณะของครูโดยการวิเคราะห์ประวัติ ครูดีเด่นจากหนังสือประวัติครู 
พบว่าคุณลักษณะเด่นของครูดีจะต้องมีความต้ังใจทํางานอย่างจริงจังด้วยความรักและรับผิดชอบ มีความ
ขยัน เสียสละ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อุทิศเวลาให้แก่งานราชการ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีความเมตากรุณา มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ร่าเริงแจ่มใส นอกจากน้ัน ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2549) กล่าวว่าความเป็นครูมืออาชีพ 
(procession) มีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ บุคคลน้ันต้องยึดถืออาชีพนั้นๆ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
ของคน ต้องมีความรู้ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีทักษะที่เหมาะสมต่อวิชาชีพน้ันบุคคลน้ันจะต้องมีจิต
วิญญาณต่ออาชีพ กล้ารับผิดชอบและกล้าเผชิญต่อผลการกระทําอันเนื่องมาจากภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี จันทราราชัย (2550) ได้ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของความเป็นครูมืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การที่จะทําให้เกิดครูมืออาชีพ นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับตัวครูเองเป็นหลัก ที่สําคัญที่สุดคือภูมิหลังของตนเองในเร่ืองเจตคติต่อวิชาชีพครู คุณลักษณะ
ส่วนตัว ความรู้ทางวิชาชีพ ตําแหน่ง เพศ อายุ ประสบการณ์ สอดคล้องกับ เอมอร ดวงจันทร์โชติ (2555) ได้
ทําการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกมาตรฐาน โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย คือ มาตรฐานการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้เรียน  
 3.  ปัจจัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นครูมืออาชีพ
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.10 สูงเป็นอันดับสาม 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว ได้แก่ การศึกษาผู้เรียน การออกแบบ
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และการวางแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล แสดงว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อความเป็นครูมืออาชีพโดยตรง ดังที่ วารีรัตน์ 
แก้วอุไรและคณะ (2547) ได้ข้อค้นพบจากการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ในด้านวิธีการจัดการ
เรียนรู้ของรูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการสอน ขั้นพัฒนาการ
เรียนรู้ ขั้นสรุปโดยเสนอผลและกระบวนการของการเรียนรู้ และขั้นวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ขวัญชัย ปัจจัยตา (2555) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูของข้าราชการครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มาตรฐาน ที่ 2 ตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน มีการปฏิบัติมาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมันพัฒนาผูเ้รียนให้เต็มศักยภาพ มาตรฐานที่ 
11 แสวงหาและใช้ข้อมูลในการพัฒนา มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีระบบ และ
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ เอมอร ดวงจันทร์โชติ (2555) ได้ทํา
การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงจากมากไปหา
น้อย คือ มาตรฐานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน มาตรฐานการพัฒนาแผนการสอนให้ปฏิบัติให้เกิดผลจริง มาตรฐาน
ความร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน มาตรฐานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ มาตรฐานการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
มาตรฐานความร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานการจัดกิจกรรมการสอนโดยเป็นผลที่
เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน มาตรฐานการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ มาตรฐานการตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน และมาตรฐานการรายงานผลการเรียนการสอนโดย
เน้นผลท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตามลําดับ  
  4.  ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง มีอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นครูมืออาชีพใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.02 สูงเป็นอันดับสุดท้าย 
และส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.05 โดยวัดได้จาก
ตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านสมรรถนะในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้คือ ครูสามารถ
วิเคราะห์สาเหตุปัญหาของผู้เรียน คิดและหาวิธีการใหม่ๆหรือสื่อเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และด้านวิธีการเรียนรู้ คือ 
ครูศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การอ่าน การฟัง การเขียน รู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ต่างๆ  
การฝึกปฏิบัติ การทดลอง การเข้าฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงว่า การ
พัฒนาครูมืออาชีพน้ันครูจะต้องมีความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ และหาก
ครูได้ศึกษาและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้แก่ การศึกษาผู้เรียน การออกแบบและการวางแผนการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล จะทําให้ให้ครู
ได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพอันส่งผลให้ครูมีความเป็นครูมืออาชีพมากขึ้น ดังที่ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
และสถาบันการศึกษาทางไกล (2555) กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
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แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) ได้กําหนดให้นําการวิจัยมาใช้เป็นกระบวนการควบคู่ไปกับกระบวนการ
เรียนรู้และการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี จันทราราชัย (2550) ได้
ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นครูมืออาชีพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พบว่า 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมต่อความเป็นครูมือน้ันข้ึนอยู่กับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับตัวครูเองเป็น
หลักด้วยการพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะในการวิจัยและวิธีการเรียนรู้  
 
 ข้อเสนอแนะ  
 1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช้  
  1.1 ครูผู้สอน 
   ครูผู้สอนควรทบทวนตัวเองและประเมินตนเองถึงความเป็นครูมืออาชีพ หรือประเมิน
สมรรถนะของตนเอง และควรพัฒนาตนเองคือ มีความเมตตากรุณา ขยัน เสียสละ อดทน ยุติธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย และประพฤติตนตามระเบียบแบบแผนที่ดีงาม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีความรู้ทาง
วิชาชีพที่ดี ตลอดจนพัฒนาตนเองในด้านการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้มีประสิทธิภาพคํานึงถึงคุณภาพผู้เรียน 
  1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
   1.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดยส่งเสริมให้ครูมีการ
เรียนรู้ การพัฒนาตนเอง มีการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาครู มีการสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอ ส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกัน มีการทํางานเป็นทีม 
   1.2.2 จัดให้มีมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีการทํางานของครูในโรงเรียนให้ชัดเจนโดยระบุตัวบ่งช้ีที่
เน้นการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน 
  1.3 สถานศึกษา 
   ควรให้ครูเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพ่ือสร้างสัมพันธ์และมิตรภาพอันดี
กับชุมชน และให้ชุมชนเห็นความสําคัญของสถานศึกษาที่มีต่อชุมชนและสร้างความเช่ือถือศรัทธากับชุมชน 
ตลอดจนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน  
 2.  ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพของครูในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
บูรณาการระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  2.2 ควรศึกษาสภาพวัฒนธรรมการเรียนรู้ของครู เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้และการ
ทํางานแบบมสี่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ตามแนวปฏริูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน 

 
รันฎา เผ่ากันทะ1 

 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
สอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขตภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2558 จํานวน 210 คน ใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา และโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค- สแควร์ ( 2 =15.22, 
df=31) แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน 
(Goodness- of- Fit Index: GFI)=0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted 
goodness- of- fit index: AGFI)=0.96 รวมทั้งค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉล่ียของเศษ (root mean 
square residual: RMR)=0.000 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียน
การศกึษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา คือ ปัจจัยด้านลักษณะของผู้เรียน ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุด 
คือ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ ปัจจัยด้านลักษณะของ
ผู้เรียน พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ หรือ R Square ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ (TEACH) มีค่าเท่ากับ 0.85 แสดงว่าปัจจัยในโมเดลอธิบายความแปรปรวนในปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (TEACH) ได้ร้อยละ 85 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการสอน, การศึกษาพิเศษ, ปฏิรูปการศึกษา 
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Factors Affecting Education Special Teachers’ Teaching Behavior Guide by 
Education Reform in Northern 

 
Randa Phaokantha1 

 

Abstract  
 The purposes of this study are to examine investigate the direct and indirect 
influential factors affecting Education special teachers’ teaching behavior guide by 
education reform. The subjects were 210 teachers at Education Special School in Northern 
in academic year 2558 B.E. selected by stratified random sampling. The tools consist of 
questionnaires about factors affecting education special teachers’ teaching behavior guide by 
education reform. The obtained data were analyzed by Path Analysis principle. The findings 
are as follows the variables were relevant to education special teachers’ teaching behavior 
guide by education reform. The constructed model was consistent to the empirical data with 
the Chi- square value of 15.22 ( 2 =15.22, df=31) differing with the.01 level of significance ; the 
goodness- of- fit index (GFI) appeared at 0.99 ; the adjusted goodness- of- fit index (AGFI) was 
at 0.96 ; including the root mean squared residual (RMR) which appeared at 0.85 ; the 
influential value of the variable in the model appeared statistically significant at.01 ; the 
coefficient of prediction (R Square) of the education special teachers’ teaching behavior 
guide by education reform appeared at 0.85 and this means that the variables in the model 
jointly explains the covariance of the education special teachers’ teaching behavior guide by 
education reform at 85 percent. The factors that had the highest influences both direct & 
indirect on the education special teachers’ teaching behavior guide by education reform are 
the characteristics of learners and the participation of parents respectively in which the latter 
gives the negative influence on the education special teachers’ teaching behavior guide by 
education reform. The factor totally influencing the education special teachers’ teaching 
behavior guide by education reform is characteristics of learners. 
 
Keyword: Teaching behavior, Special Education, Education reform 
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1. บทนํา  
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถและเป็นพ้ืนฐานของ
การพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ เพราะพลเมืองท่ีได้รับการศึกษานั้น
จะได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน พลเมืองเหล่าน้ียังคงมีน้อยในประเทศท่ีกําลังพัฒนาเช่นประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มของคนพิการ 
กลุ่มของคนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ การดําเนินชีวิตและคนด้อยโอกาส ที่พวกเขาเหล่านี้นั้นยังมีความ
ต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ือที่จะได้ช่วยเหลือตนเอง และอยู่ในสังคมได้โดยไม่
เป็นภาระให้กับผู้อ่ืน รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับคนกลุ่มน้ี จึงได้
ระบุให้คนกลุ่มน้ีมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ในปัจจุบันภาพของคนพิการได้รับการ
เปลี่ยนแปลง คนพิการทุกประเภทท่ัวโลกได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างครบ
วงจรท้ังทางด้านการแพทย์ การศึกษา สังคมและอาชีพ เป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมให้คนพิการช่วยเหลือตนเอง
ได้ มีการศึกษา การประกอบอาชีพ สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ เป็นผลทําให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่
เป็นปัญหาของสังคมและสามารถดํารงชีวิตร่วมกับคนท่ัวไปในสังคมได้อย่างมีความสุข บุคคลสําคัญที่เข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาและจัดการเรียนรู้เพ่ือสนองตอบความต้องการของกลุ่มคนพิการเหล่าน้ีในด้าน
สถานศึกษา คือ ครูผู้สอน ดังน้ัน จึงถือได้ว่าครูผู้สอนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางองค์กรการศึกษาพิเศษเป็น
อย่างมาก เช่นเดียวกันกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 20 
สิงหาคม พ.ศ. 2542 ส่งผลทําให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา มีสาระสําคัญทั้งสิ้น 9 หมวด พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะหมวด 4 ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการ
จัดการศึกษา ซึ่งถือว่าการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ในด้านการจัดการศึกษา
ถือว่าผู้เรียนมคีวามสําคัญที่สุด ถือเป็นจุดปรับเปลี่ยน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543: 7- 8) จาก
การยึดวิชาเป็นตัวต้ังมาเป็นยึดผู้เรียนเป็นตัวต้ัง หรือที่เรียกว่าผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าครูลด
บทบาทหรือลดความสําคัญลง ตรงกันข้ามครูกลับมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้น (ประเวศ วะสี, 2541)  
 ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้กําหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา โดยปฏิรูประบบ
การผลิตและพัฒนาครู มุ่งปรับและพัฒนาระบบการผลิต การฝึกอบรมและพัฒนาครูประจําการให้ครูมี
ศักยภาพ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และอบรมส่ังสอนผู้เรียนให้มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงเป็นที่ยอมรับและ
เคารพยกย่องในสังคม โดยเฉพาะครูการศึกษาพิเศษหรือครูผู้สอนในโรงเรียนที่สอนเด็กที่มีความบกพร่อง
ประเภทต่างๆ จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี แม้ว่าการศึกษาจะ
เป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาครู แต่ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเท่าน้ันที่จะเอ้ือต่อ
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถตลอดจนคุณลักษณะต่างๆ ของคนที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ดังน้ัน องค์กรทางการศึกษาจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรครูอย่างต่อเน่ือง 
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535)  
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นการพัฒนาคนให้มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข มีความสามารถในการคิด แก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ซึ่ง
หัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และสาระของการปฏิรูปการเรียนรู้ ก็คือ  
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ได้จาก
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ประสบการณ์จริง การฝึกปฏิบัติ คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น มีนิสัยรักการอ่าน ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องเป็นการจัดเน้ือหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความ
สนใจ ความถนัดของผู้เรียน มีการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ และการประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือการ
ป้องกันและแก้ปัญหาได้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) การปฏิรูปการเรียนรู้จึงนับว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้จากเดิมที่ยึดตัวครูเป็นสําคัญ เปลี่ยนเป็นยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญแทนและผู้เรียนที่เป็นเด็กพิการด้วยแล้ว ครูถือเป็นผู้ที่มีความสําคัญในกระบวนการเรียน
การสอน สําหรับครูการศึกษาพิเศษน้ันต้องมีความรักศรัทธาในอาชีพ เข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรับรู้ความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน จัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล เมตตาและเอาใจใส่ลูกศิษย์ เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ หมั่นพัฒนาตนเอง เขา้กับ
ผู้ปกครองและชุมชนได้ดี และสิ่งสําคัญที่สุด คือ ครูต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยให้ความสําคัญกับประโยชน์ที่จะเกิดกับลูกศิษย์เป็นอันดับแรก ครูต้องมีความเช่ือว่า “คน
พิการ สามารถพัฒนาได้และไม่เป็นภาระสังคม” จึงจะสามารถพัฒนากิจกรรม วิธีการ ตลอดจนสื่อต่างๆ ที่ใช้
ในการสอนเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการเรียนรู้ของครูต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ ครูต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง หมั่นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้เรียน
มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการดํารงชีวิตตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นที่ยอมรับของ
สังคมและประเทศชาติในอนาคตแต่จากการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนจาก
เดิมที่ยึดครูเป็นหลักเปลี่ยนเป็นผู้เรียนเป็นสําคัญ และให้มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงนั้น  
 ดังนั้น การจะพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษให้มคีุณภาพ จะต้องให้ครู
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้ มีความคิดและจริงใจมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีความ
เข้าใจการเปล่ียนแปลงทางสังคม เข้าใจแนวการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเฉพาะบุคคล สร้างผลงานในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนโดยคํานึงถึงศักยภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้การประเมินผลแนวใหม่ที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 
เน้นประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสําคัญ แต่ข้อมูลที่จะนําไปพัฒนา และแก้ไขพฤติกรรมการสอนของครู
การศึกษาพิเศษในอดีต ให้มีพฤติกรรมการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษายังมีน้อยมาก  
 จากการศึกษาเหตุผล หลักการจากทฤษฎีและผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายๆ ท่าน จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูป
การศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย ด้านการบริหารของผู้บริหาร ด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ด้านสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และด้านลักษณะของผู้เรียน กับ
พฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยเลือกศึกษาสถานศึกษา
สําหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ เขตภาคเหนือตอนบน ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียน
การศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งการวิเคราะห์เส้นทางเป็นวิธีการสําหรับ
การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของตัวแปรชุดหน่ึง มีหลักการท่ีสําคัญคือ การสร้างโมเดล
เชิงสาเหตุโดยใช้ค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษาและการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ตรวจสอบโมเดลที่สร้างข้ึน
จากการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เส้นทางแบบด้ังเดิมมาเป็นการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น 
(Linear Structural Relationship Model: LISREL) หรือโมเดลลิสเรล (Lisrel Model) ซึ่งมีประสิทธิภาพ
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และข้อตกลงเบื้องต้นน้อยกว่าและไม่มีปัญหาเก่ียวกับข้อจํากัดของการวิเคราะห์เส้นทางตามวิธีด้ังเดิม 
นอกจากน้ีโปรแกรมลิสเรล (LISREL Program) ยังสามารถตรวจสอบความสอดคล้องหรือความตรงของ
รูปแบบได้หลายวิธี และได้รับการยอมรับว่าเป็นโปรแกรมท่ีมีประโยชน์มาก สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างกว้างขวาง ใช้ตรวจสอบความตรงและความเหมาะสมของโมเดลการวิจัย รวมทั้งปรับโมเดลให้
สอดคล้องกับความจริงได้ด้วย (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 7- 8) ดังน้ัน การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เส้นทางของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูป
การศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREAL Program) ที่ใช้ค่าความสัมพันธ์ของปัจจัย
จากโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยครั้งน้ีจะทําให้ได้รูปแบบโมเดลเพ่ือใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือ
ตอนบน ซึ่งคาดว่าผลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน
การศึกษา โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานว่าพฤติกรรมของบุคคลน้ัน มีสิ่งกําหนดหรือสาเหตุหลายอย่าง สิ่งท่ีกําหนด
เหล่าน้ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมในด้านต่างๆ กันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยใช้การวิเคราะห์สาเหตุหรือการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จะนําไปพัฒนาให้ครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษมี
พฤติกรรมการสอนท่ีมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษา
พิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ (Mixed Methods) โดยผู้วิจัยได้
กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
เขตภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2558 จํานวน 7 แห่ง 460 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครู
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเขตภาคเหนือตอนบน ใช้วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่- มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของ
ประชากร และกําหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนที่
ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 210 คน ได้มาจากการ
สุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)  
 ทั้งน้ี ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน โดย
กําหนดตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรต้น 5 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว ได้แก่ 
 1. ตัวแปรต้น 5 ตัว ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัว และตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวดังนี้ 
  1.1 ตัวแปรแฝงภายนอก มี 2 ตัวแปร ประกอบด้วย 
   1.1.1 ตัวแปรปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร (MANAGE) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต
ได้ จํานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผู้นํา (X1) และมนุษยสัมพันธ์ (X2)  
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   1.1.2 ตัวแปรปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (PARENT) ประกอบด้วย ตัวแปร
สังเกตได้ จํานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (X3) การส่งเสริมการศึกษา (X4) และการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา (X5)  
 1.2 ตัวแปรแฝงภายใน มี 3 ตัวแปร ประกอบด้วย 
   1.2.1 ตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน (ENVI) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 
จํานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของเพ่ือนร่วมงาน (X6) และบรรยากาศการทํางาน (X7)  
   1.2.2 ตัวแปรปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (COMMU) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต
ได้ จํานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (X8) และการสนับสนุนทางการศึกษา (X9)  
   1.2.3 ตัวแปรปัจจัยด้านลักษณะของผู้เรียน (CHARAC) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 
จํานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์กับครู (X10) ความสุขในการเรียน (X11) และพัฒนาการ (X12)  
 2. ตัวแปรตาม 1 ตัว ซึ่งเป็นตัวแปรแฝง คือ พฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา (TEACH) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(X13) ภาระงานของครู (X14) และการวัดและประเมินผล (X15)  
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 1 ชุด เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ข้อมูลทั่วไปและด้านปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด โครงสร้างของปัจจัยที่
ต้องการวัดและรูปแบบของการสร้างคําถาม 
 3. สร้างแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากผลการศึกษาค้นคว้าและนําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาตรวจสอบต่อจากน้ันจึงนํามาปรับปรุงแก้ไข 
 4. นําแบบสอบถามที่แก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษานําไปให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความครอบคลุมตามโครงสร้างเน้ือหาและความสอดคล้องของข้อคําถามกับนิยามตัวแปร (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) และการใช้ภาษา โดยผู้วิจัยได้ทําการคัดเลือกข้อคําถามท่ีค่าดัชนี IOC 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.67 ในแบบสอบถามตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ และตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของ
ครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในที่
ทํางาน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจัยด้านลักษณะของผู้เรียน และปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอน
ของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา จํานวน 96 ข้อ  
 5. เพ่ือนําไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จํานวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. จากนั้นนําผลการตอบแบบสอบถามมาหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item Analysis) โดยหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแต่ละด้าน (Item Total 
Correlation) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment 
Correlation Coefficient) โดยจะเลือกเฉพาะที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนรวมสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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มาใช้ แล้วนําผลการตรวจแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  
  6.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร มีจํานวนข้อคําถาม 20 ข้อ มีค่า
อํานาจจําแนกต้ังแต่.480 ถึง.957 (r .20) และมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค (Cronbrach’s 
alpha coefficient) ที่ความเชื่อมั่นเท่ากับ.9785 
  6.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีจํานวนข้อคําถาม 19 ข้อ มี
ค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่.478 ถึง.766 (r .20) และมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค (Cronbrach’s 
alpha coefficient) ที่ความเชื่อมั่นเท่ากับ.9477  
  6.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน มีจํานวนข้อคําถาม 20 ข้อ มี
ค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่.294 ถึง.918 (r .20) และมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค (Cronbrach’s 
alpha coefficient) ที่ความเชื่อมั่นเท่ากับ.9540  
  6.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มีจํานวนข้อคําถาม 10 ข้อ มีค่า
อํานาจจําแนกต้ังแต่.389 ถึง.783 (r .20) และมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค (Cronbrach’s 
alpha coefficient) ที่ความเชื่อมั่นเท่ากับ.8850  
  6.5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะของผู้เรียน มีจาํนวนข้อคําถาม 13 ข้อ มีค่าอํานาจ
จําแนกต้ังแต่.453 ถึง.790 (r .20) และมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค (Cronbrach’s alpha 
coefficient) ที่ความเชื่อมั่นเท่ากับ.9180  
  6.6 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา มีจํานวนข้อคําถาม 14 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่.556 ถึง.794 (r .20) และมีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค (Cronbrach’s alpha coefficient) ที่ความเชื่อมั่นเท่ากับ.9400 
 7.  หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค 
(Cronbrach’s alpha coefficient) มีค่าความเชื่อมั่น.9880 
 8.  นําแบบสอบถามที่ได้ไปจัดพิมพ์เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษา
พิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน  
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

ตามแนวปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน 
 
ตัวแปร
เหตุ R2 

MANAGE PARENT ENVI COMMU CHARAC 

ตัวแปร
ผล TE DE IE TE DE IE TE D

E 
I
E TE D

E 
I
E TE DE I

E 
ENVI 0.8

1 
.90*
* 

.90*
* - - - - - - - - - - - - - 

COMM
U 

0.3
2 

.56*
* 

.56*
* - - - - - - - - - - - - - 

CHARA
C 

0.3
3 - - - .58*

* 
.58*
* - - - - - - - - - - 

TEACH 0.8
5 .10 .42 

-
.3
2 

.52*
* .07 .45*

* 

-
.3
8 

-
.3
8 

- .0
4 

.0
4 - .78*

* 
.78*
* - 

ไค- สแคว์=15, 22; p=0.99; df=31; GFI=0.99; AGFI=0.96; RMR=0.021 
**p<0.1 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษา
พิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา และโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค- 
สแควร์ ( 2 =15.22, df=31) แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องกลมกลืน (Goodness- of- Fit Index: GFI)=0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(Adjusted Goodness- of- Fit Index: AGFI)=0.96 รวมท้ังค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root 
Mean square Residual: RMR)=0.000 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อพฤติกรรมการสอน
ของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา คือ ปัจจัยด้านลักษณะของผู้เรียน ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางอ้อมสูงสุดต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา คือ ปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา คือ ปัจจัยด้านลักษณะของผู้เรียน และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ หรือ R 
Square ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (TEACH) มีค่าเท่ากับ 0.85 แสดงว่า
ปัจจัยในโมเดลอธิบายความแปรปรวนในปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(TEACH) ได้ร้อยละ 85 
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ภาพท่ี 1  โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูป 
  การศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1.  ด้านลักษณะของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลทางตรงและค่าอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการ
สอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษามากที่สุดในทิศทางบวก โดยปัจจัยด้านลักษณะ
ของผู้เรียนน้ันวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์กับครู ความสุขในการเรียน และ
พัฒนาการเนื่องมาจากบริบทของโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่เป็นโรงเรียนประจําเฉพาะทางแบ่งแยกตาม
ลักษณะความพิการ ดังน้ัน การที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู ให้ความร่วมมือ เช่ือฟัง และไว้วางใจ
ครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน มีความสุขในการเรียน การทํากิจกรรม 
พร้อมที่จะได้รับการพัฒนา และมีพัฒนาการทางร่างกายและสังคมท่ีดีย่อมมีผลต่อการสอนของครูผู้สอนที่จะ
ทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปได้อย่างราบร่ืน มี
อุปสรรคต่อการเรียนการสอนน้อย สอดคล้องกับพิกุล ถิตย์อําไพ (2548) ที่ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า ผู้เรียนเป็น
ปัจจัยท่ีสําคัญที่สุดและมีอิทธิพลต่อการสอนของครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษามาก ส่วนปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในที่ทํางานมีค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียน
การศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษามากที่สุดในทิศทางลบ โดยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในที่ทํางานน้ัน
วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของเพ่ือนร่วมงาน และบรรยากาศการทํางาน 
เน่ืองมาจากบริบทของโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่เป็นโรงเรียนประจําเฉพาะทางแบ่งแยกตามลักษณะความ
พิการ ดังนั้น การท่ีเพ่ือนร่วมงานไม่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ไม่ให้คําปรึกษาในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ไม่มีความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แบ่งปันสิ่งต่างๆ มีการแบ่งเป็นพรรคเป็นฝ่ายแล้ว ย่อมทําให้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วยกันมีปัญหา อีกทั้งการที่วัสดุ อุปกรณ์ หรือสถานที่ในการทํางานมี
อุปสรรค ไม่เอ้ือต่อการทํางานของครูแล้ว ย่อมส่งผลให้พฤติกรรมการสอนของครูมีอุปสรรค ไม่สามารถทํา
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพของครู สอดคล้องกับ Cooper (2001) 
กล่าวว่าการพิจารณาความเครียดอันเน่ืองมาจากการทํางานมักจะมีแหล่งกําเนิดมาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและการขาดการสนับสนุนทางสังคม (ภายในองค์กร) จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์เชิงลบ
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ระหว่างบุคคลภายในองค์กรรวมท้ังการขาดการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาเป็น
แหล่งกําเนิดความเครียดหลักของคนทํางานจํานวนมาก ตรงกันข้ามหากบุคคลได้รับการสนับสนุนจากบุคคล
อ่ืนภายในองค์กรมีมิตรภาพและมีความเช่ือใจระหว่างกันและกัน การสนับสนุนดังกล่าวจะมีส่วนช่วยบรรเทา
ปัญหาอาการทางจิตอันเน่ืองมาจากความเครียดจากการทํางานและส่งผลดีต่อสุขภาพ นอกจากน้ีลักษณะบุ
คลกิภาพของบุคคลและลักษณะการทํางานของผู้นําภายในองค์กรก็มีผลต่อความเครียดในการทํางานด้วย
เช่นกันอดิษฐสัย ศิริไปล์ (2546) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกับความเครียดของข้าราชการครูอาจารย์ในสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา พบว่า สัมพันธภาพในการทํางานมีผลกับระดับความเครียดในการ
ทํางานของครู  
 2.  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีค่าอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสอนของครู
โรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษามากท่ีสุดในทิศทางบวก โดยปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองนั้นวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ การส่งเสริมการศึกษา และ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่ส่งผ่านปัจจัยด้านลักษณะของผู้เรียนที่วัดจากตัวแปรสังเกตได้ คือ 
ปฏิสมัพันธ์กับครู ความสุขในการเรียน และพัฒนาการ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองน้ันถือว่ามีความสําคัญ
มากสําหรับเด็กเหล่าน้ีซึ่งคือ เด็กที่มีความต้องการพิเศษในทุกๆ ด้าน ดังนั้น การดูแลเอาใจใส่ รับฟังความ
คิดเห็นหรือความต้องการของเด็ก ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสําคัญทางการศึกษาของเด็ก หรือแม้กระทั่ง
การเข้ามามีบทบาทของผู้ปกครองในด้านการจัดการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ทั้งยังมีส่วนช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้มีความราบรื่น ทําให้ครูผู้สอนทราบในสิ่งที่เก่ียวข้องกับตัวเด็ก เป็นการ
ขจัดซึ่งอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ทําให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง มี
พัฒนาการทางการเรียนรู้และร่างกายที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 
ดังน้ัน ผู้ปกครองถือว่าเป็น ตัวแปรที่สําคัญมากสําหรับการส่งเสริมเด็กพิเศษเหล่านี้ให้ได้รับการพัฒนาและมี
การศึกษา สอดคล้องกับอรวรรณ เจาะประโคน (2551) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของความผูกพัน 
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อมทางครอบครัว กับการปรับตัวทางสังคม พบว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ของพ่อแม่ผู้ปกครองมีผลต่อการพัฒนาของเด็กในทุกๆ ด้าน รวมถึงการที่เด็กจะมีพัฒนาการในทักษะชีวิต
ด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ถ้าเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดีแล้วย่อมช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความเป็น
ตัวของตัวเองและสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี มีความคิดเชิงเหตุผลและสามารถแก้ไขปัญหาได้ การอบรม
เลี้ยงดูยังส่งผลต่อความรับผิดชอบ การมองโลกในแง่ดี การปรับตัว การกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ และ
สามารถช่วยเหลือตัวเองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนได้ดี มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของพิราวัลย์ เรืองฤทธ์ิ (2555) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าผู้ดูแลเด็กมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้รับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
การที่ผู้ดูแลเด็กได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองทําให้ผู้ดูแลเด็กเกิดความภาคภูมิใจและมีความต้ังใจ นํา
ความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ส่วนปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารมีค่าอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษมากที่สุดในทิศทางลบ โดยปัจจัยด้านการ
บริหารของผู้บริหารน้ันวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผู้นํา และมนุษยสัมพันธ์ ของ
ผู้บริหาร เน่ืองมาจากบริหารงานของผู้บริหารนั้นเป็นสิ่งที่สามารถบอกทิศทางการทํางานของครูผู้สอนได้ว่า
ควรไปในทิศทางไหนตามคําช้ีแจงของผู้บริหาร ทั้งนี้ การที่ผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ ทักษะการบังคับบัญชา การ
วางแผน กําหนดนโยบายการบริหาร การกํากับติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีดี อีกทั้ง
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การที่ผู้บริหารไม่ส่งเสริมหรือสร้างขวัญกําลังใจ ไม่รับฟังความคิดเห็น ไม่ให้การช่วยเหลือครูในการแก้ไข
ปัญหาด้านการสอนหรือด้านต่างๆ แล้ว ย่อมส่งผลกระทบถึงพฤติกรรมการทํางานของครู สอดคล้องกับสน่ัน 
ประจงจิตร และศิริรัตน์ ทองมีศรี (2556) ที่ศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหาร ลักษณะงานของครู และ
แรงจูงใจในการทํางานของครู ที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน พบว่า วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร ภาวะผู้นําของผู้บริหาร ลักษณะงานของครู และแรงจูงใจในการทํางานของครูส่งผลทางตรงต่อ
คุณภาพในการปฏิบัติงานของครู และดวงพร ว่องสุนทร (2556) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อํานาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า การใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับมากกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้  
 1.  ปัจจัยด้านลักษณะของผู้เรียนมีความสําคัญต่อบทบาทหน้าที่และพฤติกรรมการสอนของครู อัน
เน่ืองมาจากความแตกต่างของลักษณะความพิการและการมีปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมของเด็ก ดังนั้น ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของครูหรือผู้ที่เก่ียวข้องจึงควรให้ความสําคัญต่อลักษณะความพิการ สติปัญญา และอารมณ์ของเด็ก 
เพ่ือให้เด็กเกิดพัฒนาการในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยขจัดอุปสรรคในการทํางานของครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2.  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีความสําคัญในการมีบทบาทส่งเสริมการศึกษาให้
ผู้เรียนเกิดความสามารถทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบร่ืน เกิดพัฒนาการ
ทางด้านการศึกษาที่เก่ียวกับเด็กพิเศษได้อย่างรวดเร็วและไร้อุปสรรค ดังนั้น ครอบครัวควรให้การส่งเสริม 
ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และเป็นต้นแบบด้านการศึกษาให้แก่ผู้เรียน เช่น ให้ความสนใจและเอาใส่ใจใน
เรื่องการเรียนของนักเรียน สนับสนุนวัสดุหรืออุปกรณ์ด้านการเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทาง
การศึกษาที่สูงขึ้น สมาชิกในครอบครัวมีพัฒนาการด้านการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือเป็นแบบอย่างด้านการพัฒนา
การศึกษาให้กับผู้เรียน 
 3.  ครูควรพัฒนากระบวนการและเทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกับลักษณะความพิการของเด็กเป็น
รายบุคคล มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ 
ให้กําลังใจแก่นักเรียนอย่างต่อเน่ืองกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคม เพ่ือให้เกิดความกล้าแสดงออก 
 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
 การศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทางสําหรับกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวเป็น
ภาพรวมของทุกขนาดโรงเรียน โดยมิได้คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างขนาดของโรงเรียน เพ่ือให้ได้โมเดลท่ีมี
ลักษณะเฉพาะในแต่ละขนาดของโรงเรียน จึงน่าจะมีการศึกษาเพื่อพัฒนาโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบนท่ีคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างขนาดของโรงเรียน ประเภทความพิการ เพ่ือประโยชน์ในการนําผลวิจัยไปใช้ในการ
กําหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
พิเศษ 
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การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)  
ของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

 
วีราภรณ์ กาใจ  

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-
2558) ของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (2) สังเคราะห์
ข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา (3) ศึกษานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ
ที่ดีของสถานศึกษาและ (4) ศึกษาการนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ประชากร คือรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จํานวน 123 โรงเรียน และผู้บริหารจํานวน
123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถามการนําผลการประเมินภายนอก
รอบสามไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า (1) การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในภาพรวม
จําแนกตามระดับสถานศึกษา พบว่า สมศ. ให้การรับรองสถานศึกษาระดับปฐมวัยร้อยละ 97.65 สมศ.ให้การ
รบัรองสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ 58.53 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โรงเรียนที่สมศ.ให้
การรับรอง ร้อยละ 66.67 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จําแนกตามที่ต้ัง สมศ.ให้การรับรอง โรงเรียนใน
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ใกล้เมือง ร้อยละ77.78 เมื่อจําแนกตามมาตรฐานตัวบ่งช้ี ระดับ
ปฐมวัย กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานและกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรฐานการส่งเสริม ได้ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 56.32 และ 
47.70 ตามลําดับ ส่วนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ได้
ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 63.01 และ 56.50 ตามลําดับ (2) ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม พบว่าระดับปฐมวัย ควรพัฒนาเด็กในด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม สุขภาพ 
สุขนิสัยตามวัย จัดกิจกรรมที่มีความปลอดภัย และจัดบุคลากรที่มีความรู้ด้านปฐมวัย ส่วนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ควรส่งเสริมด้านสุขอนามัยที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้านการอ่าน  
การเขียน การคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการนิเทศติดตามอย่างสมํ่าเสมอ ควรพัฒนา
ระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และมีการประเมินคุณภาพภายในจากสถานศึกษาและต้นสังกัด (3) 
การศึกษานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาพบว่าด้านผู้เรียนใช้วิธีการสอนแบบโครงงานด้าน
ส่งเสริมด้านอาชีพ โครงการบ่อแก้วโมเดล ด้านจริยธรรมคุณธรรมโครงการยุวทูตความดี ด้านวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถ่ินด้านผู้บริหารการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
รูปแบบ “จิราธิวัฒน์”และ (4) การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพบว่า การนําผลการประเมินไปใช้ในด้านกลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ นําไปใช้
พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ 89.34 รองลงมาคือ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียน และระบบการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดร้อยละ 88.71กลุ่มตัว
บ่งช้ีอัตลักษณ์มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือนําไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
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พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา ร้อยละ 82.81 กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมมีระดับการ
ปฏิบัติสูงสุดคือนําไปส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปร้อยละ 86.99 
 
คําสําคัญ: การสังเคราะห์, การประเมินคุณภาพภายนอก, ประถมศกึษา  
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A Synthesis of Results of the External Quality Assessment,  
Round 3 (B.E. 2554-2558), of Schools under Chiang Mai Primary 

EducationService Area Office 2 
 

Weeraporn Kajai 
 
Abstract 
 The objectives of this research were (1) to synthesize results of the external quality 
assessment, round 3 (B.E. 2554-2558), of schools under Chiang Mai Primary Education 
Service Area Office 2; (2) to analyzerecommendations from the external quality 
assessment, round 3 (B.E. 2554-2558), of schools; (3) to study innovations or good practice 
guidelines of the schools; and (4) to study the application of results of the external quality 
assessment, round 3, in developing educational quality of the schools. 
 The research population comprised reports of the external quality assessment, 
round 3 (B.E. 2554-2558), of 123 schools under Chiang Mai Primary Education Service Area 
Office 2 and 123 school administrators. The employed research instruments were a data 
recording form and a questionnaire by getting IOC value more than 0.5 on the application 
of results of the external quality assessment, round 3, in developing educational quality of 
the schools. Data were analyzed using the percentage, mean, standard deviation, and 
content analysis. 
 Research findings could be concluded as follows: (1) regarding the synthesis of 
overall results of the external quality assessment, round 3, as classified by school level, it 
was found that the Office for National Education Standards and Quality Assessment 
(ONESQA) certified 97.65 % of early childhood education level schools, while it certified 
58.53 % of basic education level schools; when classified by school size, it was found that 
66.67 % of certified schools were of the extra-large sized schools; when specified by 
school location, it was found that ONESQA certified 77.78 % of schools in San Sai district, 
Chiang Mai province, which were near the city of Chiang Mai; when classified by indicator 
standards, it was found that for early childhood education level schools, in the group of 
basic indicators and the group of promotion standard indicators, 56.32 % and 47.70 % 
respectively of the schools received the excellent assessment result; while for basic 
education schools, in the group of identity indicators and the group of promotion standard 
indicators, 63.01 % and 56.50 % respectively of the schools received the excellent 
assessment result; (2) regarding synthesis results of recommendations from the external 
quality assessment, round 3, of schools, it was found that recommendations for early 
childhood level schools were the following: the children should be developed in the 
aspects of intellectual, emotional, mental, social, health, and health habits appropriate for 
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their ages; safe activities should be provided for them; and the school personnel should 
have knowledge on early childhood education; while recommendations for basic 
education schools were the following: promotion should be given to the aspects of 
healthful living, morality and ethics and desirable values, reading writing, problem solving, 
analytic thinking, and synthesis thinking; there should be monitoring and supervision on a 
regular basis; the information system should be upgraded to be up-to-date; and there 
should be internal quality assessment by the school and supervising agency; (3) regarding 
the study of innovations and good practice guidelines of the schools, it was found that in 
the student component, it was the project based teaching method; in the vocational 
promotion, it was the Bo Kaew Model Project; in the morality and ethics component, it was 
the Young Virtuous Ambassador Project; in the indigenous culture component, it was the 
Local and Thai Culture Maintenance and Conservation Project; in the administrator 
component, it was the “Chirathiwat” Model of participatory administration; and (4) 
regarding the application of results of the external quality assessment, round 3, in 
developing educational quality of the schools, it was found that application of assessment 
results in the group of basic indicators was implemented at the top level, i.e. to develop 
learners to have good physical and mental health (89.34 %), followed by to develop 
learners’ learning achievement and the internal quality assurance system of the school 
and supervising agency (88.71 %); while in the group of identity indicators, the 
implementation at the top level was that of application for developing the school to 
achieve its philosophy, resolution, mission, and objectives (82.81 %); in the group of 
promotion measure indicators, the implementation at the top level was that of application 
for promoting and developing the school to upgrade the standards, to keep the standards, 
and to develop it toward excellence which were in accordance with reform guidelines 
(86.99 %). 
 
Keywords: Synthesis, External quality assessment, Primary education 
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1. บทนํา  
 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  การประเมินคุณภาพภายนอกมีความสําคัญและมีความหมายต่อสถานศึกษาหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และสาธารณชนดังต่อไปนี้ 1) ส่งเสริมสถานศึกษาให้พัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพอย่างต่อเน่ือง 2) เพ่ิมความมั่นใจและคุ้มครองประโยชน์ให้ผู้รับบริการทางการศึกษาว่า สถานศึกษา
จัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุขเพ่ือ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 3) สถานศึกษาและหน่วยงานที่กํากับดูแล มีข้อมูลที่ช่วยตัดสินใจในการวางแผน 
และดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการและบรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนด 4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายมีข้อมูลสําคัญในภาพรวมเก่ียวกับคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา
และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินคุณภาพภายนอกจึงต้องประเมิน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งโดยเริ่มต้นประเมินว่ามีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยการใช้ทรัพยากร จุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า ประหยัด
และได้คุณภาพแล้วประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ได้กําหนดเป็นแผนปฏิบัติ
งานสถานศึกษา และบุคคลว่ามีความสําเร็จที่วางไว้และได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด โดย
ประเมินจากร่องรอยหลักฐานท้ังจากการประเมินภายในเป็นรายบุคคล และภาพรวมสถานศึกษาจากผลงาน
ของนักเรียนและครู (กรมวิชาการ, 2542, น. 12)  
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ) ได้กําหนด
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) เป็นการประเมินเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ 
และคํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา ดังน้ันจึงได้กําหนดตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น ๓ กลุ่มตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 8 ตัวบ่งช้ี กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 2 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 2 ตัวบ่งช้ี 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554, น. 6-8) จากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ไปแล้วนั้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 
ยังไม่ได้ทําการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสาม ของระดับเขตพ้ืนที่และมีความต้องการ
สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เพ่ือนําผลการประเมินคุณภาพภายนอก ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป 
 การสังเคราะห์งานวิจัย เป็นระเบียบวิธีการวิจัยที่ต้องการแสวงหาข้อเท็จจริง โดยศึกษาวิเคราะห์
จากงานวิจัยในปัญหาเดียวกันหลายๆเร่ืองที่ทําไว้แล้วในอดีต การศึกษาและวิเคราะห์จะต้องทําอย่างมีระบบ
ระเบียบเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เป็นข้อยุติของปัญหาการวิจัยน้ันๆ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์, 2540, น. 167)  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-
2558) ของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยคาดหวังว่า
ผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในครั้งนี้จะทําให้ได้ข้อสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะที่ดีและนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของสถานศึกษาใน
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 2.2 เพ่ือสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของ
สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 2.3 เพ่ือศึกษานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 2.4 เพ่ือศึกษาการนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 2 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากร  
 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จํานวน 123 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
ขนาดเล็ก 60 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 51 โรงเรียน โรงเรียนใหญ่ 6 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
6 โรงเรียน และ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 123 คน 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล และแบบแบบสอบถาม  
  3.2.1. แบบบันทึกข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ได้แก่ 
ช่ือสถานศึกษา ระดับการศึกษาที่เปิดสอน จํานวนนักเรียน จํานวนครู ตอน 2 เป็นการบันทึกผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา ประกอบไปด้วย 1) ระดับคุณภาพของปฐมวัยและ สรุปผลการจัด
การศึกษาในภาพรวม 2) ระดับคุณภาพของประถมและมัธยมศึกษาและ สรุปผลการจัดการศึกษา และ 3) 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านผลการจัด
การศึกษา ด้านบริหารการจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง และด้าน
การประกันคุณภาพภายใน ของระดับปฐมวัย และประถมและมัธยม 
  3.2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา และระดับท่ีเปิดสอน ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นการนําผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามไปใช้ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ นําไปปฎิบัติ และไม่ปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 
2.1) กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน และ 2.2) กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ และ 2.3) กลุ่มตัวบ่งช้ีส่งเสริมมาตรฐาน ตอนท่ี 3 
ข้อเสนอแนะ นําแบบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถามของงานวิจัยที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจดูความครอบคลุมและความเหมาะสมแล้วนําเสนอผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความ
สอดคล้องของเน้ือหาและได้ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้ โดยได้ค่า IOC ต้ังแต่ 
0.5 ขึ้นไป 
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 3.3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
  3.3.1 รวมรวมรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จํานวน 123 โรงเรียน ที่
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  
  3.3.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ และกรอกข้อมูลลงในแบบบันทึกงานวิจัยตรวจสอบความถูกต้อง
ของการกรอกข้อมูลจนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
  3.3.3 สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือนํามาแจกแจงตามประเด็นเนื้อหา 
  3.3.4 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ ไ ด้รับคืนทางไปรษณีย์  ส่วนโรงเ รียนใดที่ยั งไม่ ไ ด้
แบบสอบถามผู้วิจัยจะทําการติดต่อไปยังโรงเรียนเหล่าน้ันโดยตรง และขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
  3.3.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และกรอกข้อมูลลงในตารางท่ีสร้างข้ึนใน
โปรแกรม Microsoft Officd Excel จนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการสังเคราะห์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)  
  4.1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับ
ปฐมวัย สมศ.ให้การรับรอง ร้อยละ 97.65 ส่วนระดับประถมและมัธยมศึกษา สมศ.ให้การรับรอง รอ้ยละ 
58.53 จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่ผ่านการรับรองส่วนใหญ่ร้อยละ 66.67 เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ จําแนกตามสถานที่ต้ังของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองส่วนใหญ่ ร้อยละ 
77.78, 66.67 และ 59.09 เป็นโรงเรียนในอําเภอสันทราย อําเภอแม่แตง และอําเภอแม่ริม จําแนกตาม
ระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.53 และ 
84.55 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี รองลงมาอยู่ในระดับดีมากร้อยละ 35.29 และ 4.88 จําแนกตามผลการ
ประเมินตามมาตรฐานกลุ่มตัวบ่งช้ีของระดับการศึกษา พบว่า ระดับปฐมวัย กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานและกลุ่มตัว
บ่งช้ีมาตรฐานการส่งเสริม ได้ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 56.32 และ 47.70 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ่มตัว
บ่งช้ีอัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ได้ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 63.01 และ 56.50 
  4.1.2 จุดเด่นระดับปฐมวัย สรุปได้ดังนี้ ด้านผลการจัดการศึกษา เด็กมีการพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สมวัย มีน้ําหนัก 
สว่นสูงตามเกณฑ์ มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม ผลการพัฒนาบรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา (จํานวน 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
55.29) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการบริหาร มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (จํานวน 40 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 47.05) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา จัดประสบการณ์ครบ 4 ด้าน (จํานวน 60 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.58) 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดระบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 
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จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในและมีการประเมินคุณภาพภายใน มี
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อย่างสมํ่าเสมอ (จํานวน 65 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.47)  
  4.1.3 จุดที่ควรพัฒนาระดับปฐมวัย สรุปได้ดังน้ี ด้านผลการจัดการศึกษา เด็กควรได้รับการ
พัฒนาเร่ืองสุขภาพที่ดี รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา อย่าง
ต่อเน่ือง การพัฒนาการเป็นผู้นํา ผู้ตามที่ดี (จํานวน 38 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 54.47) ด้านการบริหารจัด
การศึกษา ควรจัดสภาพแวดล้อม อาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีการกําหนด
นโยบายที่ชัดเจน พัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน (จํานวน 45 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.94) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ควรส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม ควรส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาความคิดรวบยอด (จํานวน 25 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.41) ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาต้องจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการวัดและประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง (จํานวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.53)  
  4.1.4 จุดเด่นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สรุปได้ดังน้ี ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้เรียนมี
น้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเน่ือง (จํานวน 67 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 54.47) ด้านการบริหารจัดการศึกษา บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดทําแผนโครงการ สอดคล้องกับแผนปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความ
ร่วมมือในการบริหาร มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ (จํานวน 55 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.72) ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ สถานศึกษาพัฒนาครูอย่างเป็นระบบโดยให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนาอย่างสมํ่าเสมอ จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง 
การออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล (จํานวน 95 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
77.24) ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ มีการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี จัดระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ มีการกํากับติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายใน จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจําปีอย่าง
ต่อเน่ือง (จํานวน 97 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.86)  
  4.1.5 จุดที่ควรพัฒนา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้เรียนควร
ได้รับการพัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้นใน 5 กลุ่มสาระหลัก พัฒนาในด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การสังเกต การบันทึกสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนแบบ
โครงงาน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (จํานวน 56 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
45.52) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ควรมีการบริหารจัดการเรียนการสอนให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
พัฒนาการวัดผลประเมินผล กํากับติดตามเพ่ือให้การบริหารงานบรรลุตามแผนที่กําหนดไว้ พัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา (จํานวน 68 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.28) ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ควรมีการนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ นําผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
(จํานวน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.76) ด้านการประกันคุณภาพภายใน ควรพัฒนาการประกันคุณภาพ
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ภายในให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยมีการประเมินผลอย่างละเอียดและต่อเน่ือง มีการประเมินคุณภาพภายใน
จากสถานศึกษาและต้นสังกัดทุกปีการศึกษา (จํานวน 26 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.13)  
 
 4.2 ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-
2558)  
  4.2.1 ระดับปฐมวัย สรุปข้อเสนอแนะได้ดังน้ี ด้านผลการจัดการศึกษา ควรพัฒนาเด็กให้มี
สุขภาพ และสุขนิสัยตามวัย มีมาตรการของความปลอดภัย ด้านอารมณ์และจิตใจ ควรจัดกิจกรรมในด้าน
สุนทรียภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม ด้านการแสดงออก ควรจัดกิจกรรมสร้างเสริมวินัยและรู้จักรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนเอง การปรับตัวเข้ากับสังคม ด้านสติปัญญา ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (จํานวน 
38 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.71) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ควรสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย จัดครูครบช้ันให้เป็นไปตามเกณฑ์ ควรจัดกิจกรรมเน้นความปลอดภัยสูงสุด (จํานวน 
45 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.94) ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ควรจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม จัดกิจกรรมการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี จัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองระดับปฐมวัย ควรจัดระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน (จํานวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
29.41) ด้านการประกันคุณภาพภายใน ควรกําหนดทิศทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้อง
กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ (จํานวน 20 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 23.53)  
  4.2.2. ระดับประถมและมัธยม สรุปข้อเสนอแนะได้ดังน้ี ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้เรียนควร
ได้รับการส่งเสริมให้รู้จักสุขอนามัยที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการคิดกระบวนการกลุ่ม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา กิจกรรมโครงงาน
ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น (จํานวน 56 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 45.52) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการดําเนินตามบทบาทหน้าที่
ให้สมบูรณ์และส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการติดตาม ตรวจสอบงานอย่าง
จริงจัง ควรจัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร ส่งเสริมให้
ครูผลิตและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน ควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (จํานวน 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.28) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ควรมีการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ มีการทําวิจัยในช้ันเรียน ควร
จัดทําแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) (จํานวน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.76) ด้าน
ประกันคุณภาพภายใน ควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ ควรจัดระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ให้เป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจน (จํานวน 26 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.13)  
 
 4.3 ผลการศึกษานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา 

 4.3.1 ด้านผู้เรียน สรุปผลการศึกษานวัตกรรมได้ดังนี้ วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ วิธีสอน
แบบโครงงานของโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เกษตร
เป็นฐาน จัดทาํโครงการเกษตรในโรงเรียนของโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
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การส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียนให้กับผู้เรียน นําไปประกอบอาชีพได้ของโรงเรียนบ่อแก้ว ตามโครงการบ่อแก้ว
โมเดล อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ การส่งเสริมด้านจริยธรรมคุณธรรมให้กับผู้เรียนในโครงการยุวทูตความดี
เฉลิมพระเกียรติฯ ของโรงเรียนสบเปิงวิทยา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมล้านนา โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ของโรงเรียนบ้านหัวฝาย และ
โรงเรียนวัดสันคะยอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมการบริหารจิตเจริญปัญญา กิจกรรมส้วมสุข
สันต์ กิจกรรม อย.น้อย ของโรงเรียนบ้านริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  4.3.2 ด้านผู้บริหาร สรุปผลการศึกษานวัตกรรมได้ดังน้ี การบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ 
“จิราธิวัฒน์: Green School Model” ของโรงเรียนเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่  
 
 4.4 ผลการนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
  ผลการนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมและมัธยมศึกษา) จําแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี พบว่า กลุ่มตัว
บ่งช้ีพ้ืนฐาน มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ นําไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ 
89.34 กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาร้อยละ 82.81 กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการ
ส่งเสริมมีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือนําผลไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ร้อยละ 86.99 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)  
  ผลการสังเคราะห์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จําแนกตามระดับ
การศึกษาในภาพรวมพบว่า สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่ สมศ. ให้การรับรอง ร้อยละ 97.65 ที่เป็นเช่นน้ี
เพราะ สถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ สมศ.รับรองจํานวนสถานศึกษามาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้เชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เข้ามาอบรมตามที่ สมศ.ประเมินและนํา
ผลการประเมินในรอบสองมาใช้พัฒนาครู และโรงเรียนมีการพัฒนาเรื่องระบบประกันมากขึ้น ซึ่งผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับปฐมวัย จะดีกว่าผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) ที่ สมศ.ให้การรับรองระดับปฐมวัย ร้อยละ 82.72 (ภิรดี วัชรสินธ์ุ
และคณะ, 2555) สําหรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถม
และมัธยมศึกษา สมศ.ให้การรับรอง ร้อยละ 58.53 ระดับประถมและมัธยมศึกษาที่ สมศ.ให้การรับรอง
สถานศึกษาน้อย เพราะการประเมินคุณภาพในรอบสามสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มตัวบ่งช้ี
พ้ืนฐาน ตัวบ่งช้ีข้อที่ 5 ว่าด้วยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนซึ่งทางเขตพ้ืนที่การศึกษาได้พัฒนาครูและ
นักเรียนในการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ครูอาจสอนไม่ตรงตามตัวช้ีวัด นักเรียนคิด
วิเคราะห์ไม่เป็น แก้ปัญหาไม่ได้ จึงทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสถานศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของ สมศ. ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับประถมและ
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มัธยมศึกษา รับรองน้อยกว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) ที่ สมศ.ให้การ
รับรอง ร้อยละ 83.27 (ภิรดี วัชรสินธ์ุและคณะ, 2555)  
  จําแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ ร้อยละ 66.67 ที่เป็นเช่นนี้เพราะโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีความพร้อมในทุกด้าน ด้านบุคลากร 
ด้านผู้เรียน ด้านอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในรอบสอง (พ.ศ.
2549-2553) สถานศึกษาระดับปฐมวัยขนาดใหญ่พิเศษได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ. สูงถึงร้อยละ 
98.45 (ภิรดี วัชรสินธ์ุและคณะ, 2555)  
  จําแนกตามสถานที่ต้ังของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมากส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนใกล้เมือง ได้แก่ อําเภอสันทราย อําเภอแม่แตง และอําเภอแม่ริม ร้อยละ77.78, 66.67 และ 59.09 
ที่เป็นเช่นนี้เพราะ สถานท่ีต้ังใกล้เมือง รวมท้ังผู้ปกครอง โรงเรียน มีความพร้อม ไม่ห่างไกลความเจริญ การ
เดินทางสะดวก มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) 
จําแนกตามที่ต้ังของสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตเมืองได้รับ
การรับรองคุณภาพในสัดส่วนที่มากกว่าสถานศึกษาที่มีที่ต้ังอยู่นอกเขตเมือง (ภิรดี วัชรสินธ์ุและคณะ, 2555)  
  จําแนกตามระดับคุณภาพการศึกษา พบว่า สถานศึกษาระดับปฐมวัย มีคุณภาพในระดับดีและดี
มาก ร้อยละ 63.53 และ ร้อยละ 35.29 ที่เป็นเช่นนี้เพราะบุคลากรท่ีสอนไม่ตรงตามเอก และมีบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสองของระดับปฐมวัย 
ระดับดีและดีมาก ร้อยละ 70.72 ร้อยละ 18.90 (ภิรดี วัชรสินธ์ุและคณะ,2555) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถมและมัธยม มีคุณภาพในระดับดีและดีมาก ร้อยละ 84.55 และ ร้อยละ 4.88 ที่เป็นเช่นนี้เพราะ 
มีบุคลากรเพียงพอและสอนตรงตามเอก นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนผู้ปกครองให้ความสนใจ ซึ่งจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสองของระดับประถมและมัธยม ระดับดีและดีมาก ร้อยละ 76.80 และ ร้อย
ละ 14.56 (ภิรดี วัชรสินธ์ุ และคณะ, 2555)  
  จําแนกตามมาตรฐานกลุ่มตัวบ่งช้ีพบว่า ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสถานศึกษาระดับปฐมวัย กลุ่ม
ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 56.32 กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 44.25 กลุ่มตัวบ่งช้ี
มาตรการส่งเสริม ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 47.70 ระดับ ประถมและมัธยมศึกษากลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน ระดับดี
เย่ียม ร้อยละ 48.07 กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ ระดับดีเย่ียมร้อยละ 63.01 กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ระดับ
ดีเยี่ยม ร้อยละ 56.50 ที่เป็นเช่นน้ี ทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมและมัธยมศึกษา มีการจัดการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจึงมีผลการจัดการศึกษาในกลุ่มตัวบ่งช้ีส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเย่ียม มีการบริหาร
จัดการที่ดีเป็นระบบ และมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี  
  ระดับปฐมวัย จําแนกตามตัวบ่งช้ี พบว่ากลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน มีระดับคุณภาพดีเย่ียม ผู้เรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีร้อยละ 86.21 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ 
82.76 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดร้อยละ 75.86 กลุ่มตัวบ่งช้ีอัต
ลักษณ์มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม คือผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาร้อยละ 44.83 และผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษาร้อยละ 43.68 กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมมีระดับคุณภาพดีเย่ียม คือ ผลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาร้อยละ 49.43และผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 45.98 ที่เป็นเช่นนี้ส่วนใหญ่ มีกลุ่มตัวบ่งช้ีที่มีระดับคุณภาพดีเย่ียมมาก เพราะสถานศึกษามีการ
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เตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ผู้บริหารมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม จึงส่งผล
ให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยได้รับรองผลการประเมินมากถึง 83 โรงเรียน จาก 85 โรงเรียน 
  ระดับประถมและมัธยมศึกษา จําแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี พบว่าตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพดี
เยี่ยมสูงสุด คือ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ร้อยละ 91.87 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ 86.99 และพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
ร้อยละ 78.86 กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ ระดับคุณภาพดีเย่ียมสูงสุดคือผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาร้อยละ 69.92 และผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา ร้อยละ 59.10 กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ระดับ
คุณภาพดีเย่ียมสูงสุดคือ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ร้อยละ73.17
และผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานร้อยละ 39.84 และที่เป็นเช่นนี้
เพราะทุกกลุ่มตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม แต่ระดับคุณภาพในมาตรฐานกลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน ด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 12.20 และประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 0.81 ซึ่งส่งผลให้ผลการประเมินสถานศึกษาได้รับรอง
ร้อยละ 58.53 จํานวน 72 โรงเรียน จาก 123 โรงเรียน 
  5.1.1 จุดเด่น ระดับปฐมวัย 
    เด็กมีการพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สมวัย มีน้ําหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดออม บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ครูมีความรู้ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผน สถานศึกษาจัดระบบริ
หารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ที่เป็นเช่นน้ีเพราะการศึกษาระดับปฐมวัยส่วนใหญ่มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลที่ดี ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแล 
มีการอมรมบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ครูผู้สอนเข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และนําไปปฏิบัติ
ได้เป็นอย่างดี 
  5.1.2 จุดที่ควรพัฒนา ระดับปฐมวัย 
    เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพที่ดี 
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ มีการพัฒนาการเป็นผู้นํา ผู้ตามท่ีดี พัฒนาทักษะการสื่อสารตามความคิด 
ประสบการณ์ ผ่านการบอกเล่า การวาดภาพหรือการเคลื่อนไหว และสถานศึกษาควรจัดทํามาตรการเฝ้า
ระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดสภาพแวดล้อม อาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน การเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาการความคิด
รวบยอด การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ และการบูรณาการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กและการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างหลากหลาย จัดประเมินเด็กให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่เป็นเช่นน้ีเพราะ ผู้บริหาร
ของสถานศึกษาขาดการบริหารอย่างมีระบบ ครูไม่มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่ดี ผู้ปกครองไม่ให้
ความร่วมมือกับสถานศึกษา (ภิรดี วัชรสินธ์ุและคณะ, 2555)  
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  5.1.3 จุดเด่น ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา 
    ผู้เรียนมีน้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ และสมรรถภาพทางกายแข็งแรง ปลอดจาก
ปัญหาทางเพศ ยาเสพติด มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม มีกิริยาเรียบร้อย ดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดผู้เรียนยุค
ใหม่ ครูยุคใหม่ และสถานศึกษายุคใหม่ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการบริหาร มีการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมสะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ สถานศึกษาดําเนินการ
พัฒนาครูอย่างเป็นระบบโดยการอบรม สัมมนาอย่างสมํ่าเสมอ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้บริหารบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม คณะกรรมการสถานศึกษา ครู มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนให้ความมือ
ร่วม ช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดี 
  5.1.4 จุดที่ควรพัฒนา ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา 
    ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้นใน 5 กลุ่มสาระ
หลักด้านการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การสังเกต การบันทึกสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
การใช้เหตุผลจากการอ่าน การเขียน การนําเสนอผลงาน การเรียนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้บริหาร ครู นักเรียน ยังขาดความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธ์ิใน 5 กลุ่มสาระ ครูไม่สอนตามตัวช้ีวัด ควรเปล่ียนจาก
การสอนบรรยายเป็นการสอนแบบโครงงาน ให้นักเรียนฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ภิรดี วัชรสินธ์ุและ
คณะ, 2555)  
  5.2. ข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ด้านผลการจัด
การศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควรได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การปลูกฝังให้เห็น
ความสําคัญของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควบคู่กับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
ด้านทักษะชีวิต การประกอบอาชีพที่เหมาะสม ให้ผู้เรียนสามารถดํารงชีพอย่างมีความสุข ด้านบริหารการจัด
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการดําเนินตามบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการติดตาม ตรวจสอบอย่างจริงจัง ด้านการจัดการเรียนการสอนต้อง
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้านการประกันคุณภาพภายใน ส่งเสริมให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
ภายใน จัดให้มีการประชุมช้ีแจง ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ มีการมอบหมายงาน และทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้บริหารและบุคลากรขาดความตระหนักถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพ ขาดความรับผิดชอบในงานประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพของ
โรงเรียนยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอก ขาดการวางแผนที่ดี สถานศึกษาไม่ได้นํา
ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพในรอบสอง มาเป็นแนวพัฒนาโรงเรียน (ภิรดี วัชรสินธ์ุและคณะ, 2555)  
  5.3 ศึกษานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา ด้านผู้เรียน วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ วิธีสอนแบบโครงงาน ของโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้เกษตรเป็นฐาน โครงการเกษตรในโรงเรียน ของโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อําเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ การส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียนให้กับผู้เรียน การปลูกสตอเบอรี่ การเล้ียงไก่ไข่ การเพราะเห็ด
นางฟ้า ช่างเช่ือมโลหะ การผลิตนํ้าด่ืม ตามโครงการบ่อแก้วโมเดล โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ การส่งเสริมด้านจริยธรรมคุณธรรมให้กับผู้เรียนในโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ 
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ของโรงเรียนสบเปิงวิทยา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. การส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา โครงการสืบสาน
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น กิจกรรมตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง ฟ้อนเทียน รําเซิ้ง และ
นาฎศิลป์ไทย ของโรงเรียนบ้านหัวฝาย และโรงเรียนวัดสันคะยอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่กิจ 
กรรมการบริหารจิตเจริญปัญญา กิจกรรมส้วมสุขสันต์ กิจกรรม อย.น้อย ของโรงเรียนบ้านริมใต้ อําเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้านผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ “จิราธิวัฒน์: Green School 
Model” ของโรงเรียนเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นเช่นน้ีเพราะ 
สถานศึกษาเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียน
การสอนให้กับหลายโรงเรียน ซึ่งทําให้เห็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแนวทางให้สถานศึกษาอื่นได้ศึกษาดูงานได้
เป็นอย่างดี 
  5.4 ผลการนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา พบว่า จําแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ นําไปใช้
พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีร้อยละ 89.34 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนร้อย
ละ 88.71 และพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ร้อยละ 88.71
ตามลําดับ กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาให้บรรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาร้อยละ 82.81 และพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาร้อยละ 66.40 ตามลําดับ กลุ่มตัวบ่งช้ี
มาตรการส่งเสริมมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือนําผลไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาร้อย
ละ 86.99 และใช้ดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ร้อยละ 50.41 ที่เป็นเช่นนี้
เพราะสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้ศึกษาจากการประเมินผลคุณภาพภายนอกในรอบสามแล้วนําผลการประเมิน
ไปวิเคราะห์ในสถานศึกษาและนําผลไปใช้ ส่งผลให้ในด้านกลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ดี เหมาะสมกับการเรียนรู้ เพ่ือยกผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในตัวบ่งช้ีที่ 5ให้สูงขึ้น และนําไปใช้เตรียมความพร้อม
ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในกลุ่มตัวบ่งช้ีเอกลักษณ์ สถานศึกษาส่วนใหญ่ เน้นนําไปใช้ให้บรรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษากลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมสถานศึกษา
ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศและเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และรองรับการประเมินในครั้งต่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช้ 
  1.1 สถานศึกษา ควรนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-2558) จากการ
สังเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  1.2 สถานศึกษา ควรนําข้อเสนอแนะจากประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-2558) ไป
ใช้พัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา 
  1.3 สถานศึกษาควรนํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติจากงานวิจัยน้ี นําไปเป็นตัวอย่างเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาสู่การปฎิบัติได้เป็นอย่างดี 
  1.4 สถานศึกษาควรศึกษาการนําผลการประเมินไปใช้เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษาต่อไป 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ของสถานศึกษาในสังกัด อ่ืนๆ 
เพ่ือให้สถานศึกษามีตัวอย่างในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันตามบริบทของสถานศึกษานั้นๆ ไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
  2.2 ควรศึกษาและทําวิจัยการสังเคราะห์นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ของระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืนด้วย 
  2.3 ควรศึกษาและทําวิจัยการนําผลการประเมินไปใช้ในด้านกลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัต
ลักษณ์และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมซึ่งมีระดับปฏิบัติสูงสุด  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ เร่ือง การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของ
สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สําเร็จลุล่วงได้ดีด้วย ความ
กรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย และ รองศาสตราจารย์ ดร.
วรรณ์ดี แสงประทีปทอง ที่เมตตารับเป็นศิษย์ และได้กรุณาให้คําปรึกษา แนะนาํให้ข้อคิดเห็น ตรวจแก้ไข 
ข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่
กรุณาให้คําช้ีแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน ขอกราบ
ขอบพระคุณ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อํานวยการ และครูทุกท่านในโรงเรียนบ้านแม่ป๋ัง ที่ให้การสนับสนุน และให้
กําลังใจผู้วิจัยในการทําวิทยานิพนธ์ด้วยดีตลอดมา  
 ขอขอบพระคุณสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ได้ให้ข้อมูลการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบสาม มาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ทําให้วิทยานิพนธ์สําเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ รุ่นพ่ี และเพ่ือนๆ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาทุกท่านที่ช่วยเหลือ
ดูแลอํานวยความสะดวก ให้กําลังใจและให้การสนับสนุนผู้วิจัยในการทําวิทยานิพนธ์ด้วยดีตลอดมา 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้ได้ความช่วยเหลือสนับสนุนและ
เป็นกําลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา 
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การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของปจัจัยท่ีส่งผลต่อการมองโลกในแง่ด ี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดเชียงราย 
 

ศรัญญา ทะรนิทร์1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัย
ด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้านเพื่อน ที่ส่งผลกับการมองโลกในแง่ดี เพ่ือสร้างและตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดเชียงราย โดยใช้โมเดลริสเรล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัด
เชียงราย ปีการศึกษา 2556 จํานวนโรงเรียนทั้งหมด 41 โรงเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 6, 142 คน ทําการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 522 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดเชียงราย โมเดลที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ 15 ตัวแปร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการวิเคราะห์
โมเดลริสเรล สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1.  ปัจจัยด้านเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมองโลกในแง่ดี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมองโลกในแง่ดี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 
  2.  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดเชียงราย พบว่า มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ดัชนีวัด
ความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) มีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) มีค่าเข้าใกล้ 1 รวมท้ังดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root 
Mean Squared Residual: RMR) มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ กราฟ Q-Plot ชันกว่าเส้นทแยงมุม แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และเมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของตัวแปรของตัวแปรในโมเดล มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์หรือ R Square ตัวแปรการมองโลกในแง่ดีของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 1.00 แสดงว่า ตัวแปรในโมเดลอธิบายความแปรปรวนของการมองโลกในแง่ดีของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ ร้อยละ 100   
 
____________ 
1สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
e-mail: saranya_tari@hotmail.com 
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 3.  เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมสูงสุดในโมเดล คือ ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อการมองโลกในแง่ดี 
ได้แก่ ตัวแปรด้านเพ่ือน รองลงมา คือ ตัวแปรด้านชุมชน ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปรด้านครอบครัว และ
ตัวแปรด้านโรงเรียน ตามลําดับ 
  3.1  เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงในโมเดล พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อการมองโลกใน
แง่ดี ได้แก่ ตัวแปรด้านเพ่ือน รองลงมา คือ ตัวแปรด้านชุมชน ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปรด้านครอบครัว 
และตัวแปรด้านโรงเรียน ตามลําดับ 
   3.2  เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมในโมเดล พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อการมองโลกใน
แง่ดี ได้แก่ ตัวแปรปัจจัยด้านโรงเรียนโดยส่งผ่านตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล รองลงมาคือ ตัวแปรปัจจัยด้าน
ครอบครัวโดยส่งผ่านตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปรปัจจัยด้านเพ่ือนโดยส่งผ่านตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ตัว
แปรปัจจัยด้านชุมชนโดยส่งผ่านตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: โมเดลเชิงสาเหตุ, ปัจจัยที่ส่งผล, การมองโลกในแง่ดี 
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Analysis of causal model of the factors that influencing  
on optimistic Of The Third Mattayomsuksa in The Secondary 

Educational Service Area Office 36 in Chiang Rai 
 

Saranya Tarin1 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the relationship between personal 
factor, family factor, school factor, community factor and friend factor that affect to 
optimistic, to construct and examine consistency of hypothetical causal model with 
empirical data and to study direct effect and indirect effect of causal variables influencing 
optimistic. The samples selected by lisrel model stratified sampling were 522 students of 
the third mattayomsuksa students in The Secondary Educational Service Area Office 36 in 
Chiang Rai academic year 2013 from 41 schools and 6, 142 students. The research 
instruments was a questionnaire including optimistic of the third mattayomsuksa students 
in The Secondary Educational Service Area Office 36 in Chiang Rai. The models developed 
include 6 latent variables and 15 observed variables. The analysis was used by analyzing 
lisrel model principle. The results of the study showed that; 
 1.  The friend factor had the positive relationship with optimistic, statistically 
significant at 0.05 level. And the personal factor had the positive relationship with 
optimistic, statistically significant at 0.01 level. 
 2.  The causal model influencing on optimistic of the third mattayomsuksa 
students in The Secondary Educational Service Area Office 36 in Chiang Rai was consistent 
with empirical data (χ 2) different from 0. The goodness-of-fit index: GFI was near 1. The 
adjusted goodness-of-fit index: AGFI was near 1. Including the root mean squared 
residual: RMR was near 0. The Q-plot graph was steeper than the diagonal line, indicating 
that the model is consistent with empirical data. R Square in optimistic of the third 
mattayomsuksa students=1. Show that variables in the model explained the variance in the 
variables classroom research 100 percent. 
  3.  The most influential variable on the optimistic is the friend variable factors. 
Next below is community variable factor, personal variable factor, family variable factor 
and school variable factor, respectively. 
 
____________ 
1Branch Research and Educational Evaluation Faculty of Education Chiangrai Rajabhat University  
 e-mail: saranya_tari@hotmail.com 
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   3.1  Considering the direct effect the most influential variable on optimistic is 
the friend variable factor. Next below is community variable factor, personal variable 
factor, family variable factor and school variable factor, respectively. 
  3.2  Considering the indirect effects, the most influential variable optimistic is the 
school variable factors. Next below is family variable factor, friend variable factor, 
community variable factor, respectively. 
 
Keyword: Factor, Optimistic 
 
 
  

506



 
 

507 
 

1. บทนํา  
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544) ที่ช้ีให้เห็นว่า ผลของการพัฒนาประเทศที่ผ่านมามุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านวัตถุ เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างการพัฒนาทางด้านวัตถุกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ รวมท้ัง
ทัศนคติและค่านิยมทางวัตถุยังเป็นแรงกระตุ้นให้พฤติกรรมของคนไทยเบี่ยงเบนไป ก่อให้เกิดปัญหา และ
ความเสื่อมโทรมแก่สังคมไทย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมเส่ือม ปัญหาการ
เอารัดเอาเปรียบ สุดท้ายก็ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม ถ้าคนในสังคมปรับตัวได้ไม่ทันตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะส่งผลทําให้การดําเนินชีวิตของคนในสังคมเต็มไปด้วยความตึง
เครียด ดังจะเห็นได้จากสถิติจํานวนผู้ป่วยทางจิตที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ไม่ว่าจะ
เป็นโรคประสาท โรคเครียด โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า รวมท้ังอัตราการฆ่าตัวตายที่เพ่ิมมากข้ึนเกือบสองเท่า
ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2545: 2-13) โดยเฉพาะวัยรุ่นจะเป็นวัยที่มี ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง เน่ืองจาก
เป็นวัยที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากและรวดเร็วในหลายๆ ด้านพร้อมกัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคม ชอบทําในสิ่งที่ท้าทายและมีความเป็นตัวของตัวเองมาก นอกจากนี้ยังเป็นวัยที่
กําลังแสวงหาความเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ตนเอง จนบางคร้ังมีความวิตกกังวล เคร่งเครียดเก่ียวกับฐานะหรือ
บทบาทหน้าที่ของตนในชีวิต (พจนพร ถนอมวุฒิศักด์ิ, 2552: 2; อ้างอิงจาก คึกฤทธ์ิ ปราโมช, 2544: 37) 
ดังน้ันการเตรียมความพร้อมในการสร้างคนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีภาวะจิตใจและอารมณ์ที่เข็ม
แข็ง รู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน สามารถเผชิญกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างดี 
และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข จึงเป็นสิ่งสําคัญและมีความจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ กรมสุขภาพจิตได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ทําให้คนมีความสุขในชีวิต ก็คือ “การเป็นคนมองโลกในแง่ดี” ซึ่ง
การมองโลกในแง่ดีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) โกลแมน 
(อรพินทร์ ชูชม, 2544: 43; อ้างอิงจาก Goleman, 1998) ได้กําหนดให้ การมองโลกในแง่ดีเป็นส่วนหน่ึงที่
สําคัญในการจูงใจตนเอง เมื่อบุคคลประสบกับอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่เลวร้าย และสามารถฟันฝ่า
อุปสรรคหรือสถานการณ์นั้นได้ ก็จะทําให้บุคคลน้ัน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และจะเห็นว่าทุกสิ่งทุก
อย่างไม่ได้เลวร้าย เช่นเดียวกับที่ บาร์ออน (Bar-On, 1997) เสนอแนะว่าการมองโลกในแง่ดีเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของ อีคิว (EQ) ที่จะช่วยจัดการชีวิตและสภาพแวดล้อมรอบด้านที่กดดันได้อย่างประสบ
ความสําเร็จในสังคมไทย การท่ีเด็กจะมีการมองโลกในแง่ไหนนั้น ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดทางสังคม
ที่ได้จากพ่อแม่ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา นอกจากน้ันยังข้ึนอยู่กับตัวแบบที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก 
ได้แก่ พ่อแม่ ครู อาจารย์ จะมีวิธีการคิดในลักษณะที่เป็นการมองโลกในแง่ดีและถ่ายทอดให้ เด็กอย่างไร 
ทั้งน้ีเนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กเป็นอย่างยิ่ง ดังที่ 
สุพัตรา สุภาพ (2536: 36) กล่าวว่าครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่สําคัญท่ีสุด เพราะเป็นสังคมหน่วยแรกที่
มนุษย์จะต้องเผชิญต้ังแต่เกิดเติบโต จนตาย การวางพื้นฐานของมนุษย์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
ความคิดสติปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคม มาจากการอบรมของครอบครัวท้ังสิ้น และในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนน้ัน นอกจากการอบรมเลี้ยงดูแล้ว โรงเรียนนับว่า
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยครูจะมีส่วนช่วยให้เด็กได้พัฒนาการในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ดังน้ันการสนับสนุนทางสังคมของครูจึงมีความสําคัญ
ด้วยเช่นกัน นอกจากน้ีบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กนอกจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูในโรงเรียนแล้ว เพ่ือนยัง
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เป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งที่ทําให้เด็กเกิดความคิดเชิงบวก เกิดลักษณะนิสัยของการมองโลกในแง่ดี ดังที่ณรงค์
วิทย์ แสนทอง (ออนไลน์, 2555) กล่าวไว้ในบทความ คบเพ่ือนคิดบวกเพ่ือสร้างนิสัยการคิดเชิงบวก ว่าถ้า
เพ่ือนหรือคนรอบข้างเป็นคนคิดลบ คิดแต่สิ่งที่ไม่ดี มองโลกในแง่ลบ คิดว่าคนอ่ืนไม่ดี มองอะไรไม่ค่อย
สร้างสรรค์ จนกลายทําให้คนท่ีอยู่รอบข้างมองทุกอย่างในด้านลบไปด้วย แต่ถ้าเพ่ือนๆ หรือคนรอบข้างของ
เราเป็นคนท่ี คิดบวก คิดสร้างสรรค์ เป็นคนที่มองทุกอย่างเป็นโอกาส เป็นคนที่สรรหาแต่สิ่งดีๆ เข้าในชีวิต 
เช่น ทุกวันคุยกันเร่ืองที่ดีๆ เรื่องที่สร้างกําลังใจ เรื่องพัฒนาคน ปรับปรุงงาน เรื่องช่ืนชมความดีของคนอ่ืน 
ช่ืนชมความสําเร็จของคนอ่ืน เล่าสู่กันฟังเร่ืองความภูมิใจในชีวิตของตัวเอง ฯลฯ บุคคลน้ันก็จะมีแต่สิ่งดีๆ 
เข้ามาในหัวและในใจอย่างแน่นอน เมื่ออยู่ในสังคมที่เป็นบวกไปนานๆ จะปรับตัวและซึมซับเอาลักษณะ
การคิดเชิงบวกเข้ามาโดยไม่รู้ตัว  
 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องควรส่งเสริม
และพัฒนาให้นักเรียนเป็นอย่างย่ิง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมอง
โลกในแง่ดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ช่วงวัยรุ่น และเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
และจิตใจ ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือน เป็นที่สนใจต่อเพศตรงข้าม มีความคิดของตนเองที่เป็น
อิสระ อาจจะประพฤติตนไม่เหมาะสมได้ง่าย โดยไม่ไตร่ตรองถึงการกระทําต่อตนเองว่าถูกหรือผิด ดีหรือไม่
ดีต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคมอย่างไรบ้าง จึงเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้ง่าย 
แต่ถ้าหากได้รับการปลูกฝังและการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถปรับตัว ได้อย่างเหมาะสม
บรรเทาปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นทัง้แรงผลักดันและแรงกระตุ้นให้พัฒนาการด้านอ่ืนๆ เป็นไป
ด้วยดี นอกจากน้ีในการศึกษาครั้งน้ีได้ทําการศึกษาทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ซึ่งเทคนิคดังกล่าว จะสามารถอธิบายหรือสนับสนุนถึงความสัมพันธ์ใน
รูปที่เป็นสาเหตุและผล ที่มีต่อการมองโลกในแง่ดีทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคน้ี
จะทําให้ได้สารสนเทศท่ีมากขึ้น อันจะนําไปสู่ความเข้าใจและการพัฒนาได้ตรงจุดมากขึ้นท้ังนี้เพ่ือให้
นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความผาสุกในชีวิต ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพในการเรียน การทํางาน การ
แข่งขัน และการดํารงชีวิตอย่างสูง ตลอดจนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านโรงเรียน 
ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้านเพ่ือน ที่ส่งผลกับการมองโลกในแง่ดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดเชียงราย 
 2. เพ่ือสร้างและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดี ของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใน
จังหวัดเชียงราย 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดี ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2556 จํานวนโรงเรียนทั้งหมด 41 
โรงเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 6, 142 คน ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จํานวน 522 คน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่
ดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใน
จังหวัดเชียงรายแบบสอบถามในการวิจัยมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ส่วนท่ี 
2 แบบสอบถาม วัดการมองโลกในแง่ดี ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดี
มี 5 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ฉบับที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยด้านครอบครัว ฉบับที่ 
3 แบบสอบถามปัจจัย ด้านโรงเรียน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยด้านชุมชน และฉบับท่ี 5 แบบสอบถาม
ปัจจัยด้านเพ่ือน รวมทั้งหมด 108 ข้อ ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
 1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ศึกษานิยาม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแบบสอบถาม เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 
 3.  กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากแนวทางการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้นํามาเขียน
นิยามตามลักษณะที่ต้องการวัด และจัดทําผังการออกข้อคําถาม 
 4.  เขียนข้อคําถามของแบบสอบถามให้ครอบคุลมตามโครงสร้างของนิยามปฏิบัติการ 

5.  นําแบบสอบถามท่ีสร้างเองทุกชุดให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบของการใช้ภาษาและครอบคลุมของเน้ือหาตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรแล้ว
นํามาหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item- objective Congruence: IOC) แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ที่
มีคา่มากกว่าหรือเท่ากับ.50 แล้วนํามาปรับปรุงก่อนนําไปทดลองใช้ พบว่าข้อคําถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC: Index of Consistency) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1 ซึ่งถือว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
  6.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน นํามา
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ แล้วทําการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาดัชนีอํานาจจําแนก โดยการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item Total Correlation) และวิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) ได้ผลดังน้ี แบบสอบถามวัดการมองโลกในแง่ดี ได้แบบสอบถามจํานวน 25 ข้อ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา อยู่ระหว่าง.933-.939 ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ.938 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ได้
แบบสอบถามจํานวน 23 ข้อ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา อยู่ระหว่าง.880-.892 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่า
เท่ากับ.891 แบบสอบถามปัจจัยด้านครอบครัว ได้แบบสอบถามจํานวน 23 ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา อยู่
ระหว่าง.897-.903 ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ.903 แบบสอบถามปัจจัยด้านชุมชน ได้แบบสอบถาม
จํานวน 13 ข้อ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา อยู่ระหว่าง.781-.824 ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับมีค่าเท่ากับ.817 
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แบบสอบถามปัจจัยด้านเพ่ือน ได้แบบสอบถามจํานวน 8 ข้อ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา อยู่ระหว่าง.873-.922 
ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ.899    
 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน การ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย โดยการทําหนังสือถึงผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 11 ฉบับ ฉบับละ 1 
โรงเรียน  
 2.  ติดต่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 11 โรงเรียน เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และนัดหมายกําหนดเวลา 
 3.  จัดเตรียมเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย โดยจัดเตรียมจํานวนเครื่องมือให้เพียงพอกับ กลุ่มตัวอย่าง 
ที่ต้องการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้งโดยอธิบายรายละเอียดของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ 
 4.  วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง หลังจาก
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําตอบแต่ละข้อ ทําการลงรหัส 
(Coding) เพ่ือใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.  นําข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างมาตรวจให้คะแนน เพ่ือนําผลมาวิเคราะห์ต่อไปผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามวัดการมองโลกในแง่ที่ดีที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามแล้วนํามาตรวจให้คะแนน จากน้ันจึงนําผลคะแนนไปวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
สําเร็จรูป ในการหาค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูล และการใช้โปรแกรมลิสเรลในการทดสอบความสอดคล้อง
ของรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลริสเรล เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
การมองโลกในแง่ดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดเชียงราย จากผลการวิเคราะห์เมื่อทําการปรับโมเดล ผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงได้ดังตารางท่ี ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์เมื่อทําการปรับโมเดล 
 

ค่าสถิติ เกณฑ์ ค่าที่ได้ หมายเหต ุ

Chi-Square เข้าใกล้ 0 53.66 (p=0.30) ผ่านเกณฑ์ 
 (p>.05, ไม่มีนัยสําคัญ)   

Chi-Square/df < 2.0 53.66/49=1.09 ผ่านเกณฑ์ 
GFI เข้าใกล้ 1 (>.97) 0.99 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI เข้าใกล้ 1 0.97 ผ่านเกณฑ์ 

Standardized RMR เข้าใกล้ 0, <.05 0.016 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA เข้าใกล้ 0, <.05 0.014 ผ่านเกณฑ์ 
Q-Plot ชันกว่าเส้นทแยงมุม ชัน ผ่านเกณฑ์ 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อทําการปรับโมเดลผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
มองโลกในแง่ดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย พิจารณาจาก
ค่าไค-สแควร์ (2=53.66, df=49) ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.30 ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์และดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness- of- fit Index: GFI=0.99) และมีค่าเข้า
ใกล้ 1 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness- of- fit Index: AGFI=0.97) 
และมีค่าเข้าใกล้ 1 รวมทั้งดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root Mean Squared Residual: 
RMR=0.016) มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ กราฟ Q- Plot ชันกว่าเส้นทแยงมุม แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ในแผนภาพอิทธิพล (Path Diagram) เป็นดังภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 1  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 
  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดเชียงรายที่สอดคล้อง 
  ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
 เมื่อพิจารณาค่าผลรวมอิทธิพล (Total Effect) อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect Effect) ของตัวแปรในโมเดลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดผลการ
วิเคราะห์แสดงดังในตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลรวม อิทธิพลตรงและอิทธิพลทางอ้อม 
 
 
  
 
 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยด้านเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมองโลกในแง่ดี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมองโลกในแง่ดี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมสูงสุดในโมเดล คือ ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อการมองโลกในแง่ดี 
ได้แก่ ตัวแปรด้านเพ่ือน รองลงมา คือ ตัวแปรด้านชุมชน ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปรด้านครอบครัว 
และตัวแปรด้านโรงเรียน ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงในโมเดล พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อการมองโลกในแง่
ดี ได้แก่ ตัวแปรด้านเพ่ือน รองลงมา คือ ตัวแปรด้านชุมชน ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปรด้านครอบครัว 
และตัวแปรด้านโรงเรียน ตามลําดับ 
  เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมในโมเดล พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อการมองโลกใน
แง่ดี ได้แก่ ตัวแปรปัจจัยด้านโรงเรียนโดยส่งผา่นตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล รองลงมาคือ ตัวแปรปัจจัยด้าน
ครอบครัวโดยส่งผ่านตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปรปัจจัยด้านเพ่ือนโดยส่งผ่านตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 
ตัวแปรปัจจัยด้านชุมชนโดยส่งผ่านตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ตามลําดับ 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมสอดคล้องกับกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย โดยปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมองโลกในแง่ดี ได้แก่ ปัจจัยด้านเพ่ือน และปัจจัยส่วนบุคคล อภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
 ตัวแปรด้านเพ่ือนมีอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง ต่อการมองโลกในแง่ดีในทิศทางที่เป็นบวกโดยตัวแปร 
ด้านเพ่ือนสามารถวัดได้จากการคบเพ่ือน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักเรียนและเพื่อน มีการช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกัน
และกันในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเรียน มีความห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในกลุ่มเพ่ือน และเพ่ือนมีอิทธิพลต่อเด็ก ทั้งทางด้านการเรียน การ
แต่งกาย การคบเพ่ือนต่างเพศและกิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ รวมไปถึงทางด้านความคิดซึ่งสอดคล้องกับ ณรงค์
วิทย์ แสนทอง (ออนไลน์, 2555) กล่าวไว้ในบทความ คบเพื่อนคิดบวกเพ่ือสร้างนิสัยการคิดเชิงบวก ว่าถ้า
เพ่ือนหรือคนรอบข้างเป็นคนคิดลบ คิดแต่สิ่งที่ไม่ดี มองโลกในแง่ลบ คิดว่าคนอ่ืนไม่ดี มองอะไรไม่ค่อย
สร้างสรรค์ จนกลายทําให้คนที่อยู่รอบข้างมองทุกอย่างในด้านลบไปด้วย แต่ถ้าเพ่ือนๆ หรือคนรอบข้างของ
เราเป็นคนท่ี คิดบวก คิดสร้างสรรค์ เป็นคนท่ีมองทุกอย่างเป็นโอกาส เป็นคนท่ีสรรหาแต่สิ่งดีๆ เข้าในชีวิต 
เช่น ทุกวันคุยกันเร่ืองที่ดีๆ เรื่องที่สร้างกําลังใจ เรื่องพัฒนาคน ปรับปรุงงาน เรื่องช่ืนชมความดีของคนอ่ืน 
ช่ืนชมความสําเร็จของคนอ่ืน เล่าสู่กันฟังเรื่องความภูมิใจในชีวิตของตัวเอง ฯลฯ บุคคลน้ันก็จะมีแต่สิ่งดีๆ 
เข้ามาในหัวและในใจอย่างแน่นอน เมื่ออยู่ในสังคมที่เป็นบวกไปนานๆ จะปรับตัวและซึมซับเอาลักษณะ
การคิดเชิงบวกเข้ามาโดยไม่รู้ตัว  
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 ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลรวมและทางตรงต่อการมองโลกในแง่ดี ในทิศทางที่เป็นบวก โดยตัว
แปรปัจจัยส่วนบุคคลวัดได้จากความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ลักษณะการมุ่งอนาคต ทั้งนี้อาจเป็นนักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความกระตือรือร้น มีความอดทน มี
ความพากเพียร มีความสามารถในการผ่านพ้นความยากลําบากมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนใน
ชีวิต มีความสามารถในการคาดการณ์ไกล ซึ่งสอดคล้องกับ สโตรทซ์ (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์. 2544: 103; อ้างอิง
จาก Storltz. 1997) ที่ กล่าวว่า บุคคลที่มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคสูง จะเป็น
บุคคลที่มองโลกใน แง่ดี มองปัญหาในด้านบวกและมีความคิดเป็นของตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุรีย์พร ไชยพฤกษ์ (2550: 111) ได้ศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดี ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์
พหุระดับ พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง ลักษณะการมุ่งอนาคต ส่งผลทางบวกต่อการมองโลกในแง่ดี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ พจนพร ถนอมวุฒิศักด์ิ (2552: 128) ได้วิเคราะห์
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สังกัดสํานกงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรค การเห็นคุณค่าในตนเอง ลักษณะการมุ่งอนาคต ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดี  
 
 ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือให้นักเรียนได้มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน
กับเพ่ือน เพราะนักเรียนในวัยน้ีเพ่ือนจะมีอิทธิพลมากกว่าครู และผู้ปกครอง เป็นการช่วยให้นักเรียนและ
เพ่ือนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ถ่ายทอดทัศนคติที่ดีให้แก่กัน และส่งเสริมกันไปในทางที่ดี
ต่อไป 
 2.  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสุนนให้นักเรียนสามารถเผชิญปัญหาและแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง ฝึกให้นักเรียนรู้จักมุ่งอนาคต และเห็นคุณค่าในตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
ฝึกให้นักเรียนนําปัญหารอบตัว มาหาวิธีการแก้ไขปัญหา การสร้างเรื่อง การแสดงบทบาทสมมติ การ
อภิปราย เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการมองโลกในแง่ดี 
 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปใช้ 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่าปัจจัยด้านเพ่ือนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมองโลกในแง่ดี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ควรมีการศึกษาต่อว่าปัจจัยด้านเพ่ือน
ส่งผลต่อการโมงโลกในแง่ดีในมิติด้านใดมากที่สุด และจากผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมองโลกในแง่ดี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค การเห็นคุณค่าในตนเอง และลักษณะการมุ่งอนาคต อาจยังมีตัว
แปรสังเกตได้อ่ืนๆ ที่สามารถนํามาวิเคราะห์เพ่ิมเติมได้ เช่น เพศ  
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6. กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล อาจารย์ที่
ปรึกษา วิทยานิพนธ์หลัก และดร.ปรมินทร์ อริเดช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้คําปรึกษา 
คําแนะนํา ช้ีแนวทางตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความหวังดีเสมอมา จนทําให้การจัดทํา
วิทยานิพนธ์ในคร้ังนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย และ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายทุกท่าน ที่ให้ความรู้อันทรงคุณค่าแก่ผู้วิจัย 
  ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล อาจารย์ ดร. ประเวช เวชชะ และอาจารย์ ดร.กิตติ
ศักด์ิ นิวรัตน์ ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดทําวิทยานิพนธ์ในคร้ัง
นี้ 
  ขอขอบคุณผู้อํานวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนทุกคนในกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดเชียงราย ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีที่ให้ความ
ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนเพื่อนๆ สาขาวิชาการวิจัย
และประเมินผลการศึกษา ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างกําลังใจ จนทําให้การจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จ
สมบูรณ์ไปด้วยดี 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  

 
สรรเพชญ สขุรัตน์1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ด้านฝีมือดีและ
ด้านจิตอาสาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
องค์ประกอบอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 800 คน แบ่งเป็น
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 400 คน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 400 คน ใช้ด้วย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.976 ขั้นแรกทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์สถิติสําเร็จรูป แล้วทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  
 ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ของนักศึกษาแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ มีจิตอาสา และฝีมือดี 
ประกอบด้วย 9 ตัวแปร 71 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็นองค์ประกอบด้านมีจิตอาสา 5 ตัวแปร 42 ตัวบ่งช้ี คือ  
การสนับสนุนทางสังคม ความมุ่งมั่นพัฒนา การสนับสนุนจากครอบครัว การรับรู้ความสามารถของตน  
การอุทิศตนเพ่ือสังคม และองค์ประกอบด้านฝีมือดี 4 ตัวแปร 29 ตัวบ่งช้ี คือ ความเหมาะสมในการเป็น
ช่างฝีมือ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ทักษะในการปฏิบัติงาน และบุคลิกภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า ค่าดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนี RMR มีค่าเท่ากับ 0.0033 
และค่าไค- สแควร์ เท่ากับ 1.96 (p=0.58) แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าโมเดล มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
คําสําคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, ฝีมือดี, มีจิตอาสา, อัตลักษณ์ 
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The Confirmatory Factor Analysis of the Indicators Identity of Chiangrai 
Technical College’s students.  

 
Sanpetch Sukarat1 

 

Abstract  
 The purposes of this research were to analyze the exploratory factor of the 
indicators in the voluntary and the skillful of Chiangrai Technical College’s students and 
to examine the consistency of the structural equation modeling of the identity and the 
empirical data. The sample used were 800 vocational certificate student and high 
vocational certificate student of the academic year 2015 who were sampled from the 
stratified random sampling. The research instruments drawn for this study were the 5 
rating scale questionnaire with the reliability at 0.976. Firstly, the data from the survey 
would be analyzed by the principal component analysis and made the orthogonal 
rotation by using the vorimax method is program then the confirmatory factor analysis 
was done by using path analysis. The results of the study were found as follows ; 
 There were 2 factors of the identity of Chiangrai Technical College’s students 
consisting of the voluntary and the skillful. There were 9 variable 71 indicators, include 
the voluntary 5 variable 42 indicators are social support, commitment to development, 
family support, self efficacy and dedicated to social. And skillful 4 variable 29 indicators 
are appropriate to technician, commitment to work, skill and personality. The results 
indicated that the model of the indicators identity was fit to the empirical data with the 
goodness of fit statistics as follows: GFI=1.00, AGFI=0.98, RMR=0.0033, and Chi- 
square=1.96 without the statistically differences at p=0.58. This revealed that the model 
of the indicators identity of Chiangrai Technical College’s students was consistent with 
the empirical data. 
 
Keyword: confirmatory factor analysis, identity, skillful, voluntary 
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e-mail: supersyn_8@hotmail.com 
  

517



 
 

518 
 

1. บทนํา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
แนวทางในการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกํากับติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษา มาตรา 47 กําหนดว่า ให้สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 
ซึ่งระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงใน
การดูแลการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ รับผิดชอบในการพัฒนาคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่
สังคมต้องการ และให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับผู้ชํานาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ 
(ระดับเทคนิค) ให้มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ และเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. http://www. bsq.vec.go.th/course/course.html. 2556.)  
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ประกาศเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้าใจความหมายและการเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมความ พร้อมด้านข้อมูล
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามดังนั้น จึงขอให้ความเข้าใจเพ่ิมเติมในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
 อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนกับ ผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด อัตลักษณ์ เป็นตัวบ่งช้ีที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประเมินในสองรอบที่ผ่านมาที่ได้มี การ
ตรวจสอบปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา ว่ามีการกําหนดไว้หรือไม่เท่าน้ัน ซึ่งในทาง
ปฏิบัติทุกสถานศึกษาจะต้องกําหนดไว้ต้ังแต่เมื่อก่อต้ังสถานศึกษา ส่วนการประเมินภายนอกรอบสามจะ
ประเมนิผลว่าตัวผู้เรียนว่ามีคุณลักษณะเป็นไป ตามสาระที่กําหนดไว้ในปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หรือไม่ ในการเก็บข้อมูลเรื่องอัตลักษณ์นั้น สถานศึกษาจะต้องกําหนดเกณฑ์ขึ้นมา เพ่ือใช้ประเมินผลความ
เป็น อัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยอาจจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมภายในสถานศึกษา 
หรือทําแบบสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรภายใน ต่อคุณลักษณะของผู้เรียนที่สะท้อนปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจที่กําหนดหรือไม่ และให้ระดับคะแนนตามระดับผลกระทบที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น และ
ระดับการยอมรับจากชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก ผลที่ได้จากการดําเนินการจะส่งผลดีให้สถานศึกษาได้
ทบทวน พิจารณาและดําเนินการต่อไปอย่างมีเป้าหมายชัดเจน สําหรับระดับอุดมศึกษาสถาบันและคณะ
จะต้องกําหนดอัตลักษณ์เป็นเรื่องเดียวกัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า "หน่ึงสถานศึกษา หนึ่งอัตลักษณ์" 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน))  

 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยได้กําหนด อัตลักษณ์
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไว้ว่า “ฝีมือดี มีจิตอาสา” เพ่ือผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ 
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ความสามารถตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและทันต่อกระแสของการเปล่ียนแปลง (แผนพัฒนา
สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 2558)  
 สถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ ในปัจจุบันจึงพยายามสร้างจุดเด่นหรือจุดขายให้แก่สังคม เพ่ือให้สังคมได้
เห็นว่า เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันน้ีแล้ว ผลสุดท้ายหลังจบการศึกษาในแต่ละระดับขั้นของประกาศนียบัตร
วิชาชีพแล้วนักศึกษาของสถาบันการศึกษาของตนเป็นเช่นไร สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “เป็นอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา” เพราะเมื่อ อัตลักษณ์ของนักศึกษาที่สถาบันการศึกษามุ่งหวังให้เป็นไป สามารถเป็นไปได้เช่นนั้น 
โดยความร่วมมือของหลักสูตร สาขาวิชา ผู้สอน เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพแวดล้อม 
และตัวผู้เรียน ย่อมเป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับการตัดสินใจของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาศึกษา หรือการรับเข้า
สู่ตลาดแรงงานต่างๆ  
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายก็เป็นเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่ได้พยายามสร้างอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาให้แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัย “ ฝีมือเด่น เน้น
คุณธรรม นําเทคโนโลยีสู่ชุมชน” การวางแนวคิดสําหรับการพัฒนาไปสู่ความเป็นวิทยาลัยต้นแบบด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยมีภารกิจหลักในการผลิตนักศึกษาในสาขาต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และปริญญาตรี การจัดการศึกษาในทุกระดับตาม
หลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มีการจัดการศึกษาแยกตามแผนกวิชา จํานวน 7 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาช่าง
ยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเช่ือม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา และแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถ่ิน โดยได้วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า “จัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เพ่ือพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้ังไว้
ว่า “1.) ผู้เรียนมีคุณภาพ และได้มาตรฐานวิชาชีพ 2.) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดํารงชีพโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 4.) ประชาชนได้รับการบริการและพัฒนาอาชีพ” โดยมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นตามอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ดังกล่าว  
 จากลักษณะและแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบเป้าประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิค
เชียงรายดังกล่าวน้ัน การกําหนดอัตลักษณ์หรือคุณสมบัติเฉพาะที่ผู้สําเร็จการศึกษาควรบังเกิดในตัว
นักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา ควรจะต้องมีกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และมีการ
ประเมินหรือตรวจสอบอย่างเป็นระบบว่าผู้เรียน หรือผู้สําเร็จการศึกษา ได้มีคุณสมบัติหรือผ่านเกณฑ์แล้ว
หรือไม่ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ดังน้ัน การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งช้ี อัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จึงมีความจําเป็น
อย่างย่ิง สําหรับประเมินและตรวจสอบว่าผู้เรียน หรือผู้สําเร็จการศึกษา ได้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แล้ว
หรือไม่ ซึ่งจะทําให้ได้องค์ประกอบที่ชัดเจน ตรงสภาพจริง ตามจุดมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัต
ลักษณ์นักศึกษาของวิทยาลัย 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ด้านฝีมือดีและด้านจิตอาสาของ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  
 2.  เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
เชียงรายกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร 
วิชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 3, 617 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดย
การคํานวณขนาดกลุม่ตัวอย่าง ตามสูตรของยามาเน่ (Yamane.1967:886) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 360 
คน ที่ความเช่ือมั่น 95% ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามแนวคิดของลินเดอแมน ซึ่งเสนอแนะว่า ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างต้องมีขนาดอย่างน้อย 20 เท่า ของตัวแปรอิสระ ซึ่งในการวิเคราะห์เส้นทาง ต้องมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ไม่น้อยกว่า 20 เท่า ของพารามิเตอร์ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเพียงพอที่จะใช้ในการวิจัยครั้งน้ีจึงใช้ไม่ตํ่ากว่า 
400 คน ดังน้ันเพ่ือให้ได้ข้อมูลตอบกลับเพียงพอในการวิเคราะห์และเพ่ือให้การวิจัยมีความแม่นยํา ผู้วิจัยจึง
ปรับขนาดกลุ่มตัวอย่าง เป็น 800 คน โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ จํานวน 400 คน และ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จํานวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) มีขั้นตอนดังน้ี ขั้นที่1 กําหนดขนาดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละแผนกวิชา ขั้นที่ 2 สุ่มห้องเรียน
จากแต่ละแผนกวิชา โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก ขั้นที่ 3 สุ่ม
นักศึกษาจากแต่ละห้องเรียน เพ่ือให้ได้นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยวิธีก า ร สุ่ม อย่างง่าย (Simple 
random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากตามรหัสของนักศึกษา  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของจิตอาสา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
โดยครอบคลุมตัวแปรท้ัง 12 ด้าน จํานวน 75 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบของความมีฝีมือดี ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย โดยครอบคลุมตัวแปรท้ัง 5 ด้าน จํานวน 53 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
 ได้ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.976  
 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดนิยามและโครงสร้างของ
ตัวแปรท่ีต้องการทําการวิจัย 
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 2.  นําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือสร้างเป็นข้อคําถามที่มีลักษณะสัมพันธ์กับ 
อัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยสร้างเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ข้อ
คําถามจํานวน 128 ข้อ 
 3.  นําเคร่ืองมือที่สร้างขึ้น เสนอกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัยทําการตรวจสอบเพ่ือแก้ไขปรับปรุง 
 4.  นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นขอคําแนะนํา และตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อคําถามจาก
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านโดยหารหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC: 
Index of Item Objective Congruence)  
 5.  รวบรวมข้อเสนอแนะท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพจํานวน 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.976  
 7.  นําแบบสอบถามที่ได้มาจัดพิมพ์จํานวน 800 ฉบับ และนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง  
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัดก่อนได้รับคืน ได้
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์จํานวน 800 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท้ังหมด ทําการตรวจ
ให้คะแนนและนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 
 การจัดทํากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่รวบรวมได้ มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์สถิติสําเร็จรูป และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เส้นทาง โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างโดยแบบสอบถามตอนท่ี 1 คํานวณค่าความถี่ และ
ร้อยละในแต่ละข้อรายการ แบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2.  วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่าง 800 คน โดย
การสุ่มตามสัดส่วน ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก 400 คน กลุ่มที่สอง 400 คน โดยใช้ข้อมูลของแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 และ 3 จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่สองใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที ่1 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ เพ่ือระบุจํานวนองค์ประกอบอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย แยกด้าน ทั้งด้านมีจิตอาสาและด้านฝีมือดี โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
สถิติสําเร็จรูป  
   ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลองค์ประกอบ
โครงสร้างตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์เส้นทาง  
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4. ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจอัตลักษณ์ทั้ง 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 9 ตัวแปร 
71 ตัวบ่งช้ี นํามาสร้างเป็นโมเดลองค์ประกอบ แล้วทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เส้นทาง เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ยังไม่สอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

ค่าสถิติ เกณฑ์ ค่าที่ได ้ ความหมาย 

Chi-Square เข้าใกล ้0 (p>.05, ไม่มีนัยสําคญั)  1468.97 (p=0.00)   
 
ไม่กลมกลืน 
 

Chi-Square/df <2.0 1468.97/26=56.50 
GFI มากกว่า 0.9 0.55 
AGFI มากกว่า 0.9 0.22 
Standardized RMR เข้าใกล ้0 0.092 
RMSEA <0.05 0.37 

 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มีค่าวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่ ค่า 2 มี
ค่า 1468.97 df มีค่า 26 p-value มีค่า 0.00 GFI มีค่า 0.55 AGFI มีค่า 0.22 RMR มีค่า 0.092 และ 
RMSEA มีค่า 0.37 สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
ที่สร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงใน
ภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 โมเดลองค์ประกอบตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายที่ไม่สอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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  จากภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย พบว่าโมเดลยังไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังน้ันผู้วิจัยจึงทําการปรับ
โมเดลเพ่ือให้โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากข้ึนด้วยวิธีการปรับค่าความ
คลาดเคลื่อนของตัวแปรในเมตริกซ์ Theta-Epsilon คู่ที่มีค่าความสัมพันธ์กันสูงๆ ก่อน ซึ่งเป็นการ
กําหนดให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กัน เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (เสรี ชัดแช้ม.2547: 23) ซึ่งโมเดลท่ีปรับจะมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ทําการปรับเมตริกซ์ Theta-Epsilon จํานวนทั้งหมด 25 ครั้ง หลัง
การปรับพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติต่างๆ ดังแสดง
ในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ค่าสถิติ เกณฑ์ ค่าที่ได้ ความหมาย 
Chi-Square เข้าใกล้ 0 (p>.05, ไม่มีนัยสําคญั)  1.96 (p=0.58)   

 
กลมกลืน 
 

Chi-Square/df <2.0 1.96/3=0.65 
GFI มากกว่า 0.9 1.00 
AGFI มากกว่า 0.9 0.98 
Standardized เข้าใกล้ 0 0.0033 
RMSEA <0.05 0.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

เชียงราย มีค่าวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่ ค่า  มีค่า 1.96 df มี
ค่า 3 p-value มีค่า 0.58 GFI มีค่า 1.00 AGFI มีค่า 0.98 RMR มีค่า 0.0033 และ RMSEA มีค่า 0.00 
สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ที่สร้างจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผู้วิจัยนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ ดังแสดงใน ภาพที่ 2 และตารางที่ 3 
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ภาพที่ 2 โมเดลองค์ประกอบตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายที่สอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ตารางที่ 3  ค่านํ้าหนักองค์ประกอบอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายจากการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 

องค์ประกอบอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชยีงราย 
องค์ประกอบ สัมประสิทธิ์น้าํหนักองค์ประกอบ SE t R2 

VOLUN 1.00** 0.04 25.84 1.00 
FAC_A1 0.96   0.92 
FAC_A2 0.99** 0.02 50.69 0.97 
FAC_A3 0.88** 0.03 31.30 0.78 
FAC_A4 0.97** 0.02 42.60 0.94 
FAC_A5 0.41** 0.05 8.99 0.17 
WORK 0.97** 0.05 20.35 0.95 
FAC_B1 0.86   0.74 
FAC_B2 0.82** 0.05 17.90 0.67 
FAC_B3 0.98** 0.03 30.03 0.96 
FAC_B4 0.92** 0.04 21.82 0.84 

หมายเหตุ ** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ p <.01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบอัตลักษณ์ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายมีทั้งสิ้น 2 องค์ประกอบ คือ มีจิตอาสาและฝีมือดี ประกอบด้วย 9 ตัวแปร 
(องค์ประกอบย่อย) แบ่งเป็นด้านมีจิตอาสา 5 ตัวแปร (องค์ประกอบย่อย) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.41 ถึง 1.00 และด้านฝีมือดี 4 ตัวแปร (องค์ประกอบย่อย) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
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0.82 ถึง 0.98 ตัวแปร (องค์ประกอบย่อย) ทุกตัวมีลําดับค่านํ้าหนักองค์ประกอบเปลี่ยนไป และผู้วิจัยนํามา
สร้างเป็นโมเดลดังภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 โมเดลองค์ประกอบตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายที่สอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลชิงประจักษ์ ซึ่งองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญมากที่สุด คือ มีจิตอาสา เป็น
องค์ประกอบที่มีค่าน้ําหนักมากที่สุด สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ประกอบด้วยตัวแปรที่สําคัญที่อธิบายองค์ประกอบนี้คือ การสนับสนุน
ทางสังคม ความมุ่งมั่นพัฒนา การสนับสนุนจากครอบครัว การรับรู้ความสามารถของตน และการอุทิศตน
เพ่ือสังคม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธิดาชนก วงค์พิทักษ์ (2556) กล่าวว่า คณุลักษณะของผู้มี
จิตอาสา คือ เป็นผู้ที่มีการอุทิศตนต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ต้องทําแต่
เป็นการทําด้วยความสมัครใจ ไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือผู้อ่ืน กรมวิชาการ (ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์. 
2550: 24; อ้างอิงจาก กรมวิชาการ. 2542) ได้มีการระบุคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับการมีจิตอาสา ในด้าน
แรก คือ การช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ด้านที่สองคือ การเสียสละต่อสังคมท่ีแสดงออกถึงการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การเสียสละเงิน เวลา กําลังกาย กําลังทรัพย์ เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนและ
สังคม และด้านที่สามคือ ความมุ่งมั่นพัฒนา คือพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่นและความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาตน พัฒนาสังคม เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐณิชากร ศรี
บริบูรณ์ (2550: 30-32) ทําการแยกองค์ประกอบของจิตอาสาได้เป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1) การช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน 2) การเสียสละต่อสังคม 3) ความมุ่งมั่นพัฒนา และป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์และคณะ (2553) เรื่อง
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ใช้
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เครื่องมือในการศึกษาวิจัยเป็นแบบวัดจิตอาสาและปัจจัยที่เก่ียวข้องอันได้แก่ เจตคติต่อจิตอาสา แรงจูงใจ 
ในการทํากิจกรรมอาสา การได้รับการสนับสนุนทางสังคม 
 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลชิงประจักษ์ ซึ่งองค์ประกอบที่มีความสําคัญรองลงมา คือ ฝีมือดี เป็น
องค์ประกอบที่มีค่าน้ําหนักรองลงมา สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ประกอบด้วยตัวแปรที่สําคัญที่อธิบายองค์ประกอบน้ีคือ ความเหมาะสม
ในการเป็นช่างฝีมือ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ทักษะในการปฏิบัติงาน และบุคลิกภาพ เป็นต้น 
สอดคล้องกับ สมชาย แผลงศร (2548: 8) กล่าวว่า นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะไม่สนองความ
ต้องการของนายจ้างในสถานประกอบการเท่าที่ควร หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถไม่สนองความต้องการของตลาดแรงงานยังมีสิ่งบกพร่องสามารถจําแนกออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
ด้านทกัษะ ด้านวิชาการ ด้านเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ สอดคล้องกับ 
บรรจง ชูสกุลชาติ (2533: 11) ได้ศึกษาไว้ว่า ในระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชาจะต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ 
และทักษะเป็นสําคัญ การมีความรู้ทางวิชาการน้ันไม่เพียงพอแต่รู้ภาคทฤษฎี แต่จะต้องมีความรู้ในการ
ปฏิบัติจริง มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ เคร่ืองมือ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยสามารถจะใช้
อุปกรณ์เครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดาราวรรณ ทองประวิชช์ (2537: 46-48) ได้ศึกษาไว้ว่า 
ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ร่างกายและอารมณ์ 
(Psychogenic and Temperament) สภาพร่างกายของบุคคล เช่นขนาดความแข็งแรง และพฤติกรรม
ทางด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะที่ผสมผสานก่อนให้เป็นบุคลิกภาพส่วนหน่ึงของบุคคล 2. 
สติปัญญาและความสามารถอ่ืนๆ (Intellectaul and Abilities) บุคคลจะแสดงพฤติกรรมส่วนหน่ึงตาม
ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่ และใช้ทักษะเฉพาะด้าน เพ่ือการแสดงเอกลักษณ์แห่งตน  
 
 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย ได้องค์ประกอบท้ังสิ้น 2 องค์ประกอบ จํานวน 9 ตัวแปร 71 ตัวบ่งช้ีประกอบด้วย  
1.องค์ประกอบด้านมีจิตอาสา มี 5 ตัวแปร 42 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคม ความมุ่งมั่น
พัฒนา การสนับสนุนจากครอบครัว การรับรู้ความสามารถของตน และการอุทิศตนเพ่ือสังคม  
2. องค์ประกอบด้านฝีมือดี มี 4 ตัวแปร 29 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย ความเหมาะสมในการเป็นช่างฝีมือ 
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ทักษะในการปฏิบัติงาน และบุคลิกภาพ ผลการวิจัยสามารถนําไปใช้ได้ ดังนี้ 
 1.  ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ตัวแปรด้านความมุ่งมั่นพัฒนาและทักษะในการปฏิบัติงานมี
ความสําคัญต่อ อัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายมากที่สุดของอัตลักษณ์แต่ละด้าน ดังนั้น 
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือผลิตกําลังคนออกสู่สังคมต้องเน้นให้มีการปลูกฝังความคิด
ในการพัฒนาตน พัฒนาสังคม และเน้นในการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มากที่สุดก็จะ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย  
 2.  ผู้บริหาร หรือ หน่วยงานที่ผลิตและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับนักศึกษา สามารถนํา
ผลการวิจัยในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนในการพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้ครูเห็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา และให้นักศึกษาเห็นแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้เหมาะสมในการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายและเป็นช่างที่ดีของสังคมต่อไป 
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 3.  วิทยาลัยควรนําคุณลักษณะจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการประเมินพฤติกรรมด้านต่างๆ ของ
นักศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ให้มีความเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท่ีนอกเหนือจากการวิจัยในครั้งนี้ เช่น กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หน่วยงานที่ผลิต หน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
นักศึกษา สถานประกอบการ และผู้ปกครอง เพ่ือจะได้ข้อมูลจากทุกภาคส่วนและจะได้ข้อมูลจากครูที่
ปฏิบัติการสอนที่มีบริบทในการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน จะได้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย เพ่ือมา
วิเคราะห์อัตลักษณ์ที่แท้จริงด้านอ่ืนๆ ที่อาจจะมี ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  
 2. ควรมีการศึกษาอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อย่างต่อเนื่อง เพราะในยุค
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
การปฎิรูปการศึกษา 
 3. ควรมีการวิเคราะห์และจัดทําการวิเคราะห์องค์ประกอบอัตลักษณ์ของนักศึกษาของสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สถาบันและสถานศึกษาอ่ืนๆ ในสังกัดต่อไป 
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การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง “ช้างไทย” สําหรับนกัศึกษาชาวจีน* 
 

XIAN ZHANG1 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยที่เก่ียวข้องกับเรื่อง “ช้างไทย” 
เพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ขอบเขตของการศึกษาได้แก่
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยที่เก่ียวข้องกับช้างไทย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่บทอ่านภาษาและวัฒนธรรมไทย เร่ือง “ช้างไทย” สําหรับนักศึกษาชาวจีน จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่อง ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวกับช้างไทย เรื่อง ความเปรียบที่เกี่ยวกับ “ช้าง” และเร่ือง “ช้าง” ในสํานวนไทย 
ผู้วิจัยได้นําเคร่ืองมือทั้งหมด 3 เรื่องนี้เสนอผู้เช่ียวชาญเพ่ือหาประสิทธิภาพ 
 ผลของการศึกษาพบว่า เร่ือง “ช้างไทย” เป็นเรื่องน่าสนใจสําหรับการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ เพราะเป็นเรื่องภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ และความคิดของคนไทย จะใช้เป็นสื่อในการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี ทําให้การ
เรียนการสอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ: ช้างไทย วัฒนธรรมไทย นักศึกษาชาวจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
1“2013年在泰中国留学生超过1.2万人，中国已成为泰国最大的留学生生源国。” แปลเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจัย 
*บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์เร่ือง การสร้างหนังสืออ่านประกอบภาษาและวัฒนธรรมไทย เรือง “ช้างไทย” สําหรับนักศึกษา
ชาวจีน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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The Study of Thai Language and Culture on “Thai Elephant”  
for Chinese Students 

 
XIAN ZHANG 

 
Abstract 
 This research has objectives to study the language and culture about Thai 
elephant, and use to teach Thai language and culture for Chinese students. The 
boundary of research is document and research about the language and culture on Thai 
elephant. The research tools are reading texts, include 3 topics: Text 1 Interesting words 
about Thai elephant, Text 2 Connotative meanings about “Elephant”, Text 3 “Elephant” 
in Thai idioms. Author has offered all the 3 texts to experts to look for its effectiveness. 
 The study has revealed that Thai elephants is an interesting issue for teaching Thai 
as a foreign language, because it is a matter of culture, belief and opinion of Thai. 
Teaching the knowledge about Thai elephants is teaching an important Thai culture, and 
it could be linked to teach Thai language as well. Those Texts can be used as a medium 
of teaching Thai as a foreign language, reinforcing knowledge about language and culture 
of Thailand to Chinese students and support in teach Thai efficiently. 
 
Keyword: Thai Elephants, Thai Culture, Chinese Students 
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1. บทนํา 
 ปัจจุบันนักศึกษาจีนที่มาเรียนที่ประเทศไทยมีจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ เนื่องจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและประเทศไทยมีความสัมพันธ์กันหลายด้าน เช่น การค้าขาย การท่องเที่ยว และการศึกษา 
เป็นต้น ทําให้ชาวจีนได้เห็นความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารกับคนไทย ซึ่งเห็นได้จาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดสอนภาษาไทยอย่างกว้างขวาง ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่เปิดสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจํานวนประมาณ 40 แห่ง 
สถาบันดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีโครงการแลกเปล่ียนกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยส่งนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 หรือปีที่ 4 มาเรียนที่ประเทศไทยในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน สถิติของสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย (CHINANEWS. 2014: Online) ปรากฏว่า 
จนถึงปี พ.ศ. 2556 มีนักศึกษาจีนที่มาเรียนที่ประเทศไทยเป็นจํานวนกว่า 12,000 คน ซึ่งถือได้ว่านักศึกษา
ชาวจีนเดินทางมาศึกษาที่ประเทศไทยมีจํานวนมากที่สุด การค้นหาวิธีการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาชาวจีน
อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเร่ืองที่น่าสนใจ 
 ช้างเป็นสัตว์ประจําชาติของไทย คนไทยกับช้างมีความผูกพันกันมาช้านาน ความอุดมสมบูรณ์ของ
ภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของช้าง ทําให้ประเทศไทยมีช้างอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก คนไทย
สมัยก่อนจึงคุ้นเคยกับช้างและรู้จักนําช้างป่ามาฝึกใช้งาน ช้างเป็นสัตว์รูปร่างใหญ่ มีพละกําลังมาก แข็งแรง
และเฉลียวฉลาด สามารถนํามาฝึกให้เช่ืองเพ่ือใช้ทํางานหนักได้ ช้างจึงได้ทําประโยชน์ให้คนไทยหลายอย่าง 
มีผู้ศึกษาวิจัยและนําเสนอการใช้ประโยชน์ของช้างไทย เช่น โซไรดา ซาลวาลา (2545: 30-31) อลงกรณ์ 
มหรรณพ และ ไพฑูรย์ พงศะบุตร (2553: 45-52) สุทธิลักษณ์ อําพันวงศ์ (2540: 10-20) และอารีย์ ทอง
แก้ว (2538: 1) โดยสรุปได้ว่าการใช้ประโยชน์จากช้างมีดังนี้ การใช้ช้างชักลากไม้ซุงในด้านอุตสาหกรรม 
การใช้ช้างเป็นพาหนะเพ่ือเดินทางไกลและการใช้ช้างบรรทุกสิ่งของในการคมนาคม การใช้ช้างประกอบพิธี
สําคัญ การใช้ช้างในการทําศึกสงคราม และการใช้ช้างสร้างสัมพันธไมตรีและแสดงออกถึงความร่วมมือกับ
ชาติต่างๆ เป็นต้น แม้ในยุคปัจจุบัน บทบาทของช้างในด้าน ต่างๆ ที่กล่าวมาจะลดลงหรือหายไป แต่ก็
ได้รับบทบาทใหม่เข้ามาแทนท่ี นั่นคือการใช้ช้างเพ่ือสร้างความสนุกสนานบันเทิง ตามสถานท่ีท่องเที่ยว
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช้างในประเทศไทย เช่น ปางช้าง สวนสัตว์ เป็นต้น 
 ช้างไทยมีความผูกพันกับชีวิตคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณมา ทําให้ภาษาไทยมีคําศัพท์ ความเปรียบ 
และสํานวนที่เกี่ยวข้องกับช้างเป็นจํานวนมาก การทําความเข้าใจด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างจะทําให้
ผู้เรียนชาวต่างประเทศเข้าใจภาษาที่เก่ียวข้องกับ “ช้าง” ได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากวัฒนธรรมและภาษามี
ความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น 
 การเสริมความรู้เรื่องวัฒนธรรมเก่ียวกับช้างไทยพร้อมกับการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักศึกษา
ชาวจีนจึงเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาจีนมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมไทยและภาษาไทยที่เก่ียวข้อง
กับ “ช้างไทย” ได้มากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยท่ีเกี่ยวข้องกับช้างไทย 
 2.  เพ่ือสร้างบทอ่านภาษาและวัฒนธรรมไทย เร่ือง “ช้างไทย” สําหรับนักศึกษาชาวจีน 
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3. ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “ ช้างไทย” จะเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะการสอนเรื่องวัฒนธรรมไทยและภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกัน และได้บทอ่าน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง “ช้างไทย” จํานวน 3 บท ซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้นักศึกษาชาวจีนได้ 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัยได้แก่เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยท่ี
เกี่ยวข้องกับช้างไทย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือบทอ่านและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3 เรื่อง ดังนี้ 
 ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวกับช้างไทย 
 ความเปรียบที่เกี่ยวกับ “ช้าง” 
 “ช้าง” ในสํานวนไทย 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยท่ีเกี่ยวข้องกับช้างไทย 
 2.  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่บทอ่านประกอบภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง “ช้าง
ไทย” สําหรับนักศึกษาชาวจีน จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวกับช้างไทย ความเปรียบที่เก่ียวกับ 
“ช้าง” และ “ช้าง” ในสํานวนไทย 
 3.  นําบทอ่านที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ภาษา และ
รูปแบบ และแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ผู้เช่ียวชาญ
ประเมินคุณภาพของบทอ่าน 
 
6. ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมีผลการวิจัย 3 ประการ ได้แก่ ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวกับช้างไทย ความเปรียบที่เกี่ยวกับ
ช้างไทย และสํานวนที่เกี่ยวกับช้างไทย ดังนี้ 
 
 ศัพท์น่ารู้ที่เก่ียวกับช้างไทย 
 ช้างมีความผูกพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย การนําคํา “ช้าง” มาใช้ในภาษาไทยจึงมี
จํานวนมาก คําศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับช้างมีหลายคํา ดังนี้ 
 1.  คําศัพท์ที่ประกอบด้วย “คช” มีความหมายว่า “ช้าง” เป็นภาษาบาลีสันสกฤต และเป็นภาษา
หนังสือ คําศัพท์ที่มีคํา “คช” อยู่ด้วย จะมีความหมายเก่ียวกับช้าง เช่น คชสาร หมายถึง ช้าง คชลักษณ์ 
หมายถึง ลักษณะของช้างต่างๆ ซ่ึงดีและช่ัว และยังหมายถึง ตําราแสดงลักษณะของช้างต่างๆ ซึ่งดีและช่ัว 
ถ้าได้ไว้จะให้คุณหรือโทษแก่เจ้าของ คชาธาร หมายถึง ช้างพระท่ีนั่ง เช่น เจ้าพระยาปราบหงสาวดี เป็น
คชาธารทรงของสมเด็จพระนเรศวร คชาภรณ์ หมายถึง เครื่องประดับช้าง เช่น ผ้าปกกระพอง พู่หู ผ้าคลุม
หลัง เป็นต้น คชาชีพ หมายถึง คนเลี้ยงช้าง หมอช้าง ควาญช้าง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2554: 223-224)  
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  อลงกรณ์ มหรรณพและไพฑูรย์ พงศะบุตร (2553:30-31) ได้นําเสนอว่า หมอช้าง คือ ผู้ที่มี
ความชํานาญในการจับช้าง และ โซไรดา ซาลวาลา (2545: 26-27) ได้นําเสนอว่า ควาญช้าง คือ ผู้เลี้ยง
และขี่ช้าง คนบังคับช้าง ควาญช้างเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดและใกล้ชิดช้างมากที่สุด 
 2.  คําศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้ของควาญช้าง-“ขอช้าง” ขอช้าง หรือ ตะขอ เป็นเครื่องมือสําคัญ
ที่สุดของควาญช้างสําหรับใช้ควบคุมลงโทษและป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากช้าง โดยมีลักษณะ
ประกอบด้วยขอโลหะแหลมและไม้ การใช้ขอสับน้ันควรใช้เฉพาะเวลาที่จําเป็นจริงๆ เท่าน้ัน ดังที่ โซไรดา 
ซาลวาลา (2545:27) กล่าวว่า วิธีใช้ขอที่ถูกต้องคือใช้เกี่ยวหูหรือหัวช้างเบาๆ ช้างก็จะรู้ถึงความผิดของ
ตนเอง เน่ืองจากช้างเป็นสัตว์ใหญ่ มีพละกําลังมาก ถ้าควาญช้างบังคับช้างโดยการใช้ขอสับตัวช้างแรงจะ
เกิดบาดเจ็บได้ ส่งผลทําให้ช้างไม่เช่ือฟังไม่ทําตามคําสั่ง ในภาษาไทยจึงมีสํานวนว่า “เหลือขอ” หมายถึง
การใช้ขอมาบังคบัช้างมากเกินความจําเป็น จึงทําให้ช้างมีนิสัยเกเรและด้ือ เปรียบกับเด็กด้ือมาก 
 3.  คําลักษณนามของ “ช้าง” การใช้คําลักษณนามของช้างได้แสดงถึงความสําคัญของช้างใน
ชีวิตคนไทย ภาษาไทยกําหนดคําลักษณนามของช้างหลายคํา ช้างไทยจะแบ่งเป็น 3 ประเภทได้ คือ ช้างป่า 
ช้างบ้าน และช้างหลวง ซึ่งเป็นช้างที่ขึ้นระวางแล้ว การใช้คําลักษณนามของช้างจะต่างกันตามประเภทของ
ช้าง กัญจนา ศิลปอาชา (2558: 53) ได้กล่าวว่า ช้างของพระมหากษัตริย์หรือช้างที่ขึ้นระวางเป็นช้างหลวง
นั้นใช้คําลักษณนามว่า “ช้าง” ช้างป่าใช้คําลักษณนามว่า “ตัว” เพราะหากินอย่างอิสระ ช้างบ้านหรือช้าง
ที่ถูกเลี้ยงไว้ทั่วไปใช้คําลักษณนามว่า “เชือก” ตามลักษณะที่ถูกควาญเอาเชือกมาคล้องและฝึกจนเช่ือง 
 4.  คํากริยาที่มีความหมายว่าตาย จะใช้ว่า “ล้ม” หมายถึง สัตว์ใหญ่ตาย เช่น ช้างสําคัญช้างน้ี
เจ็บหนัก ไม่กินอาหาร เกรงกันว่าจะล้ม 
 5.  คําสรรพนาม “ลูกช้าง” เวลาคนไทยไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ มักจะเรียกแทนตัวเองว่า 
“ลูกช้าง” แทนที่จะใช้ กระผม ดิฉัน หรือ ข้าพเจ้า พัชรินทร์ (2539: 74) ได้อธิบายเหตุผลว่า ช้างมี
ความสําคัญและคุณประโยชน์สําหรับคนไทยมาก ช่วยเหลือในกิจการหลายๆ ด้าน ดังน้ันจึงเปรียบตัวเอง
เป็นลูกช้าง หมายถึงผู้ที่คอยรับใช้ 
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ภาพท่ี 1: ตัวอย่างบทอ่านเรื่อง ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวกับช้างไทย 
 
 ความเปรียบที่เก่ียวกับ “ช้าง” 
 คนไทยมักนําคําว่า “ช้าง” มาเปรียบกับช่ือเรียกสิ่งของหรือบุคคลที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียง
กับช้างในชีวิตประจําวัน ดังนี้ 
 1.  ความเปรียบหมายถึง “ใหญ่” เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ และอวัยวะส่วนต่างๆ ของ
ช้างก็มีลักษณะใหญ่โตไปด้วย เช่น หัวช้าง เท้าช้าง เป็นต้น ในภาษาไทยจึงมีช่ือเรียกสิ่งของที่มีลักษณะใหญ่
เหมือนช้าง เช่น มะม่วงหัวช้าง จะเป็นมะม่วงขนาดใหญ่กว่ามะม่วงธรรมดา หิ่งห้อยช้าง เป็นห่ิงห้อยชนิด
หนึ่งตัวใหญ่และสว่างกว่าหิ่งห้อย อ่ืนๆ ส่วนทางการแพทย์มีคําว่า สิวหัวช้าง หมายถึงสิวอักเสบชนิดหนึ่งที่
มีขนาดใหญ่ โรคเท้าช้าง หมายถึง โรคชนิดหน่ึง ทําให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมีหนังหนา หยาบ คล้ายหนัง
ช้าง และมีขนาดโตขึ้น มักเป็นที่เท้าหรือขา มีอาการขาใหญ่โตคล้ายกับเท้าช้าง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2554)  
  นอกจากช่ือเรียกสิ่งของแล้ว งานใหญ่ งานลงทุนลงแรงมาก และใช้ความพยายามอย่างมาก 
หรือ เรื่องที่มีปัญหาแล้วปัญหานั้น เป็นเร่ืองที่ยุ่งยากหรือแก้ยาก ก็เรียกว่า “งานช้าง” เช่น การสร้าง
ระบบรถไฟฟ้า การจัดงานกีฬาโอลิมปิก (Olympic Games) ถือเป็นงานช้าง เป็นต้น 
 2.  การเปรียบสิ่งของกับอวัยวะของช้าง ช้างเป็นสัตว์มีลักษณะกายภาพโดดเด่น เช่น มีงาช้างยาว
สวยงามและมีงวงช้างยาวถึงพ้ืน ในภาษาไทยจึงเรียกช่ือสิ่งของหลายอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะต่างๆ 
ของช้าง ดังนี้ 
  หูช้าง ใบหูของช้างมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เป็นแผ่นใหญ่และบาง อยู่สองข้างของ
หัวช้าง “หูช้าง” จึงประกอบในช่ือเรียกสิ่งของหลายอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับหูช้าง เช่น ศรัณย์ ทองปาน 
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(2554: 86-88) ได้นําเสนอว่า กระจกหูช้าง หมายถึง กระจกมองข้างท่ีอยู่มุมหน้าต่างสองข้างด้านหน้า
รถยนต์ ขนมหูช้าง เป็นขนมชนิดหน่ึง ทําจากข้าวเหนียวนึ่งตําคลุกน้ําตาล แผ่ยืดให้เป็นแผ่นบางๆ นํามา
ป้ิงให้กรอบอย่างข้าวเกรียบ มีช่ือว่าข้าวเกรียบหูช้างด้วย ปลาหูช้าง เป็นปลาทะเลสวยงามชนิดหน่ึงตัว
แบนๆ เวลาว่ายนํ้ามีท่าทางอาการเหมือนหูช้างพัดอยู่ไปมา ต้นหูช้าง เป็นต้นไม้ยืนต้น มีใบใหญ่และมี
รูปร่างเหมือนหูช้าง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2554)  
  หางช้าง ช้างมีหางยาวเกือบถึงพ้ืน ที่ปลายมีขนสีดํา มีคําเรียกว่านชนิดหน่ึงว่า ว่านหางช้าง 
เป็นพืชมีลักษณะเหมือนกับหางช้าง มีความยาวคล้ายกัน มีใบเรียงอยู่สองข้างบนก่ิงเหมือนขนเส้นของหาง
ช้าง 
  งาช้าง ในภาษาไทยมีช่ือเรียกผลไม้ต่างๆ ที่มีลักษณะเหมือนรูปงาช้างว่า มะม่วงงาช้าง 
กล้วยงาช้าง ซึ่งเป็นพันธ์ุกล้วยที่มีลักษณะยาวและใหญ่ เป็นต้น 
  งวงช้าง งวงคือจมูกของช้าง ยาวถงึพ้ืน สิ่งของท่ีต้ังช่ือตามลักษณะงวงช้าง ก็จะมีลักษณะยาว 
เช่น กล้วยงวงช้าง ลักษณะของเครือกล้วยน้ีมีขนาดยาวถึงพ้ืน 
 3.  ทางช้างเผือก ช้างเผือก หมายถึง ช้างที่มีลักษณะวิเศษและเป็นมงคล หรือเรียกว่า “คช
ลักษณ์” ปรามินทร์ เครือทอง (2553: 142-142) กล่าวว่า คชลักษณ์ของช้างเผือกได้แก่ ตาขาว เพดานขาว 
เล็บขาว ขนขาว พ้ืนหนังขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ ขนหางขาว อัณฑโกสขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ ช้างเผือก
ถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองสําหรับคนไทย คนไทยนําไปเรียกกลุ่มดาวที่มีแสงสว่างแผ่เป็นแถบยาวในท้องฟ้า มี
แสงสีขาวด้วย คนไทยจึงเรียกแสงกลุ่มด้าวน้ีว่า ทางช้างเผือก คนจีนเรียกว่า银河เน่ืองจาก银ใน
ภาษาจีนหมายถึงสีเงินยวง 河หมายถึงแม่น้ํา แปลรวมคือ “แม่นํ้าสีเงินยวง” 
 
  “ช้าง” ในสํานวนไทย 
 ภาษาไทยมีสํานวนเกี่ยวข้องกับช้างเป็นจํานวนมาก ซึ่งรวบรวมจาก ราชบัณฑิตยสถาน (2554) 
ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ (2554: 13-25) รัชนี ซอโสตถิกุล (2551: 61-80) สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ (2550: 
22-23) เอกรัตน์ อุดมพร (2546) และสุทธิลักษณ์ อําพันวงศ์ (2540: 229-232) มีประมาณ 40 สํานวน ใน
การวิจัยครั้งนี้จะคัดเลือก 10 สํานวนมาให้นักศึกษาชาวจีนได้เรียนรู้ ซึ่งเป็นสํานวนที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวัน บางสํานวนจะมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับสํานวนจีนตามการเปรียบเทียบจาก 
วนิดา ต้ังเทียนชัย (2552) และพจนานุกรมภาษาจีน (现代汉语词典: 2012) ดังนี้ 
 ขี่ช้างจับต๊ักแตน หมายถึง ลงทุนลงแรงหรือเวลาเป็นจํานวนมาก เพ่ือทําในสิ่งที่จะได้รับ
ผลตอบแทนกลับคืนมาจํานวนน้อย ซึ่งตรงกับสํานวนจีนว่า杀鸡用牛刀 แปลว่า “ฆ่าไก่โดยใช้มีดฆ่า
โค” ซึ่งหมายถึงลงทุนเกินที่จําเป็น ไม่คุ้มค่า 
 ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด หมายถึง ความผิดหรือความช่ัวร้ายแรงที่รู้กันทั่ว จะปิดอย่างไรก็ไม่
มิด จะต้องมีคนรู้ความผิดน้ัน ซึ่งตรงกับสํานวนจีนว่า纸包不住火 แปลว่า “กระดาษไม่มีทางที่จะ
ห่อไฟไว้ได้” หมายถึงความผิดหรือเรื่องไม่ดีไม่อาจจะปิดได้มิด 
 ช้างเท้าหน้า ช้างเท้าหลัง หมายถึง ผู้ชายเป็นผู้นํา ผู้หญิงเป็นผู้ตาม ในภาษาจีนมีสํานวนที่มี
ความหมายเหมือนกัน คือ夫唱妇随หมายถึง “ผัวเมียเป็นเสียงเดียวกัน” กล่าวคือ เมียต้องตามหลัง
สามี 
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 ช้างเผือกเกิดในป่า หมายถึง คนที่มีปัญญา เป็นคนดี มีความสามารถ มักมาจากชนบท แล้วมามี
ช่ือเสียงอยู่ในกรุง ซึ่งเป็นคนที่หาได้ยากเหมือนกับช้างเผือก นานๆ ครั้งถึงจะได้พบ “ช้างเผือกไม่เกิดใน
กรุง” ก็เรียก 
 ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกลาญ หมายถึง คนใหญ่คนโตขัดแย้งมีปัญหากัน หรือผู้นําของ
แต่ละฝ่ายนั้นมีปัญหาทะเลาะกัน แต่ส่งผลให้ผู้น้อยหรือประชาชน หรือลูกน้องได้รับผลกระทบไปตามๆ กัน 
คล้ายกับสํานวนจีนว่า城门失火，殃及池鱼แปลว่า “ประตูเมืองเกิดเพลิงไหม้ เดือดร้อนถึง
ปลาในบ่อ” ประตูเมืองเกิดเพลงิไหม้ ชาวเมืองจะตักนํ้าจากบ่อเพ่ือดับเพลิง ทําให้ปลาในบ่อขาดนํ้าจนแห้ง
ตาย หมายถึงไม่มีความผิดแต่ก็เดือดร้อนไปด้วย 
 ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ หมายถึง ให้รู้จักพิจารณาลักษณะบุคคลหรือหญิงที่จะเลือกเป็น
คู่ครองโดยดูจากนิสัยใจคอและความประพฤติของแม่ แม่เป็นอย่างไร ลูกสาวก็เป็นอย่างนั้น 
 ถ่ีลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น หมายถึง ดูเหมือนรอบคอบถ่ีถ้วนแต่ไม่รอบคอบถ่ีถ้วนจริง 
ประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัด ไม่ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด 
 เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง หมายถึงการหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากหน้าที่การงานที่ทํา ซึ่งคล้ายกับ
สํานวนจีนว่า以权谋私หมายถึง พฤติกรรมที่นักการเมืองทุจริต ใช้ตําแหน่งหรืออํานาจในมือแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว และพรรคพวก เอาเปรียบประชาชน สํานวนน้ีจึงหมายถึง หาประโยชน์โดยมิชอบจาก
งานท่ีทํา หรือทุจริตในหน้าท่ีการงาน 
 เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง หมายถึง ทําเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมี ทั้งๆ ที่ตนไม่มีกําลังทรัพย์
หรือความสามารถพอ 
 อ้อยเข้าปากช้าง หมายถึง สิ่งของที่มีคุณค่าหากทําผิดพลาดจนตกไปในมือของผู้อ่ืนที่เขาต้องการ
มากๆ แล้ว ก็ยากที่จะได้กลับคืนมา ซึ่งตรงกับสํานวนจีนว่า肉包子打狗แปลว่า เอาซาลาเปาไส้เน้ือ
ไปขว้างหมา ซาลาเปานี้จะเอากลับมาได้ยาก เน่ืองจากเป็นอาหารที่หมาชอบ 
 
 สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องช้างไทยครั้งน้ี ผู้วิจัยพบว่า เรื่องช้างไทยไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสําหรับการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพราะมีเรื่องวัฒนธรรมแฝงอยู่ในนั้น ทั้งวิถีชีวิต สังคม ประเพณี 
ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับ “ช้าง” ที่นําไปสอนให้นักศึกษาชาวจีนมี 3 เรื่อง ได้แก่ ศัพท์
น่ารู้ที่เก่ียวกับช้างไทย ความเปรียบที่เก่ียวกับช้างไทย และสํานวนไทยที่เก่ียวกับช้าง จากการศึกษาได้พบ
ความผูกพันระหว่างช้างไทยกับคนไทย วัฒนธรรม และทัศนคติของคนไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน 
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
กิตติยาภรณ์ นามวงศพ์รหม 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกับการสอนแบบปกติ และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกับการสอน
แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ภาค
เรียนที่ 2 โรงเรียนศรีวิทยาปากนํ้า จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 2 ห้อง จํานวนนักเรียน 80 คนโดยใช้วิธี
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกัน
กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การทดสอบที  
(t-test) แบบ Dependent และแบบ Independent 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 2) นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียน
ที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 3) นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นยังมีความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
คําสําคัญ: การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความคงทน 
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Effects of the 7E Inquiry learning on Science learning 
achievement and Retention to 5th grade students 

 
Kittiyaporn Namwongporm 

 
Abstract  
 The purpose of research, 1) to compare the learning pretest and posttest 2) To 
compare the achievement of students in science subjects at Grade 5 has been teaching 
Inquiry 7th step tutorial regular and 3) to compare the learning retention in science 
between the 5th-grade students from Sriwittayapaknam school (Samutprakarn), who were 
taught by the 7E Inquiry learning and their peers who were taught by the regular 
approach. The sample consisted of 5th-grade students studying science in the 2 semester 
of the 2015. The samples were then divided into the experimental 2 group with 80 
students in simple random sampling. The instruments used in the research were 1) The 
7E Inquiry learning 2) achievement test and 3) retention test. The statistics used for the 
data analyses were dependent and independent t-test.  
The results of the study were as follows: 
 1)  The science learning of between the 5th-grade students after studying 7E 
Inquiry learning was significantly different at.05 levels.  
 2)  The learning achievement in science between the students who were taught 
by the 7E teaching Instructional Model and their peers who were taught by the regular 
approach was significantly different at.05 levels.  
 3)  The data analyses also showed that the students who were taught by the 7E 
Inquiry learning had significantly higher learning achievement and retention. 
 
Keyword: 7E teaching Instructional Model, achievemen, retention 
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1. บทนํา  
 ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กับประชาชนของประเทศจึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกๆ
ด้าน โดยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เน่ืองจาก
ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างมากและยังมีส่วนสําคัญให้มี
การศึกษาค้นคว้าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นอย่างไม่หยุดย้ัง (กรมวิชาการ, 2545) เพราะ
วิทยาศาสตร์เป็นรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งยังเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนในการดํารงชีวิต
ประจําวัน การประกอบอาชีพต่างๆ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนผลผลิตที่ผู้คนได้ใช้เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในชีวิตและในการทํางานล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์
ร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ ทุกประเทศจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึง
ระดับอุดมศึกษา (Yager, 1993) และมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทําเป็นแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544) ดังนั้นทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีทักษะความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy for All) เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น โดยนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่
นํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ 
การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ที่สําคัญอย่างย่ิงคือ 
ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและ
ดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลก ได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545)  
 ในการศึกษางานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่พยายามมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิด
เช่ือมโยงความรู้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ซึ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) การสืบเสาะหาความรู้เป็นแนวคิดที่มีความซับซ้อนและมี
ความหมายแตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้และผู้ที่ให้คําจํากัดความ โดยศูนย์กลางของการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้นั้นมีต้นกําเนิดจาก นักวิทยาศาสตร์ ครูและนักเรียน (Budnitz, 2003) การสืบเสาะหา
ความรู้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ซ่ึงกล่าวไว้ว่า เป็น
กระบวนการท่ีนักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนทําให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้
ของนักเรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถนํามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ 
มาเผชิญหน้า (สาขาชีววิทยา สสวท, 2550) การใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ ขั้นการตรวจสอบความรู้เดิม (Elieitation) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement) ขั้นการ
สํารวจและค้นหา (Explore) ขั้นการนําความรู้ไปใช้ (Extension) ขั้นขยายความคิด (Elaborate) ขั้นการ
ประเมินผล (Evaluate) และขั้นนําความรู้ไปใช้ (Extension) ของไอน์เซนคราฟต์ (Eisenkraft, 2003) ที่
เป็นการสอนโดยเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และให้ความสําคัญเก่ียวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็กที่
จะทําให้ผู้สอนค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ก่อนที่จะเรียนรู้ในเน้ือหาบทเรียนนั้น ซึ่งจะช่วย
พัฒนาให้เด็กเกิดทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล (ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) ทําให้การนํารูปแบบการสอนนี้
เป็นคุณลักษณะที่จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน
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ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้พบปัญหาจากการสอนหลายด้าน การเรียนการสอน คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบเดิมที่ใช้อยู่ไม่ได้สอบถามความรู้เดิมของนักเรียน ซึ่งมีความสําคัญต่อผู้เรียนเพ่ือให้ผู้สอน
ได้รู้ว่ามีส่วนใดที่นักเรียนควรรู้ก่อนดําเนินการสอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้น้อย ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดความไม่เข้าใจในเน้ือหาที่ต่อเน่ืองและเกิดความสับสนกับความรู้เดิมที่มีอยู่ ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย
ในการเรียนรู้ ทําให้คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่
ตํ่ากว่ามาตรฐาน จากผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (LAS) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนศรีวิทยาปากนํ้า สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 28.17 (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1, 2558) และคะแนนเฉล่ียรายวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 
2557 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 (เอกสาร ปพ.5 โรงเรียนศรีวิทยาปากนํ้า, 2557)  
 จากความเป็นมาและปัญหาที่พบดังกล่าวข้างต้นและจากประสบการณ์ในการสอนของผู้วิจัย ส่งผล
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาและนําการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในเน้ือหาและต้องการศึกษาว่าการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ที่ใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียนอย่างไร เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนําไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและความดัน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกับการสอนแบบปกติ 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบคงทนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิทยาปากนํ้า 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 4 ห้อง ห้องเรียนละ 40 คน รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 160 คน  
 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ภาค
เรียนที่ 2 โรงเรียนศรีวิทยาปากนํ้า สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อําเภอเมือง จังหวัด
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สมุทรปราการ จํานวน 2 ห้อง จํานวนนักเรียน 80 คน โดยวิธีสุ่มโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 
random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากเพ่ือกําหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี มีเครื่องมือทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ 
   1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นเรื่องแรง
และความดัน 
   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและความดัน 
   3. แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและความดัน 
 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย 
    การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ได้ใช้แผนการ
ทดลองแบบการทดลองแบบสองกลุ่ม (Nonrandomized Control Group Pretest Posttest Design) 
(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538) ดังนี้ แบบแผนการทดลองแบบสองกลุ่ม เป็นการทดลองที่ต้องสุ่ม
ตัวอย่างจากประชากร แล้วแบ่งเป็น สองกลุ่มโดยที่กลุ่มหน่ึงใช้นวัตกรรม และอีกกลุ่มหน่ึงไม่ใช้นวัตกรรม 
มีการวัดก่อนและ หลังการทดลองด้วยเครื่องมือวัดชุดเดียวกัน 
  3.2 การดําเนินการทดลอง  
   สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากร มา 2 กลุ่ม ทําการทดสอบก่อนการทดลองทั้งสองกลุ่มเพ่ือ
ตรวจสอบผลก่อนเริ่มการทดลองว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ จากนั้นทําการทดลองโดยการนํานวัตกรรมท่ี
ทําขึ้นไปใช้สอน (ทดลอง) กับนักเรียนกลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ใช้นวัตกรรมที่ทําขึ้น แต่ทําการ
สอนตามปกติ เมื่อสอน (ทดลอง) จบตามแผนท่ีวางไว้ ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งสอง
กลุ่มด้วยเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลชุดเดียวกันเพ่ือดูผลหลังการสอน (ทดลอง) และนําผลคะแนนท่ีได้มา
เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง เว้นระยะ 2 สัปดาห์เพ่ือเปรียบเทียบความคงทนใน
การเรียนโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อเคร่ืองมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับการพัฒนาจนได้คุณภาพ โดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้ว จากนั้นนําไปเก็บข้อมูลตามกระบวนการที่กําหนดไว้กับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้
ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความน่าเช่ือถือมากที่สุด จากน้ันวัดผลท้ังสองกลุ่มแล้วนํามาคํานวณหาค่าเฉลี่ย (x̄  ) 
และเปรียบเทียบกันโดย ใช้สถิติ t-test แบบ t-dependent และ t-independent เพ่ือสรุปผลการทดลอง 
ถ้ากลุ่มที่ใช้นวัตกรรมได้ผลดีกว่า แสดงว่านวัตกรรมน้ันใช้ได้ผล หรือกล่าวได้ว่านวัตกรรมนั้นใช้ได้ดีจริง 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความคงทนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งน้ีผู้วิจัยได้
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง
แรงและความดัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
 ผลการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและ
ความดัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและ
ความดัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
 

กลุ่มทดลอง จํานวน X  S.D. t 
ก่อนเรียน 40 14.58 3.45 -20.03 
หลังเรียน 40 30.65 6.34 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  
 จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาทางสถิติ t-test แบบ dependent ของการเปรียบเทียบคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น พบว่า ค่า sig. น้อยกว่า.05 
จึงสรุปได้ว่าคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.65 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนที่มีค่าเท่ากับ 14.58  
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ 
5 เรื่องแรงและความดัน โดยใช้แผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กับแผนที่ใช้สอนตามปกติ 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและความดัน โดยใช้
แผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กับแผนที่ใช้สอนปกติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ 5 ดังแสดง
ในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 
ขั้นกับการสอนแบบปกติ 
 

คะแนน จํานวน � S.D. t 
กลุ่มทดลอง 40 30.65 6.34 3.47 
กลุ่มควบคุม 40 26.33 4.67 

  
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาทางสถิติ t-test แบบ Independent ของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกับการสอนแบบปกติ พบว่า ค่า sig. น้อยกว่า.
05 จึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
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แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และการคํานวณค่าเฉล่ีย พบว่า ค่าที่คํานวณได้ของกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 30.65 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุม ส่วนค่าที่ได้จากการคํานวณของกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.33 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องแรงและความดัน หลัง
เรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
 ผลการเปรียบเทียบความคงทนทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกับการสอนแบบปกติ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคงทนทางการเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกับการ
สอนแบบปกติ 
 

คะแนน จํานวน X  S.D. t 
กลุ่มทดลอง 40 30.10 5.24 3.26 
กลุ่มควบคุม 40 26.43 4.82 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 จากตารางที่ 3 เม่ือพิจารณาทางสถิติ t-test แบบ Independent ของการเปรียบเทียบความ
คงทนทางการเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกับการสอนแบบปกติเมื่อพิจารณาค่า sig. 
มีค่าเท่ากับ 0.02 จึงสรุปได้ว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีความคงทน
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยค่าเฉล่ียที่คํานวณได้ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
30.10 ซึ่งมากกว่ากลุ่มควบคุมที่มีค่าค่าเฉลี่ยได้จากการคํานวณของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 26.43  
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1.  นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยแผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นมีคะแนนหลังเรียน
เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ต้ังไว้ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือค้นหาคําตอบ
อย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการเรียนรู้สามารถเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้เร็วและยั่งยืน สามารถนําสิ่งที่ได้
จากการเรียนรู้ ค้นหาคําตอบได้ด้วยตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 
ขั้น สามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ 
สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น อยากเรียนมีความสนุกสนานต่ืนเต้น และ
กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และได้ผลสําเร็จตามหลักสูตรนั้น ครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ และสื่อการสอน อีกทั้งต้องใช้เทคนิคและกลวิธีในการสอนโดยการนําสื่อมาช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและเอาใจใส่ต่อบทเรียน อีกทั้งช่วยให้
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นักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรุณา อุสาพรหม (2553) พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยแผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นมีคะแนนหลังเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรสุดา ชูพันธ์ (2548) 
พบว่า นักเรียนโดยส่วนรวมและจําแนกตามเพศที่เรียนด้วยวัฎจักรการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานหลังเรียนโดยรวมและเป็นรายด้าน 3-7 ด้าน เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2.  นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 2 ที่ต้ังไว้ ทั้งนี้เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 
ขั้น สามารถพัฒนานักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ทําให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้น สนใจเรียนมคีวามสนุกสนานต่ืนเต้น ทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และบรรลุผล
สําเร็จตามหลักสูตร ครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการสอน อีกทั้งต้องใช้
เทคนิคและกลวิธีการสอน โดยการนําสื่อมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีหน่ึงที่จะกระตุ้นให้
นักเรียนสนใจและเอาใจใส่ต่อบทเรียน อีกทั้งช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น การสืบเสาะเป็น
ยุทธศาสตร์การสอนที่มีประโยชน์ เพ่ือตรวจสอบระดับความเหมาะสมระหว่างทฤษฎี /แนวคิดกับการ
อธิบายทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งต่างๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธรรศญา รัตน์คุณากร (2555) ได้
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ีช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะความรู้ 7 ขั้น เรื่อง แรงและ
การเคล่ือนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานมากกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภิญโญ สงไพรสน (2553) ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ.01 โดยค่าดังกล่าวของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  
 3.  นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีความคงทนทางการเรียนสูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีการทดสอบวัด
ความสามารถในการคงทนทางการเรียนหลังจากเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ คิดคะแนนเฉล่ียหลังเรียน
เท่ากับ 30.10 มากกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติที่มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 26.43 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนมีสาวนร่วมและเร่ิมต้นการเรียนรู้
ผ่านทางประสาทสัมผัส เช่น ได้ดู ได้ฟัง ได้พูดอภิปราย แสดงออกและได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ย่อมทํา
ให้ผู้เรียนสนุกสนานในการเรียน มีความประทับใจและจําได้นาน ทําให้สามารถคงทนความรู้ได้นาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย (Felder and Brent. 1997: 178-179) ที่ช้ีให้เห็นว่า การเรียนแบบกรวยการเรียนรู้ 
เป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ดี ต้องเร่ิมต้นที่ การเรียนรู้ผ่านทางประสาทสัมผัส จะทําให้ความคงทน
ในการเรียนรู้และการเรียนอย่างแข็งขันทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น การได้อภิปราย มีโอกาสพูด 
ได้แสดงออกในสถานการณ์จําลองแบบต่างๆ รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง ย่อมทําให้ผู้เรียนได้สนุกสนานใน
การเรียน และที่สําคัญคือ ความประทับใจและจําได้นาน การเรียนอย่างแข็งขันน้ีผู้เรียนได้เรียนผ่านทาง
กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุด จะทําให้ความคงทนในการเรียนรู้คงอยู่
หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
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 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ 
  1.1 ผู้สอนต้องศึกษาทําความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ให้
ดี เนื่องจากในขั้นตรวจสอบความรู้เดิม ครูผู้สอนต้องจัดเตรียมคําถามให้เช่ือมโยงกับขั้นสร้างความสนใจ 
เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  1.2 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีข้อจํากัดในเรื่องเวลาในการจัดกิจกรรมตาม
ขั้นตอนต่างๆ ดังนั้น ครูผู้สอนอาจยืดหยุ่นเวลาที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
  1.3. ผู้สอนควรจัดกลุ่มของผู้เรียนแบบคละความสามารถให้อยู่ด้วยกัน และครูผู้สอนควรคอย
กระตุ้นให้นักเรียนช่วยเหลือและปรึกษาหารือกันในระหว่างทํากิจกรรม 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างอ่ืน กลุ่มสาระการเรียนรู้และช่วงช้ันอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบและหาแนวทางในการพัฒนาวิธีการ
เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  2.2 ควรมีการศึกษาค้นคว้าทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืนๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช้ันเดียวกันเพ่ือศึกษาผล
การพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 การทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาจาก ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง 
ประธานสาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา
วิจัยในหัวข้อน้ี ขอขอบคุณ ดร. วิชาญ เลิศลพ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้คําแนะนําและติดตามการทํา
วิทยานิพนธ์ ครั้งน้ีอย่างใกล้ชิดตลอดมานับต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสําเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยซาบซึ้งใน
ความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง  
 ขอขอบพระคุณ ดร.ชัยวัฒน์ วารี อาจารย์ผู้สอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ สมเกียรติ พรแสน ครู คศ.2 และอาจารย์ เดชนะ นิลพันธ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดศรีจันทร์สาธุ
ประดิษฐ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ผู้เช่ียวชาญในการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องแสดงความคิดเห็น
ต่อแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคําแนะนําอ่ืนๆ นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้สอนผู้วิจัย สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา และขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําวิทยานิพนธ์คร้ังนี้ทุกท่านได้กรุณาให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือและให้กําลังใจตลอดมา  
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณ
ทุกท่าน  
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การพัฒนากระบวนการพัฒนาการคดิแก้ปญัหา 
เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการคดิแก้ปญัหาของนักเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ ์
 

ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ1 อาทิตยา ขาวพราย2 
 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนากระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 2) เพ่ือประเมินผลการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งก่อนและหลังการพัฒนา และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป ได้แก่ 1) วิเคราะห์การดําเนินงานตามกระบวนการพัฒนา โดยหาค่าเฉล่ีย 
( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อ 2) วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการพัฒนาโดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อ 
และ 3) เปรียบเทียบความผลการทดลอง ก่อน-หลัง ใช้กระบวนการพัฒนา โดยการทดสอบค่าที (t-test)  
 ผลการวิจัย พบว่า ผลการพัฒนากระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะที่
สําคัญในการคิดแก้ปัญหา และการจัดสภาพการณ์ภายนอกเพ่ือส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา หลังการทดลองใช้
กระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้ทั้งในภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจเก่ียวกับกระบวนการ
พัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โดยภาพรวมในระดับ
มากที่สุด  
 
คําสําคัญ: กระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหา, ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน, สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
____________ 
1สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
e-mail: peeMaai@hotmail.com 
2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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Development of Problem-solving Training Program  
to Improve Problem-solving Skills of Students  

under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 
 

Thitikarn Kaeowiset1 Arthitaya Khaopraay2 
 
Abstract  
 This study aimed to: 1) develop problem-solving training program to improve 
problem-solving skills of students under Phetcahbun Primary Educational Service Area 
Office; and 2) evaluate outcome of problem-solving training program to improve 
problem-solving skills of students under Phetcahbun Primary Educational Service Area 
Office. Participants were 60 students from schools that took part in the program. Research 
instruments included: 1) pre-and post-program evaluation survey; and 2) student's 
satisfaction level survey. Commercial software was used for statistical analysis including: 
1) overall and individual analysis of implementation of the program's outcome using 
percentage and Standard Deviation; 2) overall and individual analysis of satisfaction level 
towards the program using percentage and Standard Deviation; and 3) comparing 
between pre-and post-implementation of the program's outcome using t-test.  
 The results revealed that the outcomes of student's problem-solving training 
program implementation were as the followings: 1) students were able to learn by using 
scientific skills to solve problems; and 2) students were able to set up an external 
environment to solve problems. The overall and individual post-problem-solving training 
program implementation's outcome were significantly higher than pre-problem-solving 
training program implementation's by 0.5. Students also showed the highest satisfaction 
level towards problem-solving training program. 
 
Keyword: problem-solving training program, problem-solving skills, Phetchabun Primary 
Educational Service Area Office 
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1. บทนํา  
  ในชีวิตประจําวันของคนเราน้ันมักจะพบปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาส่วนตัว ปัญหาเก่ียวกับ
การทํางานปัญหาทางสังคม เป็นต้น ผู้คิดแก้ปัญหาจะต้องศึกษาถึงสาเหตุที่มาของปัญหา ซึ่งจะมีลักษณะ
แตกต่างกัน และจะพยายามคิดค้นหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือจะแก้ไข การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการคิดให้แก่นักเรียน จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีของการพัฒนาการศึกษาเพราะการพัฒนาทักษะทางด้าน
การคิด เป็นพ้ืนฐานทางการเรียนที่สําคัญของทุกวิชา แต่ในระบบการจัดการเรียนศึกษาของประเทศไทยใน
ขณะน้ีกําลังประสบปัญหาอยู่หลายประการ เช่น ครูส่วนใหญ่มักสอนโดยเน้นการท่องจํา เน้นข้อมูลความ
จําเป็นส่วนใหญ่ จึงทําให้นักเรียนไม่สามารถนําข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอน ไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในสภาพอ่ืนที่แตกต่างจากในห้องเรียน (แสงเดือน ทวีสิน. 2545: 190) และเน้ือหาท่ีสอนมีมาก
จนเกินไป ทั้งจุดประสงค์ ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการสอนเน้นการท่องจํา
มากกว่าความเข้าใจ นักเรียนจึงขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และยังพะวงกับคะแนนซึ่งเป็นสิ่งสมมติอย่าง
หน่ึง จึงทําให้ขาดการพัฒนาทักษะในการคิด สอดคล้องกับงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
แห่งชาติ (2544: 47) พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาของเมืองไทยท่ีปรากฏอยู่ทั่วๆ 
ไป คือ นักเรียนไม่พยายามคิด ชอบทําตามคําสั่งของครูและไม่มีความคิดเป็นของตนเอง ไม่พยายามฉีก
กรอบความคิดหรือหาทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา จึงแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองไม่ได้ การคิดแก้ปัญหา
เป็นสิ่งสําคัญต่อวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้การคิดเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนตลอดเวลา 
ทักษะการคิดแก้ปัญหาเป็นทักษะที่เก่ียวข้องและมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตที่วุ่นวายสับสนได้เป็นอย่างดี 
ผู้ที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง ทักษะการ
แก้ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จักคิดและรู้จักการใช้สมองหรือเป็นทักษะท่ีมุ่งพัฒนาสติปัญญาแต่เพียง
อย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ยังเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยมความรู้ ความเข้าใจใน
สภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย (Eberle and Slanish, 1996 อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลคํา. 2547: 15)  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1. 2558: 11) ทั้งน้ีเพราะ
ข้อสอบ O-NET จะเน้นกระบวนการคิด ซึ่งข้อสอบภายในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครูจะ
เน้นให้นักเรียนอ่าน จด ท่องจํา ทําให้นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ขาดกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนากระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
 2.2 เพ่ือประเมินผลการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 60 คน 
 
 3.2 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
  3.2.1 กระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวิธีการสร้างและหา
คุณภาพดังนี้ 
    1) ศึกษา แนวคิด และหลักการเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ  
    2) จัดทําร่างกระบวนการพัฒนาฯ  
    3) จัดสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการพัฒนาฯ จํานวน 5 ท่าน 
    4) ปรับปรุงร่างกระบวนพัฒนาฯ  
    5) ประสานงานกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ คัดเลือก
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือขอความร่วมมือในการทดลองนําร่อง 
    6) ประสานงานกับโรงเรียนเพ่ือขอความร่วมมือในการทดลองใช้นําร่อง 
    7) ปรับปรุงร่างกระบวนการพัฒนาฯ แล้วจัดทําฉบับจริง  
  3.2.2 แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ ทั้งก่อนและหลังการพัฒนา โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
    1) กําหนดจุดมุ่งหมายของแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาฯ 
    2) ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาฯ 
และกําหนดกรอบในการสอบถาม 
    3) สร้างแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาฯ ลักษณะของแบบ
ประเมินที่สร้างขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
    4) นําแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาฯ ที่สร้างขึ้น เสนอให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจสอบความตรง (Validity) และความเหมาะสมของเนื้อหา 
ตลอดจนภาษาที่ใช้ โดยการหาค่า IOC (Item Objective Congruence) พิจารณาคัดเลือกข้อที่มีค่าต้ังแต่ 
0.50 ขึ้นไป ส่วนข้อที่มีค่าตํ่ากว่า 0.50 นํามาปรับปรุงแก้ไข 
    5) ปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาฯ ให้เป็นฉบับ
สมบูรณ์ และนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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  3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหา
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
    1) ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฯ และการสร้างเครื่องมือมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale)  

   2) กําหนดจุดมุ่งหมายของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการ 
พัฒนาฯ  
    3) กําหนดโครงสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับกระบวนการ 
พัฒนาฯ 
    4) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาฯ โดย
ลักษณะของแบบสอบถามความพึงพอใจของครูเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาฯ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert  
    5) นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฯ ที่สร้างขึ้น
เสนอให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของข้อคําถามและความตรง
เชิงเน้ือหาของข้อความคําถามแต่ละข้อ 
    6) ปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนฯ 
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
    7) นําไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน นําผลการประเมินมา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีการของครอนบาค 
 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิจัยดําเนินการดังนี้ 
  1) ประสานงานกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ที่มีนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในทดลองใช้กระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2) ประสานงานกับโรงเรียนเพ่ือขอความร่วมมือในการนํากระบวนการพัฒนาฯ ไปใช้ 
  3) จัดกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียน ให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยดําเนินการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นระยะเวลา 
7 วัน วันละ 4 ช่ัวโมง  
  4) ประเมินผลการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาฯ โดยใช้แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการพัฒนาฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฯ  
  5) จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยนํา แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้นี้ 
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  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ 
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ 
     1) วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาฯ โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อ ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
กําหนดเป็น 5 ระดับโดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100)  
     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลความว่า  มีการปฏิบัติมากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  แปลความว่า  มีการปฏิบัติมาก 
     ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลความว่า  มีการปฏิบัติปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  แปลความว่า  มีการปฏิบัติน้อย 
     ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  แปลความว่า  มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
     2) วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาฯ โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อ ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
กําหนดเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100)  
     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลความว่า  พึงพอใจมากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  แปลความว่า  พึงพอใจมาก 
     ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลความว่า  มีพึงพอใจปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  แปลความว่า  พึงพอใจน้อย 
     ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  แปลความว่า  พึงพอใจน้อยที่สุด 
     3) เปรียบเทียบความผลการทดลอง ก่อน-หลัง ใช้กระบวนการพัฒนาฯ โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test)  
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการพัฒนากระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ความสามารถใน
การคิดแก้ปญัหา 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

การจัด
สภาพการณ์
ภายนอกเพ่ือ

ทักษะที่สําคัญ
ในการคิด
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 จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ สามารถสรุปกระบวนการพัฒนาได้ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นของปัญหา  
 ขั้นที่ 2 ขั้นต้ังสมมติฐาน   
 ขั้นที่ 3 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  
 ขั้นที่ 5 ขั้นลงสรุป 
2. ทักษะท่ีสําคัญในการคิดแก้ปัญหา ได้แก่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ 
 ทักษะที่ 1 การสังเกต (Observing)  
 ทักษะที่ 2 การวัด (Measuring)  
 ทักษะที่ 3 การคํานวณ (Using numbers)  

ทักษะที่ 4 การจําแนกประเภท (Classifying)  
ทักษะที่ 5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using space/Time 
relationships)  
ทักษะที่ 6 การจัดกระทํา และสื่อความหมายข้อมูล (Communication)  
ทักษะที่ 7 การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)  
ทักษะที่ 8 การพยากรณ์ (Predicting)  
ทักษะที่ 9 การต้ังสมมติฐาน (Formulating hypotheses)  
ทักษะที่ 10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally)  
ทักษะที่ 11 การกําหนด และควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables)  
ทักษะที่ 12 การทดลอง (Experimenting)  
ทักษะที่ 13 การตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล (Interpreting data and conclusion)  

3. การจัดสภาพการณ์ภายนอกเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา 
3.1 จัดสถานการณ์ใหม่ๆ ที่มีวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี 
3.2 ควรเป็นปัญหาที่ผู้เรียนแสดงความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ 
3.3 ผู้สอนควรแนะนําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ 
3.4 จัดบรรยากาศการเรียนการสอนหรือส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปในทางเปลี่ยนแปลงได้ไม่ตายตัว 
3.5 ให้โอกาสผู้เรียนได้คิดอยู่เสมอ 

 
 4.2 ผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ (N=60)  
 

กระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหา 

ผลการปฏิบัตงิาน 
ตามกระบวนการพัฒนา 

การคิดแก้ปัญหา t P 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 
X  S.D X  S.D 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3.57 .55 4.58 .56 8.634 .05 
2. ทักษะทีส่ําคัญในการคิดแก้ปัญหา 3.52 .55 4.60 .54 8.565 .05 
3. การจัดสภาพการณ์ภายนอกเพ่ือส่งเสริมการคิด
แก้ปัญหา 3.57 .54 4.61 .56 8.646 .05 

รวม 3.55 .54 4.59 .55 8.615 .05 
P ≥.05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการปฏิบัติงานหลังการทดลองใช้กระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหา
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้ทั้งในภาพรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่.05 
 
 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหา
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการ
พัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ (N=60)  
 

กระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหา ความพึงพอใจ แปลผล 
X  S.D 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 4.62 .56 มากที่สุด 
2. ทักษะที่สําคัญในการคิดแก้ปัญหา 4.63 .55 มากที่สุด 
3. การจัดสภาพการณ์ภายนอกเพ่ือส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา 4.69 .55 มากที่สุด 

รวม 4.64 .55 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 อภิปรายผล 
  5.1.1 ผลการพัฒนากระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะที่สําคัญในการคิดแก้ปัญหา และการ
จัดสภาพการณ์ภายนอกเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา อาจเนื่องจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการท่ี
นํามาซึ่งความรู้ความจริงที่เช่ือถือได้ นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ความจริงเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทํานายปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสามารถควบคุมปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ ใน
ปัจจุบันวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับของศาสตร์แขนงต่างๆ และได้นําไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้าในศาสตร์แขนงต่างๆ เป็นอย่างมาก แม้ในทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์ก็ตระหนักถึงคุณค่าของวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างย่ิง และได้นํามาใช้เป็นแบบแผนใน
การแสวงหาความรู้ความจริงอย่างกว้างขวาง วิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้นับเป็นจุดเร่ิมต้นที่พัฒนาต่อไปเป็น
วิธีการของการวิจัย สอดคล้องกับชาตรี เกิดธรรม (2542) ได้ระบุว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียน
ได้ใช้คิดหาเหตุผล ในทํานองเดียวกัน จันทร์เพ็ญ เช้ือพานิช (2547) ได้มองว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์
พัฒนามาจากการคิดหาเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ สําหรับชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552) ได้กล่าวว่า วิทยาศาสตร์
เป็นกระบวนการที่อาศัยเหตุและผล ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ส่วนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญและจําเป็นสําหรับผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสามารถ 
และความชํานาญในการคิด เพ่ือค้นหาความรู้ และการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทนา กะมณี (2552) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ที่
ได้รับการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทําให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ่มมากย่ิงขึ้น นักเรียนทุก
คนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามศักยภาพ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน กล้า
แสดงออกและม่ันใจในตัวเอง อีกทั้งการพัฒนาทักษะกาคิดแก้ปัญหาน้ันควรจัดสถานการณ์ใหม่ๆ ที่มี
วิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี ควรเป็นปัญหาที่ผู้เรียนแสดงความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ผู้สอน
ควรแนะนําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้จัดบรรยากาศการเรียนการสอนหรือ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทางเปลี่ยนแปลงได้ไม่ตายตัวและให้โอกาสผู้เรียนได้คิดอยู่เสมอ 
  5.1.2 ผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ พบว่า หลังการทดลองใช้กระบวนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ สูงกว่า
ก่อนการทดลองใช้ทั้งในภาพรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องจึงทําให้
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นักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรี จันทร์สวย 
(2551: 67-70) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการคิด 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 
โดยมีความมุ่งหมาย คือ เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิด และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถด้านทักษะการคิดสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05  
  5.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาการคิด
แก้ปัญหาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจกระบวนการพัฒนาการคิด
แก้ปัญหาโดยภาพรวมในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน อาจเน่ืองมาจาก ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหามาก
ยิ่งขึ้น กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น และทําให้สนุกกับการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัของ Rusbult, 
et al. (1998: 282-297) ซึ่งได้ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการบูรณาการการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช้สําหรับการเรียนการสอน รูปแบบของการบูรณาการการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ถูกสร้างข้ึน
ในลักษณะของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในรูปแบบของกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า การบูรณา
การการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนจะกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น เกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ การจํา และทักษะการคิด ทําให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนและเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 สถานศึกษาควรสนับสนุนสิ่งอ่ืนๆ ที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ของนักเรียน  
  5.2.2 สถานศึกษาควรพัฒนาให้ครูในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิควิธีการสอน 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน  
  
6. กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยน้ีได้รับงบประมาณทุนอุดหนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น งบประมาณแผนดิน 
ประจําปีงบประมาณ 2558 ภายใต้โครงการวิจัยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยคําแนะนําต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บุคลากรสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ และความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบุคลากรหลาย
ฝ่าย ที่สละเวลาให้คําแนะนํา คําปรึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการ
ดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี 
 ผู้วิจัยขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดํารัสวิทย์ ปทุมมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพา
นนท์ และดร.สุเทพ ธรรมะตระกูล เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความกรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา ให้แก่ผู้วิจัย  
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จึงขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งน้ี
มา ณ ที่นี้ด้วย 
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การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อสง่เสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 

 
ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่1 นภาลัย ศรีวิชัย2 

 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยเรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา” มีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ คือ เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ก่อน-หลัง จากการใช้สื่อออนไลน์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และ
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อออนไลน์ในทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
จากการใช้สื่อออนไลน์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนห้วยอูน โรงเรียนบ้านอ้อน อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 15 คน และโรงเรียนบ้านหลวงใต้ 
อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 5 คน รวม 20 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง คณะผู้วิจัยใช้
แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สื่อออนไลน์ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. คะแนนทดสอบของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการใช้สื่อออนไลน์ทําให้คะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 2. ผลรวมการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ยระดับมาก ( =4.21)  
 
คําสําคัญ สื่อออนไลน์ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
1,2คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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Effects of Using Online Media to Promote English Listening  
and Speaking Skills for Elementary Teaching English Teachers 

 
Thanapun Na Chiangmai1 Napalai Srivichai2 

 
Abstract  
  The research “Effects of Using Online Media to Promote English Listening and 
Speaking Skills for Elementary Teaching English Teachers” had two objectives 1) to 
compare English teachers’ ability in listening and speaking skills on using online media 
before and after using a pre and posttest; and 2) to study the teachers’ opinion in 
learning English satisfaction by using online media. Purposive sampling groups were 
selected from English teachers teaching in three primary schools with the total number of 
twenty people altogether. A sample was selected for 15 people from Huanuoon and 
Banaon School and 5 people from Banluangtai School, Luang Tai Sub-district, Ngao 
District, Lampang. Researchers administered the pretest and posttest with the 
questionnaire on their satisfaction gained after using online media.The statistics used 
consisted of descriptive statistics by means of frequency distribution, percentage, mean 
and standard deviation. The findings revealed as following:- 
 1.  The respondents were the teachers’ achievement in posttest  
higher than pretest in listening and speaking skills on using online media. The difference 
between the means is statistically significant at o.5.  
 2.  And the teachers’ opinion in learning English satisfaction were the highly 
positive in ( =4.21)  
 
Keywords: Online Media, Listening Skill,Speaking Skill 
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1. บทนาํ  
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทท่ีสําคัญในการ
ติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศ จึงจําเป็นต้องพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ การใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอนเพ่ือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ การฟัง-พูด จากการ
สํารวจทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนมีภาระงานด้านการเรียนการสอนมากจึง
ต้องการคําแนะนําเว็บไซด์ที่หลากหลาย เพ่ือศึกษา พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพ่ือต้องการวางแผน
กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนการสอน ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ สื่อการสอนเป็นองค์ประกอบสําคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ไม่ใช่
เจ้าของภาษา สื่อทัศนูปกรณ์ช่วยให้ห้องเรียนสดใส ทําให้บทเรียนน่าสนใจ ช่วยกําหนดความหมายของ
เน้ือหาให้ชัดเจน ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ดังน้ันเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนสื่อการเรียนการสอนจึงควรมีความหลากหลาย น่าสนใจ และช่วยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็ว โดยผู้สอนต้องสามารถเลือกใช้ ปรับและจัดการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่จะเรียน สื่อที่สามารถนํามาใช้ในการเสริมทักษะการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษได้นั้น ได้แก่ เพลงภาพยนตร์และข่าวทางโทรทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสําเร็จรูป และบทเรียนออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ดังน้ันการจัดกิจกรรมเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ประสบผลสําเร็จในการฝึกทักษะการฟังและการพูด เน่ืองจากกิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาใน
ลักษณะท่ีครบวงจร เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา และช่วยให้การเรียนภาษาเป็นไปอย่างธรรมชาติ  

รวมท้ังเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะนําไปสู่สัมฤทธ์ิผลในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง กิจกรรมที่สามารถนํามาใช้ในการเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษได้นั้น 
ได้แก่ การฝึกออกเสียง เกม บทบาทสมมติ สถานการณ์จําลอง และทัศนะศึกษาสื่อการสอนเป็นองค์ประกอบ
สําคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จากงานวิจัยของ และงานวิจัยของนพมาศ หงษาชาติ. (2553) 
จากสาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบูณาการแนวคิด
ทฤษฏีภาษาศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่ กับกลุ่มตัวอย่างเป็นครู 20 คน จากโรงเรียน 18 โรงเรียน ใน 7 อําเภอ 
พบว่า ครูผู้สอนจบการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษเพียงร้อยละ 16.7 นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ รัชดาวรรณ 
คงสัตย์. (2555) จากคณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง
บทบาทของภาพยนตร์การ์ตูนภาษาอังกฤษต่อการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทยในวัยก่อนประถม ทําการวิจัย
กับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 คน เป็นเด็กวัยก่อนประถม อายุ 4-7 ปี กลุ่มทดลอง 5 คน ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนในกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ด้วยความสําคัญ 
 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริม
กระบวนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนในอําเภองาว จังหวัดลําปาง ผู้วิจัย
คาดหวังว่าผลการวิจัยที่จะได้จากการวิจัยนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ให้กับ
การศึกษาของไทย และเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ก่อน-หลัง จากการ
ใช้สื่อออนไลน์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการใช้สื่อออนไลน์ในทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยกําหนดแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน
และหลังการทดลอง  
 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
  1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนห้วยอูน โรงเรียนบ้านอ้อน อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 
15 คน 
  2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหลวงใต้ อําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 5 คน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 เน้ือหาการเรียนการสอนจาก เว็บไซด์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านทักษะการ
ฟัง-พูด ที่เป็นข่าวที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ที่เน้นพัฒนาด้าน
การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่คุณครูสอนให้ผู้ผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้ การฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อออนไลน์ จํานวน 10 แผน แผนละ 2 คาบ รวมทั้งหมด 20 คาบ คาบละ 40 นาที 
เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 2. แบบวัดความสามารถในการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษของครู ก่อนอบรม และหลัง
อบรม มีลักษณะปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 64 ข้อ เป็นข้อสอบการฟัง และอัตนัย 12 ข้อ เป็นข้อสอบการ
พูด 3.แบบวัดความพึงพอใจของครูต่อการอบรมด้านทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ได้ให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจ และหาค่า IOC ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5  
 การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ทําการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง
ภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
 2.  ดําเนินการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้วิจัยสอนกลุ่มทดลองด้วย
ตนเอง รวมระยะเวลา 10 สัปดาห์ ต้ังแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน 2557  

3.  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยทําการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มทดลอง ด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการฟังภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยเปิด MP3 Audio จากเว็บไซด์ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ข้อสอบจากเว็บ
ไซด์ ได้แก่ learnenglishteens.britishcouncil.org examenglish.com/TOEIC และ esl.about.com เป็น
ต้น ส่วนแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ วิจัยได้ใช้ข้อสอบจากเว็บไซด์ 
s.org/Media/Tests/TOEIC เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลไปทําการวิเคราะห์ต่อไป 
  4.  วิเคราะห์ผลจากคะนนการทดสอบวัดความสามารถทางการฟังภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน และนํามาเปรียบเทียบโดยวิธีทางสถิติ 
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4. ผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา” มีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ คือ เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ก่อน-หลัง จากการใช้สื่อออนไลน์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และ
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อออนไลน์ในทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
จากการใช้สื่อออนไลน์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 คะแนนทดสอบของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการใช้สื่อออนไลน์ทําให้คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลัง
เรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
ตาราง ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการใช้สื่อออนไลน์ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
 

ลําดับ รายการ
ประเมิน 

Mean SD 

1 Pretest 30.15 2.661 
2 Posttest 50.10 5.937 

 
 จากตารางที่ แสดงให้เห็นว่า คะแนนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อยู่ที่ค่าเฉล่ียที่ 50.10 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานที่ 5.94 จากผู้เข้าอบรมจํานวน 20 คน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ.05 ซึ่งสะท้อนว่าการ
จัดอบรมประสบผลสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
  ครูมีความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้สื่อออนไลน์ เพ่ือการสื่อสาร สูงกว่า
หลังอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากส่ือออนไลน์มีความทันสมัย มีความ
น่าสนใจ เพราะมีภาพ สี เสียง ผู้เรียนได้ฝึกการฟังพูดภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมการฟังที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
ตอบสนองต่อเน้ือหาในส่ิงที่ฟัง ฟังแล้วพูด ฟังแล้วอ่าน หรือฟังแล้วเขียน ทําให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะการ
ฟังอย่างมีจุดหมาย สอดคล้องกับการฟังในชีวิตประจําวัน อันจะทําให้เกิดความสามารถในการฟังมากข้ึน 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของหลักการทางด้านความรู้สึกนึกคิดนี้ Brown การฟังในชีวิตประจาวันของคนเรา
จะเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ การฟังที่ได้ยินโดยมิได้ต้ังใจในสถานการณ์รอบตัวทั่วๆ ไป (Casual Listening) 
การฟังอย่างต้ังใจและมีจุดมุ่งหมาย (Focused Listening) จุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการฟัง คือ 
การรับรู้และทา ความเข้าใจใน “สาร” ที่ผู้อ่ืนสื่อความมาสู่เรา ผลจากการอบรมของการวิจัยนี้จะเห็นได้ว่า
ครูมีคะแนนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อยู่ที่ค่าเฉล่ียที่ 50.10 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานที่ 5.94 จากผู้เข้า
อบรมจํานวน 20 คน   
  ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอนจากส่ือออนไลน์อย่างเห็นได้ชัด โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมิน
แผนการสอน 3 ด้าน คือ ด้านครู ด้านบทเรียน และด้านนักเรียน ทําให้เห็นพัฒนาการในการสอนของครู 
จากผลการวิจัยพบว่า การติดตามผลจากการอบรมรมของครูของการศึกษาวิจัยนี้ ครูได้นําความรู้ไปปรับใช้
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ในการพัฒนาการสอน จากแบบวัดประเมินแผนการสอน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นในภาพรวมว่า บทเรียน 
ครู และนักเรียน ที่ครูได้ทําแผนการจัดการเรียนรู้นั้น มีค่าอยู่ในระดับมาก (X =4.27) ส่วนในด้านบทเรียน
นั้น มีค่าอยู่ระดับมาก (X = 4.18) ในด้านของครูผู้สอน มีค่าอยู่ระดับมาก (X =4.27) และในด้านของ
นักเรียน มีค่าอยู่ระดับมาก (X =4.34) ในการวิจัยของ นพมาศ หงษาชาติ. (2553) จากสาขาการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น มหวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการอบรมครู
สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบูณาการแนวคิดทฤษฏีภาษาศาสตร์ยุค
หลังสมัยใหม่ กับกลุ่มตัวอย่างเป็นครู 20 คน จากโรงเรียน 18 โรงเรียน ใน 7 อําเภอ พบว่า ครูผู้สอนจบ
การศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษเพียงร้อยละ 16.7 ครูสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนท่องจํา การแปลคําต่อคํา
เป็นภาษาไทย และสอนคําศัพท์แบบแยกส่วน ด้วยปัญหาการวัยที่สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ ดังน้ัน ครูต้อง
มีองค์ความรู้ที่จําเป็น มีหลักการในการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งมีความรู้
ในศาสตร์ของการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถนําความรู้ไปใช้ได้ในการจัดการเรียนการสอน ได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นอยู่ในช้ันเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ การสร้างการต่ืนตัวให้กับผู้เรียนตลอดเวลา โดยใช้วิธีการต้ังคําถามของครูผู้สอน กระบวนการท่ีครู
นําไปใช้ขึ้นอยู่กับแนวคิด ในการจัดการเรียนการสอนที่ครูยึดเป็นหลกั ซึ่งทําให้ครูแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมการสอน Bruner ดังที่ (อ้างถึงใน Leach and Moon, 1999: 5-6) ได้ให้ทัศนะว่า ความเช่ือ
เกี่ยวกับสอนจะเป็นที่สะท้อนออกมาให้ครูได้ปฏิบัติกับผู้เรียน การที่จะทําให้ผู้เรียนบรรลุผลตามท่ีหลักสูตร
มุ่งหวังนั้น มีองค์ประกอบหลักคือ ครูจะต้องมีความสามารถในการนําความรู้ไปใช้กับการเรียนการสอนที่
เหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในช้ันเรียน   
 สื่อการสอนเป็นองค์ประกอบสําคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ
ภาษา สื่อทัศนูปกรณ์ช่วยให้ห้องเรียนสดใส ทําให้บทเรียนน่าสนใจ ช่วยกําหนดความหมายของเนื้อหาให้
ชัดเจน ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองการ
เรียนรู้ของผู้เรียนสื่อการเรียนการสอนจึงควรมีความหลากหลาย น่าสนใจ และช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็ว โดยผู้สอนต้องสามารถเลือกใช้ ปรับและจัดการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่จะเรียน 
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช้  
  1.  โรงเรียนควรมีนโยบายสนับสนุนการฝึกทักษะพูดภาษาอังกฤษของครู โดยให้ครูเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ทาง Internet ได้ง่ายขึ้น  
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  1.  ควรทําการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
  2.  ระยะเวลาทําการวิจัยควรเป็นช่วงเวลาสองภาคการศึกษา ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนท่ี 2 
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การพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรูแ้บบผสมผสานเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ในศตวรรษท่ี 21
ของนิสิตหลกัสูตรการศึกษาบัณฑติสาขาวชิาสขุศึกษา 

 
ธัญมา หลายพัฒน์1 กิตติชัย สุธาสิโนบล2 ประพันธศริิ สุเสารัจ3 บุปผา ปลื้มสําราญ4 

 
บทคัดย่อ 
 รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
และพัฒนาขั้นตอนของการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 
21 สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการจัดกลุ่มสนทนา (Focus group) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 8 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญ
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนทักษะชีวิต 
จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 2 คน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ประกอบด้วยการ
สอนเนื้อหาในช้ันเรียน (Face to face) การให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ตรง (Experience based) และการ
เรียนผ่านออนไลน์ (Technology based) มีคุณประโยชน์ (Utility) ต่อการสร้างทักษะผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษาที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 เป็นเรื่องน่าสนใจ แต่ต้องประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของ
มหาวิทยาลัยและปัจจัยเอ้ืออ่ืนๆ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ท แหล่งฝึกประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีความ
เป็นไปได้สูง (Feasibility) ขึ้นอยู่กับว่าจะนําไปใช้ในลักษณะใด ความคิดเห็นที่ได้จากการสังเคราะห์ครั้งน้ี 
ผู้วิจัยจะนําไปใช้ในการยกร่างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษาลําดับต่อไป  
 
คําสําคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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The Development of Blended Learning Model for Enhancing 21st Century 
Life Skills of Health Education Undergrad Students. 

 
Thanma Laipat1 Kittichai Suthasinobon2 Prapansiri Susaorat3  

Bubpha Pluemsamran4 

 

Abstract  
 This research aims to study the opinion of provide important information about 
the element and development stages of creating the blended learning model particular 
for the students of the Health Education Program of Faculty of Physical Education, 
Srinakharinwirot University. Using Qualitative Research By discussion groups (Focus group) 
from a major 8 experts in 4 academic areas: Curriculum and Instruction in blended 
learning, Life skills learning management, Learning assessment and Educational 
technology. From the study, it is found that: blended learning constructed from Face to 
face, Experience based and Technology based in order to enhance 21st Century Life Skills 
of Health Education Undergrad Students is interesting and Utility. The Feasibility depends 
on the university’s context, Wi-Fi and workplace learning. The result brings to construct 
the model of Blended Learning Model for Enhancing 21st Century Life Skills of Health 
Education Undergrad Students on the next time. 
 
Keyword: Blended Learning Model 21st Century Life Skills 
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1. บทนํา  
 ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษที่นําพากระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงไปสู่ทุกภูมิภาคของโลก ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี และส่งผลต่อภาคการเมืองในระดับนโยบายของประเทศต่างๆ ในการ
พัฒนาประชากรของตนให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันกับ
นานาประเทศ ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกัน และไม่อาจอยู่นิ่งเฉย
ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีได้ คําถามท่ีสําคัญเก่ียวกับระบบการศึกษา และการพัฒนาคนคือ 
ประเทศไทยจะเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร คนไทยมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการจ้างงาน
ในภาคธุรกิจและบริการในศตวรรษท่ี 21 หรือไม่ ทําอย่างไรเราจะพัฒนาคน หรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง เพ่ือ
รองรับการจ้างงานในภาคธุรกิจและบริการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาคน ได้แก่ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-
2559) ข้อที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปฏิรูปการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ซึ่งพบว่าในปัจจุบันยังประสบปัญหาด้านคุณสมบัติของบัณฑิตที่ไม่มีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ในภาคธุรกิจ บริการ และอุตสาหกรรมดังที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 11 ว่า ระดับอุดมศึกษา
คุณภาพของบัณฑิตอยู่ในระดับดี  
 แต่ในภาพรวมยังไม่เป็นที่พึงพอใจ ผู้สําเร็จระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา มีความสามารถและ
สมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553: 6-8) ทําให้
เกิดการว่างงาน และความขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
เน่ืองจากไม่สามารถนําบุคลากรท่ีมีอยู่ไปใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความสําคัญยิ่งและ
มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ สร้างคน และสร้างสังคม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2555: 3) โดยเฉพาะการ
สร้างความรู้ เพราะการศึกษาในระดับน้ีเป็นการศึกษาสําหรับคนท่ีกําลังจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่แล้ว  
  ดังน้ันรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสําคัญ จาการทบทวน
เอกสารผู้วิจัยพบว่า รูปแบบหน่ึงที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะแบบ
ผสมผสาน (DET) เป็นทางเลือกใหม่สําหรับการจัดการศึกษาที่มีการผสมผสานจุดแข็งของกิจกรรมการ
เรียนรู้แต่ละแบบเข้าด้วยกันมีความเหมาะสมในการนําไปใช้ในระดับอุดมศึกษา (อดุลย์ ภัยชํานาญ, วิชัย 
นภาพงศ์ และผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์. 2557: 11; นฤมล รอดเนียม: 2555: 83-89; อายเทคิน และคนอ่ืนๆ 
(Aytekin and others. 2012: 336; เชน (CHEN: 2012: 210) โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน่ืองจากมี
วิธีการที่หลากหลายในการสอนเนื้อหาในช้ันเรียน (Face to face) การให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ตรง 
(Experience based) และการเรียนผ่านออนไลน์ (Technology based) เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุก
เวลา ทุกสถานที่ และทุกโอกาสที่ผู้เรียนต้องการ (ราชกิจจานุเบกษา. 2542: 8)  
 อย่างไรก็ตาม รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานน้ันมีลักษณะของการผสมผสานแนวคิด
ปรัชญาการศึกษา สัดส่วนการผสมผสาน และการผสมผสานกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้น จึงมีลักษณะที่ไม่
ตายตัวและต้องการองค์ความรู้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจ
และหาวิธีการพัฒนารูปแบบการผสมผสานที่เหมาะสมเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง
จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสําคัญเก่ียวกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุข
ศึกษา 
 2.2 พัฒนาขั้นตอนของการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษา 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย ขอบเขตการวิจัย เครื่องมือวิจัย และ
วิธีดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี  
 1. รูปแบบการวิจัยเป็นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการจัดกลุ่มสนทนา (Focus group)  
 2. ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 8 คน ประกอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
ทักษะชีวิต จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 2 คน  
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ประเด็นคําถามที่ใช้ในการจัดกลุ่มสนทนาที่ผ่านการ
พิจารณาความเหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จํานวน 3 ท่าน 
 4. วิธีการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดกระบวนการไว้ 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.1. ขั้นตอนศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
   ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นเพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา รายละเอียด ดังนี้ 
   4.1.1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน และกับทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี21 เพ่ือนํามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน ความต้องการของโรงเรียน และความเปล่ียนแปลงของสังคม มีรายละเอียด ดังนี้ 
     4.1.1.1ศึกษาปรัชญาของกลุ่มสารัตถะนิยม พิพัฒนาการนิยม และสรรคนิยม แนวคิด 
ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มพุทธินิยม ได้แก่ แนวคิดของบรูเนอร์ ที่อยู่ในกลุ่มพุทธินิยม แนวคิดของส
กินเนอร์ที่อยู่ในกลุ่มพฤติกรรมนิยม และแนวคิดของโคมส์ ที่อยู่ในกลุ่มมนุษยนิยม และการจัดการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาที่ตอบสนองผู้เรียนหลายแบบ การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์การทํางาน การจัดการ
เรียนรู้ทางออนไลน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
     4.1.1.2ความหมาย ความเป็นมา ความสําคัญ องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่21 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตในศตวรรษที่21  
     4.1.2ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสภาพ ปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษา 
     4.2. ขั้นสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
   4.2.1 ร่างประเด็นคําถามเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการกําหนด
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การสอนเนื้อหาใน
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ช้ันเรียน (Face to face) การให้นิสิตฝึกประสบการณ์ตรง (Experience based) และการเรียนผ่าน
ออนไลน์ (Technology based)  
   4.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน 
   4.2.3 การจัดกลุ่มสนทนา (Focus group) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 8 คน ประกอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
ทักษะชีวิต จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 2 คน  
   4.2.4 การทดสอบความแม่นตรงและความน่าเช่ือถือได้ของข้อมูลด้วยวิธีการสามเส้า และ
วิเคราะห์ข้อมูลขณะจัดกลุ่มสนทนาแล้วนําไปเขียนรายงานเพ่ือบรรยายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไป
ได้และคุณประโยชน์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
 
4. ผลการวิจัย 
 หลังจากดําเนินการสนทนากลุ่มแล้ว นําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
และสร้างข้อสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษา 
เก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษา ได้แก่ คุณประโยชน์ (Utility) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ของการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ที่ประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การทํางาน และการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุข
ศึกษา รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน พบว่า 
  ทักษะชีวิตของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษา 4 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ใช้ในงานวิจัยช้ินน้ี ได้แก่ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การจัดการกับความเครียด ความตระหนักรู้ในตน และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นิสิต
ยังขาดการคิดแบบมีวิจารณญาณ  
 การจัดการด้านอารมณ์ความเครียด เช่น ไม่ค่อยอดทนในการรับฟังผู้อ่ืน การสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้อ่ืน เช่น การคิดแบบตนเองถูกเสมอ ขาดความรับผิดชอบ ขาดการนึกถึงผู้อ่ืน และใช้เทคโลยีอย่าง
เหมาะสม ซึ่งทักษะเหล่าน้ีจะเป็นตัวกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ต่อไป  
 ดังนั้นการจัดการเรียนรูใ้นช้ันเรียนที่ใช้แนวคิดการตอบสนองผู้เรียน 4 แบบ ได้แก่ ชอบสงสัย ชอบ
จดตาม ชอบทดลองทํา และชอบเง่ือนไข จะต้องเร่ิมจากคําถามว่า ทักษะที่มุ่งให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนน้ัน 
ผู้สอนจะต้องสร้าง ผ่านกิจกรรมใด ตอบสนองความเป็นปัจเจก หรือลีลาการเรียนรู้แบบใด  
 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมีคุณประโยชน์ต่อการสร้างทักษะผู้เรียนระดับอุดมศึกษาที่จําเป็น
ในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องน่าสนใจ แต่ต้องประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัยและปัจจัยเอ้ืออ่ืนๆ 
เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ท แหล่งฝึกประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมีความเป็นไปได้สูงขึ้นอยู่กับว่าจะนําไปใช้ในลักษณะใด เช่นสื่อ
เสริม สื่อเติม หรือสื่อหลัก ปัจจัยที่เอ้ือต่อการใช้ ได้แก่ นิสิตมีมือถือใช้ทุกคน มหาวิทยาลัยมีสัญญาณไวไฟ 
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(WiFi) รองรับ ใช้แอพอื่นๆ หรือเคร่ืองมืออ่ืนเพ่ิมเติม เช่น เฟสบุค (Facebook) ไลน์ (Line) กูเกิ้ลดอค 
(Google doc.)  
 องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ปรับตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนามี
รายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละประกอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การจัดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์การทํางาน และการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์ข้อมูล ส่วนสัดส่วนการผสมผสาน
ขึ้นอยู่กับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของผู้วิจัยที่จะนําไปกําหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป ความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนาที่ได้จากการสังเคราะห์ครั้งน้ีเป็นขั้นตอนแรกของพัฒนาข้ันตอนของการสร้าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษา ซึ่งผู้วิจัยจะนําไปใช้ในการยกร่างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตสาขาสุขศึกษาดําเนินการวิจัยในขั้นต่อไป ดังแสดงด้วยแผนภาพ ดังนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดที่จะนําไปใชใ้นการยกรา่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษาที่ได้จากการสนทนา
กลุ่มเป็นไปตามองค์ประกอบทักษะชีวิตที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นและมุ่งพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานอันมีองค์ประกอบสําคัญมาจากแนวคิดทฤษฎีจากนักจิตวิทยากลุ่ม
ต่างๆ ที่ผ่านการพิสูจน์ทดสอบทดลองเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและตอบสนองการสร้าง
ความรู้ของผู้เรียน ผู้วิจัยได้นําแนวคิดของของนักวิชาการทางการศึกษาที่อยู่ในกลุ่มพุทธินิยม พฤติกรรม
นิยม มานุษยนิยม และ แนวคิดร่วมสมัย 4 กลุ่ม ได้แก่ บรูเนอร์ สกินเนอร์ โคมส์ และแมคคาธีร์  
มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน แสดงด้วยภาพประกอบ 2 ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 2 แสดงแนวคดิจากกลุ่มพุทธินิยม, พฤติกรรมนิยม,  
มานุษยนยิม และแนวคิดการผสมผสานที่นําไปใช้ในงานวิจัย 

 
 การออกแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานน้ันเป็นไปตามลักษณะขององค์รวม 
(Holistic approach to learning) มีความหลากหลาย เป็นทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยการ
จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การจัดการเรียนรู้จากประสบการณก์ารทํางาน และการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์
สอดคล้องกับแนวคิดของบาบาร่า อลัน (Alan. 2007: 1) ที่กล่าวว่า เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
องค์รวมเนื่องจากได้ผสมผสานแนวทางต่างๆ ไว้ด้วยกัน ได้แก่ การเผชิญหน้า การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้
ผ่านออนไลน์ หรือผสมผสานระหว่างการเรียนในช้ันและแหล่งฝึกงาน ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิมของบองค์
และเกรแฮม (Bonk and Graham. 2006: 5) เขากล่าวว่า การเรยีนรู้แบบผสมผสานมีลักษณะท่ีเป็นระบบ
การเรียนรู้ที่มีการเช่ือมโยงของการเรียนในช้ันเรียนกับการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของครูและนักเรียน ซึ่งมีพัฒนาการจากเดิมที่มีแค่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน ที่มีครูและ
นักเรียนในอดีต ซึ่งมีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องน้อยมาก 
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 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
เป็นสําคัญ จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะไม่ตายตัว ทั้งรูปแบบ กิจกรรม หรือแหล่งเรียนรู้ เป็นวิธีการ
หน่ึงที่ถูกนํามาใช้ เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งเทคโนโลยี ดังที่รงฮวย (Huang. 2008: 66-
78) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานควรจะเปล่ียนให้สอดคล้องกับยุคสมัยด้วย กล่าวคือ เป้าหมายสูงสุด
ของการศึกษาคือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้เข้ากับลีลาของผู้เรียนเพ่ือนําไปสู่การมีทักษะท่ี
นํามาใช้ได้ถูกกาลเทศะ  
  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมีคุณประโยชน์ ซึ่งแกริสันและวาแกน (Garrison, D, & 
Vaughan, N. 2008: 5) ได้นําไปใช้ในบริบทของอุดมศึกษาและได้กล่าวว่า การเรียนในห้องเรียนใช้การ
สื่อสารด้วยการพูด ส่วนการเรียนผ่านออนไลน์ใช้การสื่อสารด้วยการเขียน ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ นอกจากจะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้แล้ว ยังต้องคํานึงถึงบริบท
ของมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน อาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายและ
ไม่ซับซ้อน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว จะมีความซับซ้อนมากกว่าน้ัน 
 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมีความเป็นไปได้สูงในการนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษาเนื่องจากมีการนําไปใช้กับนิสิตในหลักสูตรและรายวิชาอ่ืนมาแล้ว
ในระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ นฤมล รอดเนียม (2555: บทคัดย่อ) 
ทําการศึกษาเชิงทดลองเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานกับนักศึกษาสาขาพลศึกษา ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ ส่วนอิสแมน อาย
เทคิน และคนอ่ืนๆ (Isman Aytekin and others. 2012: 340-341) ได้ทําการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่อง การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือ
พัฒนาทักษะการสอนของนักศึกษาครู (Using Blended Learning in Developing Students Teachers 
Teaching Skills)  
 ส่วนลักษณะท่ีไม่ตายตัวของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานน้ัน อยู่ที่การออกแบบสัดส่วนการ
ผสมผสานและกิจกรรมการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับบริบทของมหาวิทยาลัย แหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
สิ่งแวดล้อม ดังน้ันการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นสิ่งท่ีผู้วิจัยที่จะต้องนําไป
กําหนดให้เห็นเป็นรูปธรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป  
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ได้จากการสนทนากลุ่ม คือ ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสร้างเสริม
ทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ซึ่งทักษะดังกล่าวอาจมีความแตกต่างจาก
นิสิตหลักสูตรอ่ืนๆ ดังน้ัน ควรมีการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินความต้องการจําเป็น (Needs assessment) ว่า
นิสิตต้องการให้มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบใดท่ีสอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ของตนเอง 
 ปัจจัยเอ้ือที่ต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นสิ่งสําคัญ เช่น ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ทต้อง
พร้อมรองรับ การดาวน์โหลดไฟล์ ช่วงเวลาที่นิสิตใช้สืบค้นและเรียนรู้ การยอมรับการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ 
ของผู้เรียน ทัศนคติเกี่ยวกับเพ่ิมภาระงานของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการ
เรียนรู้ เช่น นิสิตไม่ค่อยเข้าดูบทเรียนที่ผู้สอนสร้างขึ้น ซึ่งแก้ปัญหาได้โดยผู้สอนต้องสร้างกิจกรรม ใช้สื่อที่
ตอบสนองความต้องการ สนใจ และเข้าถงึ เน่ืองจากนิสิตจะใช้เฉพาะแอพลิเคช่ัน (Application) ที่ตนเอง
สนใจเท่าน้ัน รายละเอียดปลีกย่อยเหล่าน้ีเป็นประโยชน์และตรงกับวัตถุปรสงค์ที่ผู้วิจัยต้ังขึ้น และจะ
นําไปใช้ในการยกร่างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตสาขาสุขศึกษาเป็นลําดับต่อไป 
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การพัฒนากระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ ์
 

พรพิมล อ่อนศรี1 อาทิตยา ขาวพราย2 

 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนากระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน

การสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 2) เพ่ือประเมินผลการพัฒนาตาม
กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู ทั้งก่อนและ
หลังการพัฒนา และแบบสอบถามความพึงพอใจของครู เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู 
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป ได้แก่ 1) วิเคราะห์การ
ดําเนินงานตามกระบวนการพัฒนา โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวม ราย
ด้านและรายข้อ 2) วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อ และ 3) เปรียบเทียบความผลการทดลอง ก่อน-หลัง ใช้
กระบวนการพัฒนา โดยการทดสอบค่าที (t- test)  

ผลการวิจัย พบว่า ผลการพัฒนากระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู ประกอบด้วย การเตรียมการจัดการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และการประเมินตามสภาพจริง หลังการทดลองใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูสูง
กว่าก่อนการทดลองใช้ทั้งในภาพรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 และครูมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด  
 

คําสําคญั: กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน, ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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Development of Teacher Training Program to Improve  
Student-centered Teaching Methods of Teachers under Phetchabun 

Primary Educational Service Area Office 
 

Pornpimon Onsri1 Arthitaya Khaopraay2 

 

Abstract  
 This study aimed to: 1) develop teacher training program to improve 
student-centered teaching methods of teachers under Phetcahbun Primary 
Educational Service Area Office; 2) evaluate outcome of teacher training program to 
improve leaner-centered teaching approach of teachers under Phetcahbun Primary 
Educational Service Area Office. Participants were 30 teachers from schools that 
took part in the program. Research instruments included: 1) pre-and post-program 
evaluation survey; and 2) teacher's satisfaction level survey. Commercial software 
was used for statistical analysis including: 1) overall and individual analysis of 
implementation of the program's outcome using percentage and Standard 
Deviation; 2) overall and individual analysis of teachers’ satisfaction level towards 
the program using percentage and Standard Deviation; and 3) comparing between 
pre-and post-implementation of the program's outcome using t-test. 
 The results revealed that the outcomes of teacher training program to 
improve student-centered teaching approach were as the followings: teachers were 
able to: 1) prepare student-centered teaching; 2) carry out student-centered 
teaching; and 3) conduct authentic assessment. The overall and individual post-
student-centered approach training program's outcome were significantly higher 
than pre-student-centered approach training program's by 0.5. Teachers also 
showed the highest satisfaction level towards student-centered approach training 
program. 
 
Keyword: teacher training program, student-centered teaching approach, Phetchabun 
Primary Educational Service Area Office 
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1. บทนํา  
 ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 
21 เป็นเรื่องสําคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดํารงชีพ
ของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความต่ืนตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ เป็นแนวทางสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู้ในปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้ต้องมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติ และสามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งเป็นหลักการ
หน่ึงของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ กล่าวคือ เปลี่ยนจากการสอนแบบด้ังเดิมที่ยึดครูเป็น
ศูนย์กลาง เป็นการยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ และใช้การประเมินตามสภาพจริงมากข้ึน ทั้งนี้เพ่ือให้การเรียนรู้
เกิดประโยชน์สําหรับผู้เรียนมากที่สุด และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจะต้อง
คํานึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมาก
ที่สุด เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เน้นการประเมินตามสภาพจริง เน้นความร่วมมือ 
และเน้นรูปแบบการเรียนรู้ (สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์. 2544: 1)  

ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จะมีปราฏอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 แล้วก็ตาม แต่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษายังคงมีปัญหาและ
ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ทั้งน้ีเพราะมีเหตุปัจจัยหลายประการ ซึ่งหน่ึงในจํานวนน้ันที่ถือเป็นสาเหตุสําคัญคือการ
จัดการเรียนรู้ยังคงเน้นที่ครูเป็นศูนย์กลาง ครูส่วนมากยังคงเช่ือมั่น และคุ้นเคยอยู่กับการถ่านทอดความ
เช่ียวชาญของตนให้ลูกศิษย์ ครูคือผู้รู้ดีที่สุด และมีอํานาจที่สุดในห้องเรียน (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2547) 
และจากผลการนิเทศติดตามและประเมินผลความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2558 
พบว่า การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมองเพ่ือนําผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย อยู่ในระดับพอใช้ (รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558. 2558: 44) ทั้งนี้เน่ืองจากครูส่วนมากยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และสอนหลายวิชา 
นอกจากน้ียังมีภารกิจงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทําให้เวลาในการเตรียมสอนไม่เพียงพอ ซึ่งอาจจะเป็น
ปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาและ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคนิค ทักษะการสอนที่หลากหลายรูปแบบ 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้เห็นความสําคัญของการ
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เ พ่ือพ ัฒนากระบวนการพ ัฒนาท ักษะการจ ัดการ เ ร ียนการสอนเ พื ่อ เสร ิมสร ้า ง
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
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 2.2  เพื่อประเมินผลการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 30 คน 
 
 3.2 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
  3.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
   1)  ศึกษา แนวคิด และหลักการเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ  
   2)  จัดทําร่างกระบวนการพัฒนาฯ  
   3)  จัดสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการพัฒนาฯ จํานวน 5 ท่าน 
   4)  ปรับปรุงร่างกระบวนพัฒนาฯ  
   5)  ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ คัดเลือกครูที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการทดลองนําร่อง 
   6)  ประสานงานกับโรงเรียนเพ่ือขอความร่วมมือในการทดลองใช้นําร่อง 
   7)  ปรับปรุงร่างกระบวนการพัฒนาฯ แล้วจัดทําฉบับจริง  
  3.2.2 แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งก่อนและหลังการพัฒนา โดยมีวิธีการ
สร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
   1)  กําหนดจุดมุ่งหมายของแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาฯ 
   2)  ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนา
ฯ และกําหนดกรอบในการสอบถาม 
   3)  สร้างแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาฯ ลักษณะของแบบ
ประเมินที่สร้างขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

  4)  นําแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาฯ ที่สร้างขึ้น เสนอให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจสอบความตรง (Validity) และความเหมาะสมของเนื้อหา ตลอดจน
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ภาษาที่ใช้ โดยการหาค่า IOC (Item Objective Congruence) พิจารณาคัดเลือกข้อที่มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป 
ส่วนข้อที่มีค่าตํ่ากว่า 0.50 นํามาปรับปรุงแก้ไข 
   5)  ปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาฯ ให้เป็นฉบับ
สมบูรณ์ และนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
   1)  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาฯ และการสร้างเคร่ืองมือมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale)  
   2)  กําหนดจุดมุ่งหมายของแบบสอบถามความพึงพอใจของครูเก่ียวกับกระบวนการ 
พัฒนาฯ  
   3)  กําหนดโครงสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฯ 
   4)  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฯ โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฯ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert  
   5)  นําแบบสอบถามความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฯ ที่สร้างขึ้นเสนอ
ให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของข้อคําถามและความตรงเชิง
เน้ือหาของข้อความคําถามแต่ละข้อ 
   6)  ปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจของครูเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาฯ 
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
   7)  นําไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คน นําผลการประเมินมา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีการของครอนบาค 
 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิจัยดําเนินการดังนี้ 

  1)  ประสานงานกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ที่มีครูเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในทดลองใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   2)  ประสานงานกับโรงเรียนเพ่ือขอความร่วมมือในการนํากระบวนการพัฒนาฯ ไปใช้ 

  3)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้และช้ีแจงครูเก่ียวกับการนํากระบวนการพัฒนาฯ  
ไปใช้ในโรงเรียน โดยดําเนินการอบรมเป็นเวลา 3 วัน 
   4)  ครูนํากระบวนการพัฒนาฯ ไปทดลองใช้ในโรงเรียนของตนเอง โดยใช้เวลาในการ
ทดลอง 3 เดือน  
   5)  นิเทศครูเพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฯ เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน หรือจุดด้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

582



 
 

583 
 

  6)  ประเมินผลการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาฯ โดยใช้แบบสอบถามผลการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฯ  
   7)  จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยนํา แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้นี้ 
   ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ 
   ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ 
   1) วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาฯ โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อ ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
กําหนดเป็น 5 ระดับโดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100)  
     ค่าเฉลี่ย 4.51- 5.00 แปลความว่า  มีการปฏิบัติมากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ย 3.51- 4.50  แปลความว่า  มีการปฏิบัติมาก 
     ค่าเฉลี่ย 2.51- 3.50 แปลความว่า  มีการปฏิบัติปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 1.51- 2.50  แปลความว่า  มีการปฏิบัติน้อย 
     ค่าเฉลี่ย 1.00- 1.50  แปลความว่า  มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
   2)  วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาฯ โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อ ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
กําหนดเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100)  
     ค่าเฉลี่ย 4.51- 5.00 แปลความว่า  พึงพอใจมากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ย 3.51- 4.50  แปลความว่า  พึงพอใจมาก 
     ค่าเฉลี่ย 2.51- 3.50 แปลความว่า  มีพึงพอใจปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 1.51- 2.50  แปลความว่า  พึงพอใจน้อย 
     ค่าเฉลี่ย 1.00- 1.50  แปลความว่า  พึงพอใจน้อยที่สุด 
   3)  เปรียบเทียบความผลการทดลอง ก่อน-หลัง ใช้กระบวนการพัฒนาฯ โดยการทดสอบ
ค่าที (t- test)  
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4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการพัฒนากระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื ่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถสรุปกระบวนการพัฒนาได้ดังนี้ 
 1.  การเตรียมการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่จะสอนให้เข้าใจ 
  1.2 ศึกษาหาแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
  1.3 กําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
  1.4 วิเคราะห์เน้ือหาและความคิดรวบยอด และกําหนดรายละเอียดให้ชัดเจน 
  1.5 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามหลัก CIPPA Model 
  1.6 กําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1.7 จัดเตรียมสื่อ วัสดุการเรียนการสอน ให้เพียงพอสําหรับผู้เรียน 
  1.8 เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับผู้เรียน 
  1.9 ติดต่อแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล สถานท่ี หรือโสตทัศน์วัสดุต่างๆ และศึกษา
หาความรู้เพ่ิมเติม 
  1.10 เครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ 

 1.11 ห้องเรียนหรือสถานที่เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น อาจจําเป็นต้องจัดโต๊ะ เก้าอี้ใหม่ 
 2. การจัดการเรียนรู้ 
  2.1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี 
  2.2 กระตุ้นผู้เรียนให้สนใจการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ได้เตรียมไว้ โดยอาจมีการปรับแผนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและสถานการณ์ที่เป็นจริง 
  2.4 ดูแลให้ผู้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ 
  2.5 อํานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.6 กระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ 

การเตรียมการ
จัดการเรียนรู้  

การจัดการ
เรียนรู้  

การประเมินตาม
สภาพจรงิ 
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  2.7 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมท้ังเหตุการณ์ที่จะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นขณะทํากิจกรรม 
  2.8 ให้คําแนะนํา และข้อมูลต่างๆ แก่ผู้เรียนตามความจําเป็น 
  2.9 บันทึกปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมให้ดีขึ้น 
  2.10 ให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม 
  2.11 ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการเรียนรู้ของผู้เรียนและอาจให้ข้อมูลเน้ือหาความรู้
เพ่ิมเติมแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม 
  2.12 ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม 
 3.  การประเมินตามสภาพจริง 
  3.1 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
  3.2 สัมภาษณ์ผู้เรียนเมื่อพบปัญหาหรือสงสัย 
  3.3 รวบรวมข้อมูลการเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริง 
  3.4 ตรวจผลงานของผู้เรียนอยู่เสมอ 
  3.5 ใช้แบบทดสอบในการประเมินผลของผู้เรียน 
  3.6 มีการประเมินผลตามสภาพจริงท้ังกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 4.2 ผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื ่อ
เสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสําคัญของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ (N=30)  

 

กระบวนการพัฒนา 
ทักษะการจัดการเรียนการสอน 

ของครู 

ผลการปฏิบัตงิาน 
ตามกระบวนการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนการสอนของครู t P 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 
X  S.D X  S.D 

1. การเตรียมการจัดการเรียนรู้  3.65 .56 4.59 .55 8.624 .05 
2. การจัดการเรียนรู้  3.65 .55 4.62 .56 8.639 .05 
3. การประเมินตามสภาพจริง  3.53 .55 4.59 .54 8.628 .05 
รวม 3.61 .53 4.60 .55 8.630 .05 

P ≥.05 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการปฏิบัติงานหลังการทดลองใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติที่.05 
 
 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ (N=30)  

 

กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนของครู ความพึงพอใจ แปลผล 
X  S.D 

1. การเตรียมการจัดการเรียนรู้  4.62 .56 มากที่สุด 
2. การจัดการเรียนรู้  4.61 .54 มากที่สุด 
3. การประเมินตามสภาพจริง  4.64 .55 มากที่สุด 
รวม 4.62 .55 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ครูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 อภิปรายผล 
  5.1.1 ผลการพัฒนากระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประกอบด้วย การเตรียมการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และการประเมินตามสภาพจริง สอดคล้อง
กับ ทิศนา แขมมณี (2542: 24-25) ซึ่งได้กล่าวว่า บทบาทของครูและผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตาม CIPPA Model โดยครูจํานวนมากยังเคยชินอยู่กับบทบาทเดิม คือ การ
เป็นผู้บอกเล่า ถ่ายทอด อธิบาย เนื้อหาความรู้ให้ผู้เรียน และผู้เรียนจํานวนมากก็เคยชินกับการเป็นผู้ฟัง 
รับความรู้และจําความรู้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อครูและผู้เรียนทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่
จําเป็นต้องเร่ิมต้นก่อนก็ควรเป็นครู เพราะครูเป็นผู้ดําเนินการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว 
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โดยครูจะต้องมีการเตรียมการสอน เลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง 
  5.1.2 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า หลังการทดลองใช้
กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้ทั้งในภาพรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 
อาจเน่ืองมาจากครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเตรียมการสอน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ และการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร อ่อนปุย (2546: บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัด
ยโสธร พบว่า ก่อนการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน คือ ครูขาดความรู้ความสามารถใน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ขาดความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการสอน และสอนโดย
ยึดครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ หลังจากได้พัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้ร่วมสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ 1) ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความเข้าใจในเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมีความเข้าใจในการเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมาก
ยิ่งขึ้น 2) ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าสามารถเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยนําเอาเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพวิชาที่สอน 3) ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าสามารถนําแผนการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพของวิชาที่สอนและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  5.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ครูมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ครูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน อาจเน่ืองมาจากครูต้องการพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนของตน เพราะยังขาดความเข้าใจเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่ง
ควรได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์ ศรี
จันทวงศ์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนาแปน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัญหา ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เนินผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเน้ือหาตามแนวทางการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ครูควรได้รับการพัฒนาเทคนิควิธีการสอน การส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาให้มากข้ึน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิด้านการวัดและประเมินผลแก่ผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา พบว่า ควรพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ครูควร
ศึกษาเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาให้ชัดเจน พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ส่งเสริมจัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ใช้สื่อและแผนการเรียนรู้ พัฒนาระบบการวัดและ
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ประเมินผลตามสภาพจริง ผู้เรียนมีความรู้ในการจําแนกข้อมูล การคิดวิเคราะห์ คิดแบบสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง มีการพัฒนาการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะความรู้ใน
รายวิชาที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากว่าเกณฑ์ ส่งเสริมการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้
เต็มศักยภาพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 เพ่ิมความถ่ีในการนิเทศครูที่เข้าร่วมโครงการ 
  5.2.2 โรงเรียนควรสนับสนุนสิ่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ เช่น สื่อ งบประมาณ แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น  
  5.2.3 สถานศึกษาควรศึกษาปัญหาและความต้องการของครู เพ่ือช่วยในการจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด   
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีได้รับงบประมาณทุนอุดหนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น งบประมาณแผนดิน 
ประจําปีงบประมาณ 2558 ภายใต้โครงการวิจัยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยคําแนะนําต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บุคลากรสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ และความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบุคลากรหลาย
ฝ่าย ที่สละเวลาให้คําแนะนํา คําปรึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการ
ดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี 
 ผู้วิจัยขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดํารัสวิทย์ ปทุมมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพา
นนท์ และดร.สุเทพ ธรรมะตระกูล เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความกรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา ให้แก่ผู้วิจัย จึง
ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยคร้ังน้ีมา 
ณ ที่นี้ด้วย 
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การสร้างชดุกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
เรื่อง Happy Vacation โดยใช้รปูแบบซิปปา (CIPPA MODEL)  

สําหรับนักเรยีนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ภัทราพร ใจใหญ่1  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างชุดกิจกรรม และหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เรื่อง Happy 
Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา อําเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุด
กิจกรรมจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA 
MODEL) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการใช้ชุดกิจกรรม และแบบวัดความพึงพอใจของชุดกิจกรรม สถิติ
ที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้ E1/E2 และการทดสอบค่า
ที  
 ผลการวิจัยพบว่า การสร้างชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เร่ือง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย
ทั้งหมด 4 หน่วย มีประสิทธิภาพ 72.95/73.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ร้อยละ70/70 และนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรม 1, รูปแบบซิปปา 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
1สาขาวิชา หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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An Integrated Activity Package for English Communication Skills 
Development Reading and Writing entitled “Happy Vacation”  

by using CIPPA MODEL for Pratomsuksa 5 in Singkompittaya School,  
Thapla District, Uttaradit Province 

 
Phatraporn Jaiyai1  

 
Abstract  
 The purposes of this research were to design and construct an activity package for 
English communication skills development reading and writing entitled “Happy Vacation” 
by using CIPPA MODEL for Pratomsuksa 5 students of Singkompittaya School. The 
experimental group consisted of 20 students studying in the 2nd semester of the 2015 
academic year obtained by specific purpose sampling. The research instruments consisted 
of an English activity package, an achievement test, and a satisfaction questionnaire. The 
data were analyzed through percentage, mean, standard deviation, and t-test. 
 The results showed that the English activity package contained 4 units: Important 
days, Summer holidays, Traveling to Laos, and My wonderland. The package lasted a 
total of 16 hours for learning. The efficiency of the package was 72.95/73.10 which met 
the prescribed criterion of 70/70 and the students’ satisfaction towards the package was 
significant at the high level. 
 
Keyword: An Integrated Activity Package for English Communication Skills Development 1, 
CIPPA MODEL 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
1Curriculum and English Teaching in Faculty of Education, Uttaradit Rajabhat University 
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1. บทนํา  
 ในปัจจุบัน คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษน้ันได้กลายเป็นปัจจัยที่สําคัญมากขึ้นเร่ือยๆ 
ในศตวรรษท่ี 21 ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร 
และเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสื่อสารในโลกแห่งการแข่งขันแบบไร้ขอบเขต ช่วยให้คนทั่วโลกสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันหรือมีความเข้าใจที่ตรงกัน และยังเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญสําหรับการศึกษา การแสวงหา
ความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน การประกอบอาชีพ และความเข้าใจความแตกต่างของภาษา
และวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่ช่วยพัฒนานักเรียนให้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551)  
 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านมาต้องยอมรับกันว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้าน
ภาษาอังกฤษทั้งๆ ที่คนส่วนใหญ่ผ่านการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันมาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึง
มหาวิทยาลัย ซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่าสาเหตุหนึ่งที่ เป็นเช่นน้ัน ก็เป็นเพราะคนไทยไม่ค่อยมีโอกาสใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยไม่ประสบ
ความสําเร็จ เนื่องมาจากนโยบายการสอนภาษาที่สองของระบบการศึกษาไทยยังไม่ชัดเจนและไม่มีการ
ส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555)  
 การสอนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษประสบผลสําเร็จ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
แต่การจัดการเรียนการสอนทักษะการอ่านและการเขียนของโรงเรียนสิงห์คอมพิทยายังประสบปัญหาอยู่
มาก ดังงานวิจัยในช้ันเรียนของสิริยาภรณ์ สว่างจิตร์ (2555) พบว่า ปัญหาการอ่านและการเขียนของ
นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร นอกจากน้ีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนยังอยู่ในระดับตํ่า คือ นักเรียนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านและ
การเขียนอยู่ในระดับตํ่า 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนสิงห์คอมพิทยาตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา พบว่า นักเรียนประสบปัญหาเร่ืองการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการอ่าน
และการเขียน เน่ืองจากนักเรียนร้อยละ 80 ไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ จึงส่งผลให้นักเรียน
ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน อ่านจับใจความไม่ได้ ไม่สามารถเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับเรื่องของตนเองและเร่ืองใกล้ตัว 
ไม่สามารถเขียนแสดงความคิดหรือเขียนสรุปเรื่องราวท่ีอ่านได้ ทําให้ไม่สามารถบอกได้ว่าใครทําอะไร ที่
ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร นอกจากน้ีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2557 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 27.00 (โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา, 2557) ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยวิชาอ่ืนๆ จึงควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษมากย่ิงขึ้น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและนําไปต่อยอดองค์ความรู้ในการเรียนภาษาอังกฤษท่ี
สูงขึ้นของนักเรียน  
 จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า การพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนสามารถใช้ชุด
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทักษะการอ่านและการเขียนดังกล่าวได้ มีผู้วิจัยหลายท่านได้สร้างและนําชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียน จากผล
การศึกษา พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน ช่วยให้
นักเรียนเพลิดเพลินกับการเรียนการสอน นักเรียนได้สนุกกับการทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพ่ือนในช้ันเรียน 
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ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งกันและกัน จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น นอกจากน้ีนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อีกด้วย 
 นอกจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงขึ้นแล้ว ควรจะมีทฤษฏีที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ชุดกิจกรรมสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน ทฤษฏีที่นํามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ คือ รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ซึ่งพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ทิศนา แขมมณี 
(2542) รูปแบบซิปปา เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ อย่างกระตือรือร้น โดยใช้กระบวนการ
ต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งทางกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นักเรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ ต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต  
จนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 จากการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบซิปปา ผู้วิจัยหลายท่านได้ใช้รูปแบบดังกล่าวในการจัดการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติวรดา รัตนวรรณ์ (2556) ได้ทําวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบซิปปา เรื่อง My Routine และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนุช รัต
นแย้ม (2558) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง 
Travel to Save the Earth กล่าวคือ รูปแบบซิปปาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่ได้รับ
ความสนใจ และง่ายต่อการนําไปปฏิบัติ นักเรียนให้ความสนใจต่อการเรียนมากข้ึน มีความเข้าใจใน
เน้ือหาวิชาที่เรียน สนุกสนาน มีความกระตือรือร้นในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพ่ือนๆ และนักเรียนได้
พัฒนาทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ต่างๆ  
 อย่างไรก็ตาม การสอนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษยังประสบปัญหาอยู่หลายด้าน 
โดยทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 2 ทักษะ ควรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ท่ีต้องการให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ จากสภาพปัญหาดังกล่าว พบว่า ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษของโรงเรียน สิงห์คอมพิทยายังคงเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในหลายระดับช้ัน โดยเฉพาะช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 เน่ืองจากความรู้พ้ืนฐานด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ใน
ระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ นักเรียนอ่านคําศัพท์หรือสํานวนประโยคไม่ได้และไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังขาดความเข้าใจ
ในการอ่าน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนอยู่ในระดับตํ่า  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เร่ือง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สําหรับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการใช้ชุด
กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาการอ่านและ
การเขียนของนักเรียน และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพตรงกับความสนใจของนักเรียน มีคุณภาพ ความม่ันใจ ศักยภาพ 
กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกช้ันเรียน และยังช่วยให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกจากน้ียังเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาอังกฤษสู่
ระดับช้ันที่สูงขึ้นอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสาร เรื่อง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร เรื่อง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามเกณฑ์ 70/70 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เร่ือง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเก็บ
ข้อมูลระหว่างและหลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 
อําเภอ ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 20 คน โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  ชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Happy 
Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 4 
หน่วย ได้แก่ 
  หน่วยที่ 1 เรื่อง Important days   เวลา 4 ช่ัวโมง 
  หน่วยที่ 2 เรื่อง Summer holidays   เวลา 4 ช่ัวโมง 
  หน่วยที่ 3 เรื่อง Traveling to Laos   เวลา 4 ช่ัวโมง 
  หน่วยที่ 4 เรื่อง My wonderland  เวลา 4 ช่ัวโมง 
  เวลารวม 16 ช่ัวโมง 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา จํานวน 45 ข้อ  
 3.  แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร เรื่อง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา จํานวน 20 ข้อ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ทําหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ถึงโรงเรียนที่ผู้วิจัย
ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.  ผู้วิจัยดําเนินการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร เรื่อง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา กับกลุ่มทดลองโดยทําการเก็บข้อมูลระหว่างเรียน
และหลังเรียน เริ่มต้ังแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559  
 3.  หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว ทําการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ และวัดความพึงพอใจต่อ
การใช้ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิป โดยผู้เช่ียวชาญ จํานวน 
3 ท่าน 

2.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร เรื่อง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา ด้วยการนําคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน
มาคํานวณหาประสิทธิภาพโดยใช้ E1/E2  

3.  วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา  
 
4. ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 
 1.  ผลการออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เร่ือง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สําหรับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมดจํานวน 4 หน่วย จํานวน 16 ช่ัวโมง โดยมีผู้เช่ียวชาญได้ทํา
การตรวจความถูกต้องของชุดกิจกรรม ความเหมาะสมระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ การวัดผลและประเมินผล และนํามาคํานวณ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ดัชนีความ
สอดคล้องของชุดกิจกรรม หน่วยที่ 1-4 มีค่าดัชนีความสอดคล้องของชุดกิจกรรมมีคุณภาพเหมาะสม และ
มีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.  ผลการเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เร่ือง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สําหรับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการเรียน (E1) ของชุดกิจกรรม 
 

ชุดกิจกรรม คะแนน
เต็ม 

 

S.D. เกณฑ์
ร้อยละ (E1%) 

หน่วยที่ 1 เรื่อง Important days 
หน่วยที่ 2 เรื่อง Summer holidays  
หน่วยที่ 3 เรื่อง Traveling to Laos 
หน่วยที่ 4 เรื่อง My wonderland 

50 
50 
50 
50 

36.55 
36.60 
36.30 
36.45 

2.24 
2.01 
2.96 
2.39 

70 
70 
70 
70 

73.10 
73.20 
72.60 
72.90 

เฉลี่ย 200 145.90 8.84 70 72.95 
 
ตารางที่ 2  แสดงร้อยละของค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2)  
 

แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิ 

คะแนนเต็ม 
 

S.D. (E2%) 
50 36.5500 13.0403 73.10 

 
 จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระสิทธิภาพชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เร่ือง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 72.95/73.10 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 70/70 
 
 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เร่ือง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) แสดง
ตารางดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3  แสดงการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรม  
 

เกณฑ์ความพึงพอใจ 
ระดับมาก 

 

S.D. n df t p-value 

3.75 4.4225 0.47141 20 19 6.380 0.000 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เร่ือง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบ ซิปปา (CIPPA MODEL) 
สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉล่ีย () เท่ากับ 4.42 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.47 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 
  

X

X

X

X
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร เรื่อง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1.  ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง Happy 
Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น มีอยู่ 4 หน่วย ใช้เวลาในการดําเนินการเรียน จํานวน 16 ช่ัวโมง ซึ่งลักษณะของชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนเป็น
ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้รูปแบบซิปปา 
การจัดการเรียนรู้ในครั้งน้ี จะเน้นให้นักเรียนใช้ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ 
ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมนั้นจะเน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ทุกคนได้ช่วยกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้
นักเรียนยังได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา และ
การแสวงหาความรู้ร่วมกันในกลุ่ม เมื่อนักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะด้านการอ่านและการเขียนจนชํานาญแล้ว 
นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในด้านการ
สื่อสารทั้ง 2 ทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทิน จําปาจีน (2554) ได้ทําการวิจัย 
เรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษแบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) เรื่อง Environments 
สําหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรชร บุญเริ่ม (2554) ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง About Me ซึ่งรูปแบบของชุดกิจกรรมของ
ผู้วิจัยทั้ง 2 ท่าน เน้นให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน
ในกลุ่มและเพ่ือนในช้ันเรียน เกิดความรู้ที่คงทนมากข้ึน และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ นอกจากน้ียังพบว่า นักเรียนสามารถฟังบทสนทนา เรื่องสั้น พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ และตอบ
คําถามจากเร่ืองที่อ่านได้อย่างถูกต้อง นอกจากน้ีนักเรียนยังมีความกระตือรือร้นในระหว่างปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับเพ่ือนๆ อีกด้วย 
 2.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เร่ือง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สําหรับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 72.95/73.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ แสดงว่า ชุดกิจกรรมท่ีผู้วิจัยได้
สร้างข้ึน โดยใช้รูปแบบซิปปา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น และนักเรียน
สามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปราณี แซ่โซ (2554) ได้ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Animals and 
Things โดยใช้รูปแบบซิปปา ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมรวมเท่ากับ 70.10/70.33 และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เกรียงไกร ราวิชัย (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามรูปแบบซิป
ปา (CIPPA Model) โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ เร่ือง Farm World 
ผลการวิจัยพบว่า การใช้ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษแบบซิปปา (CIPPA MODEL) มีค่าประสิทธิภาพ คือ 
77.53/77.71 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด คือ 70/70  
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 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง Happy Vacation โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA 
MODEL) สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา อําเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการได้รับการจัดการเรียนรู้ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จินตนา ธีรสถิตธรรม (2553) ศึกษาเก่ียวกับ การสร้างชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
รูปแบบซิปปา ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบซิปปาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทา กุมภา (2553) ได้พัฒนา
ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ตรีสุคนธ์ สังข์ทอง (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเร่ือง Festivals ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Festivals อยู่ในระดับมาก  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลือ
อย่างดียิ่ง จากประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.วรางคณา สุติน และกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ ทองมาก ที่ให้คําแนะนําและรวมท้ังให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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การพัฒนาชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
และความสามารถในการทํางานร่วมกันของนักเรียน เรื่องอาหารและสารเสพตดิ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 

เยาวลักษณ์ เกษรเกศรา 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องอาหารและ
ยาเสพติดช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3) เพ่ือศึกษาความสามารถในการทํางานร่วมกันของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 4) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลาํปาง ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 32 คน ซึ่งได้รับการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม การวิจัยในครั้งน้ีใช้รูปแบบการวิจัยแบบ 
One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกัน แบบสัมภาษณ์ 
(กึ่งโครงสร้าง) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ  
t-test Dependent Sample ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง อาหารและยาเสพติด ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/81.07 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้  
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 3.  ความสามารถในการทํางานร่วมกันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 4.  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จากการ
วิเคราะห์การสัมภาษณ์พบว่านักเรียนสนุกสนานและมีความสุขกับการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ รู้สึกตัวเองมีคุณค่าเพราะได้มีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่มทุกข้ันตอน ชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้มี
ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะทุกคนเข้าใจว่าการทํางานของตนมีส่วนช่วยเพ่ิมหรือลด
คะแนน ของกลุ่ม นอกจากน้ันชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือยังช่วยให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกและ
แสดงความคิดเห็นเพราะต้องผลัดเปล่ียนกันนําเสนอหน้าช้ันและสามารถช่วยพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันใน
สังคมต่อไปในอนาคตได้ 
 
คําสําคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ, ความสามารถในการทํางานร่วมกัน,ชุดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ  
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The Development of cooperative activities package towards  
the achievement and team work ability of students on Food  

and Drug Learning Science Content Grade 8 students.  
 

Yaowaluck Gasongetsara 
 
Abstract  

 The purposes of this research were: 1) to develop the learning cooperative 
activities package for Mathayomsuksa II students to the efficiency standard at 80/80; 2) to 
compare the students’ learning achievement before and after learning through cooperative 
activities package; 3) to study the ability to work together of students with cooperative 
activities package; 4) to study on the management of cooperative learning. The sample of 
this study were 32 students studying in grade 8 room 1 at Anuban Meamoh School in the 
second semester of academic year 2015, selected by simple random group. The research 
was conducted by way of One Group Pretest-Posttest Design. The instrument used for 
collecting data were cooperative activities package, achievement test, assessment test on 
ability to work together, semi-structured Interviews. The statistics for data analysis was 
percent, mean, standard deviation and t-test dependent sample.The results of the study 
indicated that:  

1. The learning science activity package gave efficiency standard: 82.45/81.07. 
2. The achievement of students in science studying with cooperative activities 

package after studying was higher than before studying at the.01 level of significance. 
3. The ability to work together of the students in science studying with 
cooperative activities package was the highest level. 

 4. The opinion of the students to the management of cooperative learning. 
Students were enjoying cooperative learning. Feel yourself valuable because anyone 
could participate in the working group process. The working group process to promote 
unity and could help find solutions to the group because everyone understood that their 
score affect an increase or decrease in the average of the group. The working group 
process could also allow students to express their opinions and assertive due to the 
rotation must be presented to the class and would help develop the skills of students 
live together in the future.  
 
Keyword: cooperative learning, the ability to work together, cooperative activities package  
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1. บทนํา 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิง เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและ
การทํางานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือ เครื่องใช้และผลผลิตต่างๆท่ีมนุษย์ได้ใช้เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหล่าน้ีล้วนเป็นผลมาจากความรู้ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และ
ศาสตร์อ่ืนๆ กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช (2550, หน้า 20) ได้กล่าวไว้ว่า วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธี
คิด ทั้งความคิด เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าหาความรู้ 
มีความสามารถใน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และมี
ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ดังน้ันทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เห็นได้ว่า
ประเทศท่ีเจริญแล้วมีการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ือง โดยมี บทเริ่มต้นของการพัฒนานี้มา
จากการศึกษา  
 ด้วยเหตุนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จึงได้จัดให้มีสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระหน่ึงของหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เ รียนให้ได้รับทั้งความรู้ 
กระบวนการและเจตคติ ผู้เรียนทุกคนได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีความสงสัยเกิดคําถามในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุ่งมั่นและมี
ความสุขที่จะศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล นําไปสู่คําตอบของคําถาม 
สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล สามารถส่ือสารคําถาม คําตอบ ข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจาก
การเรียนรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ (กระทรวงศึกษาธิการ: หน้า 4)  
 ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ไว้สรุปได้ดังน้ีคือ ต้องให้ผู้เรียนได้คิดลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง แก้ปัญหา
เอง โดยท่ีครูผู้สอนเป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือกระทํามากกว่า ที่จะเป็นผู้บอกเล่าเน้ือหาให้
นักเรียนได้จดจํา เรื่องราวต่างๆ โดยคํานึงถึงวุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่
นักเรียนได้รับรู้มากก่อนเข้าสู่ห้องเรียน การเรียนรู้ของนักเรียนจะเกิดขึ้นระหว่างท่ีนักเรียนมี ส่วนร่วมใน
การทํากิจกรรมเหล่านั้น นอกจากน้ียังได้คาดหวังว่า เมื่อนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนไปแล้วจะ
สามารถแสวงหาความรู้รวมทั้งมีทักษะในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้พัฒนากระบวนการคิดข้ันสูง ได้
รับการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์สามารถส่ือสาร และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ย่อม
มีแนวทางท่ีหลากหลายและแตกต่างกันไปตามสภาพและลักษณะเน้ือหาวิชา ดังที่ ภพ เลาหไพบูลย์ (อ้าง
ใน ฉันทนา กองตองกาย, 2554,หน้า 3) ได้กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ต้องการย่อมมีแนวทางที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามสภาพและลักษณะเนื้อหาวิชา กล่าวคือ ไม่มี
วิธีการใดดีที่สุดวิธีเดียวที่ จะใช้ได้ดีสําหรับผู้เรียนทุกคน” สอดคล้องกับ Slavin (1995: p 49-69) สรุปได้ว่
าผู้สอนจําเป็นต้องเลือกใช้และดัดแปลงวิธีสอนให้เหมาะสมกับบทเรียน โดยนําแนวคิด เทคนิค และวิธีการ
เข้ามาช่วย เพ่ือให้ผู้้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และเข้าถึงแก่นของความรู้เปิดโอกาสให้
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ผู้เรียนทํากิจกรรมอย่างจริงจังมีการร่วมมือกันระดมความคิด ภายในกลุ่ม ถือเป็นการพัฒนาทักษะทาง
สังคมให้กับผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เป็นวิธีหน่ึงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคม และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม ได้ฝึกบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม ได้พัฒนาทักษะการคิด ค้นคว้า ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การต้ังคําถาม ตอบคําถาม การใช้ภาษา การพูด 
นอกจากน้ันยังได้ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน การมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อ่ืน การ
ยอมรับกันและกัน การเป็นผู้นําและผู้ตาม (อาภรณ์ ใจเท่ียง. 2550: หน้า 121) ซึ่งสอดคล้องกับ (Imel 
Susan 1994: p 4) กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือมีข้อดีหลายประการ ในการพัฒนาผู้เรียนดังน้ี คือ 
ช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นของผู้เรียน พัฒนาความคิดของผู้เรียน เกิดเจตคติที่ดีในการเรียน ช่วยยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิก 
ส่งเสริมทักษะในการทํางานร่วมกัน ฝึกให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ทําให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์หรือ
มุมมองกว้างขึ้น ส่งเสริมทักษะทางสังคม ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนมีการปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้น 
 นอกจากนั้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดสอบเพ่ือประเมินผลนักเรียน
ในโครงการ PISA 2015 มีการประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative 
Problem Solving หรือ CPS) ที่นักเรียนต้องใช้ทั้งทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการทํางานแบบร่วมมือ
กับเพ่ือนร่วมกลุ่ม ในการทําภารกิจที่กําหนดในข้อสอบให้สําเร็จลุล่วง (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),2558) ได้ให้ความหมายของ สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเข้าร่วมกระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่มที่มีต้ังแต่สองคนข้ึนไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแบ่งปันความเข้าใจที่มี และรวบรวมความรู้ ทักษะและความพยายามเข้า
ด้วยกันกันเพ่ือแก้ปัญหา สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจึงมีความสําคัญต่อ การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 
(ชุมชน 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 63 ซึ่งตํ่ากว่า
เป้าหมายที่กําหนดไว้คือร้อยละ 70 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 
(ชุมชน 1), 2557, หน้า18) และจากการสํารวจหน่วยการเรียนรู้ที่มีปัญหามากท่ีสุดคือ เรื่องอาหารและยา
เสพติด ฉะนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาและหาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือที่จะยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในเร่ืองดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ อีกทั้งจากการสังเกตการทํางานร่วมกัน
เป็นกลุ่มของนักเรียน เมื่อให้นักเรียนจัดกลุ่มทํากิจกรรม นักเรียนจะเลือกอยู่กลุ่มเดียวกับเพ่ือนที่ตนเอง
สนิท ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนคนอื่นๆในห้อง ขาดการวางแผน นักเรียนบางคนไม่ทราบบทบาทและหน้าที่
ของตนเอง ภาระงานจึงตกอยู่กบันักเรียนบางคนในกลุ่มเท่าน้ัน 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมา
ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบผสมผสาน
ระหว่างวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับการเรียนแบบร่วมมือเข้ามาเสริมในบางขั้นของการ
เรียนในรูปแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทั้งน้ีเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างแท้จริง 
ได้ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกเป็นผู้นํา ผู้ตามกลุ่ม ฝึกการทํางานประสบความสําเร็จ ฝึกทักษะทางสังคม โดยได้
เลือกใช้เทคนิควิธีการต่างๆให้เหมาะสมกับเน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ นอกจากน้ันยังเป็นแนวทาง
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ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ ส่งผลให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง อาหารและยาเสพติด ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง อาหารและยาเสพติด 
 3.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการทํางานร่วมกันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ืองอาหารและยาเสพติด 
 4.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอาหารและยาเสพติด 
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 
ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 65 คน ซึ่งจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  
 3.2 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง สื่อประกอบการเรียนรู้เพ่ือใช้ในกิจกรรมการ
เรียนรู้ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้เรื่องอาหารและสารเสพติด โดยชุดกิจกรรมที่สร้างจะใช้เทคนิคการเรียนแบบผสมผสาน
ระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือหลายวิธี โดยชุดที่ 1 
สารอาหารและพลังงานที่ต้องการ ใช้เทคนิค การสอน Jigsaw ชุดที่ 2 อาหารที่ให้พลังงาน ใช้เทคนิคการ
สอน GI ชุดที่ 3 การตรวจสอบสารอาหารในข้าวหลาม ใช้เทคนิคการสอน STAD ชุดที่ 4 อาหารที่ไม่ให้
พลังงาน ใช้เทคนิคการสอน GI ชุดที่ 5 การทดสอบวิตามินจากผลไม้ในท้องถิ่น ใช้เทคนิคการสอน STAD 
และชุดที่ 6 สารเสพติดและผลต่อร่างกาย ใช้เทคนิคการสอน TGT 
  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ครูจัดให้นักเรียน ที่ส่งเสริม
นักเรียนได้ร่วมมือกันในการเรียนเพ่ือช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในรูปแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ โดยนําเอา
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือเข้ามาเสริมในบางขั้นของการเรียนรู้ ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน
ดังนี้ 1. ขั้นการนําเสนอข้อมูล (Class presentation) 2.ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 3. ขั้นสํารวจ
และทํางานร่วมกัน (Exploration and Teams) 4. ขั้นการอธิบายผล (Explanation) 5. ขั้นการทดสอบ 
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(Quizzes) 6.ขั้นการขยายความรู้ (Elaboration) 7. ขั้นปรับปรุงคะแนน (Individual improvement 
scores) 8. ขั้นการประเมินและตัดสินผลงานกลุ่ม (Evaluation and Team recognition)  
ความสามารถในการทํางานร่วมกัน หมายถึง พฤติกรรมการเรียนในการทํางานกลุ่มของนักเรียน พฤติกรรม
ที่ประเมินได้แก่ การวางแผนการทํางานร่วมกัน การให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น ความ
กระตือรือร้นในการทํางาน ความรับผิดชอบในหน้าท่ีตลอดจนการนําเสนอผลงาน ซึ่งจะประเมินโดย
ครูผู้สอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งวัดได้จากคะแนน
จาก การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยวัดความสามารถด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้าน
ความเข้าใจ, ด้านการนําไปใช้, ด้านการวิเคราะห์และด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง/การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้วิจัยดําเนินการโดยศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) วิเคราะห์จากหน่วยการเรียนเรื่อง อาหารและสาร
เสพติด รวมทั้งการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ แล้วดําเนินการสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจํานวน 6 ชุด โดยชุดกิจกรรมท่ีสร้าง
จะใช้เทคนิคการเรียนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับเทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือหลายวิธี โดยชุดที่ 1 สารอาหารและพลังงานที่ต้องการ ใช้เทคนิคการสอน Jigsaw ชุดที่ 2
อาหารท่ีให้พลังงาน ใช้เทคนิคการสอน GI ชุดที่ 3 การตรวจสอบสารอาหารในข้าวหลาม ใช้เทคนิคการ
สอน STAD ชุดที่ 4 อาหารที่ไม่ให้พลังงาน ใช้เทคนิคการสอน GI ชุดที่ 5 การทดสอบวิตามินจากผลไม้ใน
ท้องถิ่น ใช้เทคนิคการสอน STAD และชุดที่ 6 สารเสพติดและผลต่อร่างกาย ใช้เทคนิคการสอน TGT 
จากน้ันนําชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา ความสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดในการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนกับชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ผลการประเมินคุณภาพพบว่ามีค่าเท่ากับ 4.83 ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และปรับปรุงแก้ไข
ตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ จากนั้นนําไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีวิธีการดังน้ี 
การทดลองหน่ึงต่อหน่ึง ผลการตรวจสอบชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 77.50/75.83 ขั้นการทดสอบแบบ
กลุ่มย่อย ผลการตรวจสอบชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 78.54/78.50 ขั้นทดลองภาคสนาม ผลการทดลอง
ใช้ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 82.45/81.07 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารและสารเสพติด มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ข้อ โดยผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จํานวน 50 ข้อ จากน้ัน นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือทําการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.87 จากน้ันนําแบบทดสอบไป Try out ไปทดลองกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 
30 คน ซึ่งผ่านการเรียนรู้เร่ืองอาหารและสารเสพติดมาแล้ว จากนั้นนํามาหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดย
มีค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.21-0.80 และ ค่าอํานาจจําแนก (r) เท่ากับ 0.20-0.68 แล้วคัดเลือก
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ จากน้ันหาความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ซึ่งมีความ
เช่ือมั่น 0.85 เพ่ือนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ต่อไป 
  3.  แบบประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกัน เป็นแบบมาตราสว่นประเมินค่าชนิด 3 
ระดับ โดยประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มที่ประเมินโดยครูผู้สอน รายละเอียดการประเมินจะแบ่ง
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ออกเป็น 1. การวางแผนการทํางาน 2. การให้ความร่วมมือ 3. การแสดงความคิดเห็น 4. ความสนใจ
กระตือรือร้นในการทํางาน 5. ความรับผิดชอบในหน้าที่ 6. การนําเสนอผลงาน ผู้วิจัยดําเนินการโดยนํา
แบบประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกัน ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นและรายละเอียด
ในการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม โดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากับ 1.00 แล้วนําข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง เพ่ือใช้สําหรับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  4.  แบบสัมภาษณ์ (กึ่งโครงสร้าง) ใช้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้วิจัยดําเนินการโดย กําหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างข้อคําถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกําหนดหัวข้อที่จะถามให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย /
รวบรวมคําถามที่เกี่ยวข้อง แล้วนําไปให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องความ
เหมาะสม และความตรงของข้อคําถาม แล้วนําข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้สําหรับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest ได้ขั้นตอนการเก็บข้อมูลรวบรวม
ดังนี้ 

1. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ 
2. อธิบายวิธีการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ กับกลุ่มตัวอย่าง 
3. ดําเนินการสอนด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จํานวน 6 ชุดๆละ 2 ช่ัวโมง 

รวมเวลา 12 ช่ัวโมง โดยขณะที่นักเรียนปฏิบัติงานกลุ่ม ครูผู้สอนจะประเมินความสามารถในการทํางาน
ร่วมกันของกลุ่ม 

4. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดียวกับก่อนเรียน 
5. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

แบบสัมภาษณ์ (กึ่งโครงสร้าง)  
6. นําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ และวิเคราะห์เชิงเน้ือหาเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
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4. ผลการวิจัย 
 1.  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง อาหารและยาเสพติดช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.25/81.07 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ แสดงได้ดังตาราง 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง อาหารและสารเสพติด สําหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80  
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรว่มมือ ประสิทธิภาพ 
 ชุดที่ 1 สารอาหารและพลังงานท่ีต้องการ 
 ชุดที่ 2 อาหารที่ให้พลังงาน 
 ชุดที่ 3 การทดสอบสารอาหารในข้าวหลาม 
 ชุดที่ 4 อาหารที่ไม่ให้พลังงาน 
 ชุดที่ 5 การทดสอบวิตามินจากผลไม้ในท้องถิ่น 
 ชุดที่ 6 สารเสพติดและผลต่อร่างกาย 

84.28/81.07 
81.43/80.71 
81.79/80.36 
82.14/81.07 
82.50/81.43 
82.57/81.79 

เฉลี่ยรวม 82.45/81.07 
 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุด
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ืองอาหารและยาเสพติด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่.01 
 
ตารางที่ 2 คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง อาหารและสารเสพติด สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

การทดสอบ n X  S.D. t 
ก่อนเรียน 32 10.88 2.45 13.47** 
หลังเรียน 32 20.44 3.74 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องอาหารและสารเสพติด สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ.01 
 3.  ความสามารถในการทํางานร่วมกันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ อยู่ในระดับคุณภาพดี 
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ตารางที่ 3 ความสามารถในการทํางานร่วมกันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 

กลุ่มที่ 

กา
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างแ
ผน

กา
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ร่ว
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ัน 
(3 

คะ
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น)  
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ือ (
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น)  
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น) 
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าม
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ะตื
อร

ือร
้นใ

นก
าร

ทํา
งาน

 (3
 คะ

แน
น)  

 
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บใ
นห

น้า
ที  ่

(3 
คะ

แน
น) 

 
กา

รนํ
าเส

นอ
ผล

งาน
 (3

 
คะ

แน
น) 

 

รว
ม (

18
 คะ

แน
น) 

 

เฉล
ี่ย (

3 ค
ะแ

นน
)   

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

1 2.67 2.67 2.33 2.33 2.67 2.33 15.00 2.50 ดี 
2 2.67 2.33 2.67 2.67 2.67 3.00 16.01 2.67 ดี 
3 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 16.02 2.67 ดี 
4 2.67 2.67 3.00 2.67 2.67 3.00 16.68 2.78 ดี 
5 2.67 2.67 2.33 2.33 2.67 2.33 15.00 2.50 ดี 
6 2.00 2.33 2.67 2.67 2.67 2.67 15.01 2.50 ดี 
7 3.00 3.00 2.67 2.67 2.67 3.00 17.01 2.84 ดี 
8 2.67 3.00 2.67 2.67 2.67 3.00 16.68 2.78 ดี 

เฉลี่ย 2.63 2.67 2.63 2.54 2.67 2.75 15.88 2.66 ดี 
  
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทํางานร่วมกันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี  
( X =2.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี 
 4.  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จากการ
วิเคราะห์การสัมภาษณ์พบว่านักเรียนสนุกสนานและมีความสุขกับการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ รู้สึกตัวเองมีคุณค่าเพราะได้มีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่มทุกข้ันตอน ชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้มี
ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะทุกคนเข้าใจว่าการทํางานของตนมีส่วนช่วยเพ่ิมหรือลด
คะแนนของกลุ่ม นอกจากน้ันชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือยังช่วยให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกและ
แสดงความคิดเห็นเพราะต้องผลัดเปล่ียนกันนําเสนอหน้าช้ันและสามารถช่วยพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันใน
สังคมต่อไปในอนาคตได้ 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง อาหารและยาเสพติดช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/81.07 ทั้งนี้เป็นเพราะชุด
กิจกรรม การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนได้ดําเนินการสร้างตามหลักการสร้างชุดกิจกรรม
อย่างมีระบบ โดยมีการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์เน้ือหาของกิจกรรม กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
วางแผนการสอน อีกทั้งผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ความสามารถตามวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ทั้งในภาพรวมและในส่วนย่อยเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการ
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วิจัย ผลการวิจัยในครั้งน้ีสอดคล้องกับงาน วิจัยของ สุวิวรรณ แสงยะรักษ์ และพจนีย์ เสง่ียมจิตต์ (2555: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการ
ดํารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 83.25/82.81 
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสาข์ ศรีวิไล (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองพืช สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสาน ระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับ การเรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น  
มีประสิทธิภาพ 82.06/ 84.11 เป็นไปตาม เกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
การจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง อาหารและยาเสพติด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่.01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าชุดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง อาหารและยาเสพติด ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น สร้างด้วยเทคนิค การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้หลายเทคนิควิธี เพ่ือให้เหมาะสมกับเน้ือหา อีกทั้งการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีส่วนสําคัญในกระบวนการเรียนรู้ในการส่งเสริมให้สมาชิกพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน
ในการทํางาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีกระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม คละความสามารถ เพ่ือ
ความสําเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนมีความเพลินเพลินในการเรียนและเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรเดช ม่วงนิกร (2551, หน้า 99-100) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง สถิติช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดยรูปแบบการสอนผสมผสานระหว่างแบบ 5E กับ STAD ผลการศึกษาพบว่านกัเรียนที่ได้รับการสอน 
ผสมผสานระหว่างแบบ 5E และ STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.  ความสามารถในการทํางานร่วมกันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องอาหารและสารเสพติด อยู่ในระดับคุณภาพดี ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ การเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม เป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริงร่วมกับ
สมาชิกในกลุ่ม โดย การแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นแบบคละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 4 คนประกอบด้วย
นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน ทําให้กิจกรรมการเรียนของกลุ่มนักเรียนมีลักษณะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ใน
การจัดการเรียนนักเรียนมีพฤติกรรม ในการวางแผนการทํางาน การปรึกษาแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและ
กันภายในกลุ่ม มีการพูดคุยปัญหาในการ ทํากิจกรรม มีความกระตือรือร้นในการทํางาน แสดงความคิดเห็น
และมีการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม เป็นท่ีสังเกตว่านักเรียนที่เก่งมักจะเป็นผู้นําของกลุ่มเสมอ
และจะพยายามช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อนกว่าภายในกลุ่ม เพ่ือให้ได้คะแนนสูงหรือผลการทํากิจกรรมของ
กลุ่มดี จึงส่งผลให้กิจกรรมการเรียน การปฏิบัติและการทํากิจกรรมต่างๆมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคล้อง
กับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545, หน้า 174) กล่าวว่า การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงใน
การเรียนรู้และในความสําเร็จของกลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ 
รวมท้ังการเป็นกําลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกภายในกลุ่มไม่
เพียงแต่รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือน
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม และสอดคล้องกับการวิจัยของ สุกัญญา จันทร์แดง (2556, บทคัดย่อ) เรื่อง ผลการ
จัด การเรียนด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการทํางาน
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ร่วมกัน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการทํางาน
ร่วมกันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือ มีพฤติกรรมในการทํางาน
ร่วมกันอยู่ในระดับดีมาก 
 4.  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นความ
คิดเห็นเชิงบวก ทั้งน้ีเพราะการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการพัฒนาทักษะในการทํางานกลุ่มอย่างเป็นระบบ
ของนักเรียน ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการทํางานเป็นกลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน ทําให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจและมีทักษะในการทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เบ็นจา อ่อนท้วม (2544, หน้า 19) ที่กล่าวถึงการทํางานเป็นกลุ่มเป็นการทํางานแบบมีเป้าหมาย
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการทํางาน
ร่วมกัน มีการร่วมมือและประสานงานกันในกลุ่ม เพ่ือให้งานของกลุ่มสําเร็จไม่ใช่ต่างคนต่างทําตามความ
พอใจ สุดท้ายคือการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ในส่วนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือร้นในการช่วยเหลืองานกลุ่มมากขึ้น เน่ืองจากมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมการ
เรียนอย่างทั่วถึงและมากที่สุด ผู้เรียนได้พูดคุย ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์
ระหว่างกันขึ้น สอดคล้องกับ รุ่ง แก้วแดง (2541: หน้า 29) ได้กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย สนุกสนานจะทําให้นักเรียนเกิดความสนใจและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม นักเรียนชอบทํางานกลุ่มเพราะได้ทํากิจกรรมต่างๆ ได้ปรึกษาหารือและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐมาพร ทาระเวท (2556, หน้า 9) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การ
พัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความมีความพึงพอใจ
ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองระบบร่างกายอยู่ในระดับดีมาก  
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ในการศึกษากลุ่มย่อย ครูควรเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของตนเองขณะ
ทํางานกลุ่ม การให้ความร่วมมือและแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม รวมท้ังการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่
เรียนอ่อน เพ่ือให้กลุ่มประสบผลสําเร็จ  
 2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ครูควรศึกษาเทคนิคการจัดการความขัดแย้งเพ่ิมเติม ทั้งนี้
เพราะหากครูผู้สอนได้นําเทคนิคการจัดการความขัดแย้งมาใช้ได้ทันท่วงทีในระยะแรกท่ีมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้น ก็จะเป็นการลดอุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียน และครูควรจัดเตรียมคําถามที่สัมพันธ์กับความ
สนใจของผู้เรียนและความสามารถของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีมั่นใจในการทํางานร่วมกัน 
 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัย 
 ควรมีการศึกษา โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคต่างๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เน้ือหาอ่ืนต่อไป และควรศึกษาโดยนําชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือมาพัฒนาร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ความคงทนในการ เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
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ผลการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการใช ้
กิจกรรมจิตตปญัญาศึกษาร่วมกับกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ์

ของนักเรียน ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

วิสารดา ฉิมนอ้ย  
 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการใช้กิจกรรม จิตตปัญญาศึกษาร่วมกับกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษาการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งสองกลุ่ม 

โดยให้ ประชากรในการวิจัยคือนักเรียนระดับช้ันศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูนปี
การศึกษา 2558 จํานวน 525 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยคือ 
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ ตามรูปแบบของของ โรเบิร์ต มาซาโน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตการณ์
ทํางานกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test 
dependent) สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเดียวกันและไม่มีอิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่าการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาทําให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยในการทํา
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และพบว่าเมื่อทําการทดสอบการคิด
วิเคราะห์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 
 
คําสําคัญ: ทักษะการคิดวิเคราะห์ จิตตปัญญาศึกษา 
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Developing critical thinking skills by studying with a contemplative activity. 
Student Science Project Grade 2 

 
Wisarada Chimnoi 

 
Abstract  
 This research aimed to develop critical thinking skills of students from the 
contemplative activity with Science Project. Of high school students at Grade 2 during the 
group activities. Contemplative Education with Science Project to develop critical thinking 
skills to students in the control group, the project activities to develop critical thinking 
skills as well. To study the development of critical thinking skills to compare the two 
groups. 
 The population in this study were students at Grad 2 study of the Chak kham 
khanatorn school Lamphun province in 2016 number of student 525 people and a 
sample of the selected model. Research Tools Test analysis Following the formation of 
the Robert Masanori observation form. Observational work group The statistics used in 
data analysis were mean, standard deviation and t-test independent. 
 The results showed that the activity Contemplative Education Students group 
were averaged to test critical thinking more significant at the 0.05 level, and found that 
when test analysis between the experimental group and the control group. found that 
the experimental group had developed critical thinking skills than students in the control 
group. 
 
Keyword: contemplative activity, critical thinking 
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1. บทนํา  
 จิตตปัญญา (contemplative education) เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในการพัฒนาอารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิด มุมมองต่อชีวิต โดยมีเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความคิดคือสามารถคิดได้อย่าง
ลึกซึ้ง ส่งผลให้มีการดําเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญา (ปราณี อ่อนศรี, 2557)  
 กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับ ซึ่งมีกระบวนการได้มาซึ่งความรู้ 3 
ลักษณะ คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ และการเฝ้ามองตามความเป็นจริง (ปราณี 
อ่อนศรี, 2557 อ้างถึง วิจักขณ์ พานิช, 2550) ผ่านการใช้กิจกรรม ได้แก่ การนั่งสมาธิ การเจริญสติภาวนา 
สุนทรียสนทนา การสะท้อนคิด การฟังอย่างลึกซึ้ง รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา 
 เน่ืองจากกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่อสติปัญญา เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ ทําให้เกิดความฉลาดในด้านต่างๆ ดังน้ันการนํากิจกรรมจิตตปัญญาศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาสติปัญญาของนักเรียนน่าจะทําให้เกิดผลการพัฒนาทักษะการคิดในด้านต่างๆ สูงขึ้น 
 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การนึกคิด ดู สิ่งต่างๆอย่างใคร่ครวญ อย่างละเอียดรอบคอบใน
เรื่องราวต่างๆอย่างมีเหตุผลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2542) ได้ให้ความหมายของ
การคิดวิเคราะห์ คือการแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการระบุ จําแนก แยกแยะ ข้อมูลในสถานการณ์ที่เป็นแหล่ง
คิดวิเคราะห์ ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น หรือจุดเด่น จุดด้อย ในสถานการณ์เป็นการจัดข้อมูล
อย่างเป็นระบบเพ่ือหาจุดเด่นจุดด้อยของเรื่องราวน้ันๆ 
 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548) กล่าวว่า
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 

1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการ  
2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่วิเคราะห์ 
3. การช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างถาม 
4. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ค้นหาคําตอบได้ว่า อะไรเป็นเหตุให้เร่ืองน้ันเช่ือมกับสิ่งนี้ได้

อย่างไร เรื่องนั้นใครเก่ียวข้อง มีการส่งผลกระทบต่อเร่ืองอื่นอย่างไร  
 การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการใช้ปัญญา หรือใช้ความคิดนําพฤติกรรม ผู้คิดวิเคราะห์เป็นจึง
สามารถใช้ปัญญานําชีวิตได้ในทุกเร่ือง การคิดวิเคราะห์เป็นการจําแนกแยกแยะสิ่งใดส่ิงหน่ึง/เรื่องใดเรื่อง
หน่ึง เพ่ือค้นหาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
เรื่องนั้น (กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ., 2551) โดยมี
กระบวนการนําไปพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
 1.  ศึกษาข้อมูล 
 2.  ต้ังวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.  กําหนดเกณฑ์ในการจําแนกแยกแยะข้อมูล 

4.  แยกแยกข้อมูลตามเกณฑ์ที่กําหนดเพ่ือให้เห็นองค์ประกอบของสิ่งที่วิเคราะห์ 
5.  หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ 
6.  นําเสนอผลการวิเคราะห์ 
7.  นําผลการวิเคราะห์มาสรุปตอบคําถามตามวัตถุประสงค์ 
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 จากความเกี่ยวข้องของการใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ดังน้ันการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา
น่าจะส่งผลต่อสติปัญญาทําให้ผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ผ่านวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายปีการศึกษา 
2558 จํานวน 80 คน อายุระหว่าง 13-14 ปี โดยแบ่งเป็นห้องเรียนสองห้อง ซึ่งเป็นห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งสองห้อง กลุ่มตัวอย่างได้รับการสุ่มเลือกจากนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และได้สุ่มเลือกแบบคละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งสองห้อง ตัวอย่างประชากรห้องหน่ึง
หรือกลุ่มตัวอย่างที่ 1 เป็นนักเรียนกลุ่มควบคุม ได้ใช้การสอนโดยกิจกรรมการคิดวิเคราะห์อย่างเดียว ส่วน
ตัวอย่างประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ 2 หรือกลุ่มทดลองได้ใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับกิจกรรมการคิด
วิเคราะห์ 
 การวิจัยน้ีได้ออกแบบกิจกรรมในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ โดยจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาและ
ทําการเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ดังกล่าวโดยมีขั้นตอนของการ
วิจัย ดังนี้ คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ข้ันวางแผน  
 ออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญา กิจกรรมการเรียน
การ 
สอนเพ่ือการพัฒนาทักษะการคิดวิคราะห์ร่วมกับการเรียนในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยครูเริ่มจาก
อบรมจิตตปัญญาศึกษา การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องวางแผนดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาร่วมกับการพัฒนากิจกรรมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งหมด
สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยแล้วนํามาออกแบบการวิจัย เพ่ือพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์  
  
  ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ  
 ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ในห้องเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ได้นํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส่วนกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้มีกระบวนการดําเนิน
กิจกรรม ดังน้ี (1) หาประเด็นหลักโดยนักเรียนเป็นผู้เลือกประเด็นหลัก ที่สนใจในการดําเนินโครงงานเอง 
(2) กําหนดคําถามที่สนใจ (3) ออกแบบการทําโครงงาน (4) ลงมือทําโครงงานและเก็บข้อมูลที่ได้ (5) 
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือลงข้อสรุปจาก ข้อมูล และ (6) การเผยแพร่ผลงานผ่านการนําเสนอ นอกจากนี้ยัง
มี การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลและทักษะทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมผ่านการเขียนผังเหตุผล เพ่ือช่วย
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วิเคราะห์หาความเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นระยะๆ ในระหว่าง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่สอง นํากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในการเตรียมนักเรียนในห้องเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ 2 
เพ่ือสร้างความพร้อมในการเรียนก่อนมีการเรียนการสอน ก่อนการปฏิบัติโครงงานประมาณ 10-30 นาที
จากน้ันให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการคิดวิเคระห์โครงงานในแนวทางโครงงานวิทยาศาสตร์ ทําสื่อการเรียน
การสอนเพ่ือการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมได้แบ่งออกเป็นกิจกรรมในช้ันเรียน และกิจกรรมนอกช้ันเรียน ดังนี้  
 กิจกรรมในช้ันเรียน ซึ่งมีการจัดบรรยากาศให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย กิจกรรมการเรียนการสอน 
ในแต่ละครั้งจะเริ่มจากกิจกรรมจิตตปัญญา เป็นระยะเวลา 10-60 นาที โดย มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาจิตใจ 
ความคิด อารมณ์ภายในตนเองเพ่ือส่งเสริมให้เกิด 1) การน่ังสมาธิ ภาวนา 2) การเจริญสติ 3) สุนทรีย
สนทนา 4) การสะท้อนคิด 5) การฟังอย่างลําซึ้ง 6) กิจกรรมอื่นๆ ส่วนกิจกรรมการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ผ่านการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้มีกระบวนการดําเนินกิจกรรม ดังน้ี (1) หาประเด็นหลักโดย
นักเรียนเป็นผู้เลือกประเด็นหลักที่สนใจในการดําเนินโครงงานเอง (2) กําหนดคําถามที่สนใจ (3) ออกแบบ
การทําโครงงาน (4) ลงมือทําโครงงานและเก็บข้อมูลที่ได้ (5) วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือลงข้อสรุปจาก 
ข้อมูล และ (6) การเผยแพร่ผลงานผ่านการนําเสนอ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลและ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมผ่านการเขียนผังเหตุ-ผล เพ่ือช่วยวิเคราะห์หาความเช่ือมโยงอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลเป็นระยะๆ ในระหว่าง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  
 กิจกรรมนอกช้ันเรียน เมื่อนักเรียนกําหนดประเด็นหลักได้แล้ว ครูได้นํานักเรียนลงพื้นที่เพ่ือศึกษา
หาความรู้เพ่ิมเติมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และชุมชน การเก็บ
ข้อมูลการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ครูที่ปรึกษางานวิจัย นักเรียน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ตรวจสอบการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดย
ตรวจการจําแนกแยกแยะสิ่งใดสิ่งหน่ึง/เรื่องใดเรื่องหน่ึง เพ่ือค้นหาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่าน้ัน เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้น (กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้) 
 
 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบ   
 ตรวจสอบและประเมนิผลการเรียนการสอน ในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นไปตามที่คาดหวัง
ไว้หรือไม่ ตรวจสอบสิ่งใดที่สําเร็จตามแผน สิ่งใดที่ไม่สําเร็จและสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไข การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 1) การสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน โดยเน้นไปที่การสังเกตพฤติกรรมทางการทํางาน การอภิปราย และการนําเสนอโครงงาน อีกทั้งยังทํา
การสังเกตทักษะการคิดวิเคราะห์โดย การใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี (1) ประเด็นหลักในการทําโครงงาน
การกําหนดคําถามที่สนใจ นักเรียนสามารถหาประเด็นหลักโดยความเข้าใจบริบท และขอบเขตของปัญหา
ที่เกิดขึ้น นักเรียนมีการค้นคว้าเพ่ือหาทฤษฎีมารองรับ หามุมมองที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือประเด็นการทํา
โครงงาน สามารถตั้งคําถามเพื่อนําไปสู่การค้นหาคําตอบที่เป็นระบบและมีหลักการ (2) การออกแบบการ
ทําโครงงาน นักเรียนหาความเป็นเหตุและผลในการทําโครงงาน สามารถค้นคว้าข้อมูลเพ่ือหาวิธีการที่
นําไปสู่วิธีการดําเนินการออกแบบการทําโครงงานได้อย่างถูกต้องมีความน่าเช่ือถือในการค้นคว้าหาคําตอบ 
(3) ลงมือทําโครงงานและเก็บข้อมูล นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นตรวจสอบความถูกต้อง (5) 
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือลงข้อสรุปจาก ข้อมูล นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลองว่ามี
แนวโน้มการเกิดขึ้นอย่างไร เพราะอะไร การมีนัยยะแฝงอยู่ในผลการทดลองนั้น (6) การเผยแพร่ผลงาน
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ผ่านการนําเสนอ นักเรียนสามารถสรุปประเด็นการนําเสนอผลงานเพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจโครงงานที่
นักเรียนทําอยู่ นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 
4. ผลการวิจัย 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มทดลองที่ใช้
กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
 

ทดสอบ 
ก่อนเรียนหลงัเรียน 

N Mean S.D. % of Mean t Sig 

ก่อนเรียน 38 14.35 3.12 52.87 19.07 0.05 
หลังเรียน 38 22.11 2.32 72.52 

 
 จากตาราง ผลการเปรียบเทียบคะแนนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มทดลองที่ใช้
กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
พบว่า คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของกลุ่มทดลองที่ใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และกลุ่มควบคุมที่ใช้
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเดียวเท่าน้ัน 
 

กลุ่ม N 

คะแนนก่อนเรยีน คะแนนหลงัเรยีน คะแนน
เฉลี่ยของ
ผลต่าง 

 S.D.  S.D. MD 
กลุ่มทดลอง 40 14.35 3.12 22.11 2.32 7.99 
กลุ่มควบคุม 40 13.90 3.90 21.01 2.54 7.11 
  
 จากตารางเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองได้ทําคะแนนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุม 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาผลของการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนพบว่ามี
ความแตกต่างด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนและแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ได้รับผลสําเร็จในการพัฒนานักเรียนผ่านการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับกิจกรรมจิตตปัญญา
ศึกษาน่าจะเป็นผลเนื่องจากนักเรียนได้รับแรงผลักดันภายใน และกระตุ้นให้มีการคิดอย่างไคร่ครวญ  
มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ต่างๆ ที่สัมผัสกับสิ่งใกล้ตัว เกิดแรงจูงใจอันเป็นผลมาจากการเร่ิมพัฒนา

618



 
 

619 
 

จากภายในผ่านกระบวนการกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ สอดคล้องกับ 
ประเวศ วะสี (มปป.) กล่าวว่ากิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาที่ทําให้เข้าใจด้าน
ในของตัวเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง ทําให้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อ่ืน เกิดความเป็นอิสระ ความสุข 
ปัญญา และความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ ด้านปัจจัยความสําเร็จ ผู้ที่มีบทบาทมากท่ีสุดคือ ครูที่ต้องให้ความรัก 
เอาใจใส่ ดูแลกันอย่างใกล้ชิด การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียนผู้ปกครอง การให้ความเข้าใจ การพูด
อย่างอ่อนโยนทําให้นักเรียนเกิดความรู้สึกปลอดภัย มีความสุขในการเรียน ส่งให้เกิดการพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ 
 ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์เมื่อมีการวัดผลเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า
นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนมากกว่ากลุ่มควบคุมแต่ไม่ต่างกันทางสถิติอาจเน่ืองจากครูจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนในห้องเรียนคุณครูประจําวิชาได้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างดีทั้งห้องควบคุมและห้องทดลอง
ทําให้ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ส่วนนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาโครงงานจึงทําให้นักเรียนมี
คะแนนท่ีดีและไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา (สกว.และธนาคารกสิกรไทย) ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
ในครั้งนี้ ขอบพระคุณนายสกล ทะแกล้วพันธ์ุ และผู้บริหารโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ทุกท่านท่ี
ให้การสนับสนุน ขอขอบพระคุณ คุณครูวิสารดา ฉิมน้อยที่ให้คําแนะนําและสนับสนุนในการจัดทํางานวิจัย 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ชุติมาคําบุญชูและทีมงานศูนย์พ่ีเลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางที่ให้การสนับสนุน
และคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ตลอดมาจนกระทั่งงานวิจัยได้สําเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
ปราณี อ่อนศรี. (2557). จิตตปัญญาศึกษา: การศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21. บทความ

วิชาการ, วารสารพยาบาลทหารบก. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.) 2557 
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (2551). ทักษะการคิด. 

เอกสารความรู้. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
วิมล ทองผิว. (2556). การพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการสอนผังกราฟฟคิสาํหรบั

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี. 
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การพัฒนารปูแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสําหรับ 
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 
ศิราวัลย์  อินทามระ1

 อุษา  คงทอง2
  พิทกัษ์  นิลนพคณุ3 กันต์ฤทัย  คลังพหล4 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) พัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสําหรับนักเรียน
ชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสําหรับนักเรียน
ชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 การดําเนินการวิจัยผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Hair และคณะ (1998) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 600 คน ใช้การสุ่ม 
กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนและ เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 วิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้ โปรแกรม LISREL 
Version9.1 Activation Code: 0826-F30C-1BA3-6C9D ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมสุขภาพสําหรับนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยสังเคราะห์ผลการวิจัยในระยะที่ 1 ผสมผสาน
กับแนวคิดทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการพัฒนารูปแบบกิจกรรม ตรวจสอบรูปแบบกิจกรรมเบ้ืองต้น  
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้อง ระยะท่ี 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมสุขภาพสําหรับนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจัย เชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโพธ์ิทอง 
“จินดามณี” จังหวัดอ่างทอง จํานวน 60 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 
คน กลุ่มควบคุม 30 คน ดําเนินการวิจัย 10 สัปดาห์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการออกกําลังกาย การบริโภคอาหาร การอบรมเลี้ยงดู มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.96 
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนานาชาติ (ICSPFT) และแบบวัดพฤติกรรมสุขภาพ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่คา่เฉลี่ย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทําการเปรียบเทยีบ
ค่าเฉลี่ยโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี่ยวแบบวัดซ้ํา (Repeated Measure One-way ANOVA)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. องค์ประกอบพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย 1) สุขภากาย
2) สุขภาพจิต 3) สุขภาพสังคม 4) สุขภาพอารมณ์ และ 5) สุขภาพปัญญา โดยองค์ประกอบทั้ง 5 
องค์ประกอบนี้ สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ได้ร้อยละ 75.70 
 2. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลทางตรงต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านตัวนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การออกกําลังกาย และการบริโภคอาหาร  
2) ปัจจัยด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การอบรมเลี้ยงดู 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
ภายในและภายนอกโรงเรียน มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ สภาพสังคม และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบค่าสถิติของรูปแบบ ได้แก่ ค่าไคสแควร์=311.47  
ค่า p-value=0.96 ค่า df=192 ค่า GFI=0.99 ค่า AGFI=0.95 ค่า RMR=0.06 และค่า RMSEA=0.05)  

3. รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสําหรับนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีหลักการ 
สําคัญ คือ เป็นรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพ่ือปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย
ให้เหมาะสมตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โครงสร้างของรูปแบบ
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมนําความรู้มาใช้ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ และกิจกรรมออกกําลังกาย และในแต่ละกิจกรรม เน้นผู้เรียนประเมินพฤติกรรมด้วยตนเอง มีขั้นตอน
ดําเนินการ คือ 1) ขั้นสร้างให้ความรู้ความเข้าใจ 2) ขั้นนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติ 3) ขั้นการฝึกกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ 4) ขั้นฝึกปฏิบัติกิจกรรมออกกําลังกาย ผลการประเมินความสอดคล้อง ของรูปแบบกิจกรรม เพ่ือ
เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสําหรับนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าระหว่าง 0.80- 1.00 

4. ผลการนํารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤตกิรรมสุขภาพสําหรับนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ไปทดลองใช้พบว่า นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 5 ด้าน สูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
คําสําคัญ: 1.รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ 2.นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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1นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี  
e-mail: Sirawan_in@hotmail.com 
2อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี 
3อาจารย์ที่ปรึกษารอง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี 
4อาจารย์ที่ปรึกษารอง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี 
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The Development of An Activity Model  
for Promoting Health Behaviors of Grade 8 Boy Students  
under The Secondary Educational Service Area Office 5 

 
Sirawan Intamara1 Usa Kongthong2 Phithack Nilnopkoon3  

Kanreutai Klangphahol4 
 
Abstract 

The objectives of this research were to 1) study the components and causal factors 
affecting the health behaviors of grade 8 boy students, 2) develop an activity model for 
promoting health behaviors of grade 8 boy students, and 3) study the implementation of an 
activity model for promoting the health behaviors of grade 8 boy students. The research 
conducted into 3 stages; stage 1: study the components and causal factors affecting the 
health behaviors of grade 8 boy students which the sample was 600 respondents of grade 8 
boy students under Secondary Educational Service Area office 5, sample size was followed 
and selected by multi-stage sampling by Hair and others (1998). The instrument for data 
collection was a 5-rating scale questionnaire on the components and causal factors affecting 
the health behaviors of grade 8 boy students with the reliability of 0.97. The data were 
analyzed by LISREL version 9.1 Activation Code: Activation Code: 0826-F30C-1BA3-6C9D. stage 
2: develop an activity model for promoting health behaviors of grade 8 boy students  
by synthesizing the resutts of phase 1 and teaching theories and development theories of an 
activity model. Then examined preliminary activity by 5 experts and assessed the content 
validity Stage 3: study the results of an activity model for promoting health behaviors of 
grade 8 boy students by experimental research with the sample 60 students of Phothong 
“Jindamani” school, Ang Thong province, selected by simple random sampling and divided 
for experiment group 30 students and controlled group 30 students. The research was 
conducted 10 weeks. The research instruments for data collecting such as questionnaire on 
exercise behavior, food consumption behavior and nurturing with reliability at 0.96 and 
physical capacity test related the health of international (ICSPFT) and the test on health 
behavior with reliability at 0.95. The statistics used for data analysis were mean, S.D., 
Repeated Measures one-way ANOVA with at a significant level of.05. 
 The findings were as follows: 

 1) The components and causal factors affecting the health behaviors of grade 8 
boy students consisted of 1) physical health, 2) mental health, 3) social health, 4) emotional 
health and 5) intellectual health. These 5 components explained the variations of the health 
behaviors of grade 8 boy students at 75.70 percent. 
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 2) The causal factors affected directly the health behaviors of grade 8 boy 
students consisted of 1) student factor had the highest mean in exercise and foods 
consumption 2) family factor had the highest mean in rearing 3) internal and external social 
environment factor had the highest mean in society conditions. These factor accordance with 
empirical data at a good level (considering the statistical data of model namely Chi-
Square=311.47, p-value=0.96, df=192, GFI=0.99, AGFI=0.95, RMR=0.06, and RMSEA=0.05)  
 3) The model of activities for strengthening the health behaviors of Grade 8 boy 
students had key principles as should be adapted appropriate behavior of foods 
consumption, exercised. Based on criteria of ministry of public health and ministry of 
tourism and sports. The model structure consisted of 4 key activities such as knowledge, 
practices for application, group relations and exercise, each activities focused on student 
and self assessment following procedures 1) stage of knowledge and comprehensions  
2) stage of practices for application 3) stage of activity practices for group relations  
4) stage of exercise. The results of congruent evaluation of activity model for the health 
behaviors of Grade 8 boy students, has consist values from 0.80 to 1.00 

 4) The implementation of an activity model for promoting the health behaviors 
of grade 8 boy students revealed that the development of health behaviors for 5 
components of the experiment group were higher than the controlled group at the level of 
statistical significance.05. 
 
Keywords: 1.Model to Promoting. The Health, 2.Grade 8 Boy Students. 
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ความสําคัญของปัญหา 
มนุษย์จัดเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดของสังคม ทุกชุมชนจึงได้พยายามทุกวิถีทางเพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นสมาชิกของตนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ และศักยภาพท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา และถือเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการดําเนินการมาตลอดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 ถึง 2559 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะปานกลางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว และการดําเนินการต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ในด้าน
ความคิดท่ียึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวมให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่
สมดุลทั้งด้านตัวเอง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนไทยทุกคนให้
มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง เป็นคนเก่ง คนดี มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ปัจจุบันปัญหาโรคอ้วนและสมรรถภาพทางกายต่ํามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งจากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่าวัยรุ่นอเมริกามี ปี 2013 เด็กอายุ 10-19 ปี ปัญหานํ้าหนักเกิน
มาตรฐานและโรคอ้วนสมรรถภาพทางกายต่ําเพ่ิมจากปี 2004 ถึงร้อยละ 45 และจากการสํารวจเด็กในวัย
เรียนของประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีภาวะนํ้าหนักเกินหรือภาวะอ้วนสมรรถภาพทางกายต่ําร้อยละ 
18.3 ในเพศชายและพบมากกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองจะพบมากกว่าในเขตชนบท  
(กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2554) จากการประเมินจากผลการประเมินโรงเรียน
สํานักงานพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ทุกเขต ทดสอบสมรรถภาพเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้ทราบถึงระดับ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจึงมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกระดับช้ันเรียน 
รายงานกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเรียนละ 1 ครั้งผลการทดสอบสมรรถภาพ 5 ปีที่
ผ่านมา นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 สมรรถภาพทาง
กายทดสอบทั้ง 8 รายการไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 14.3 (กรมพลศึกษา, 2555) และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน
อย่างต่อเนื่อง โรคอ้วนเป็นเหมือนสัญญาณเตือนของโรคเร้ือรังหลายชนิด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ 
โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งบางชนิด ซึ่งโรคเร้ือรังเหล่าน้ีเป็นสาเหตุการตายที่สําคัญและเป็นปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนไทยในปัจจุบัน สาเหตุของโรคอ้วนอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ
วิถีการดําเนินชีวิตคนไทยที่นับวันจะใช้แรงกายลดลง นําเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนการใช้แรงกาย ใช้ชีวิตแบบสุข
สบายและมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ให้พลังงานและมีปริมาณไขมันสูง อัตราการเกิดโรคอ้วนของ
วัยรุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับวัยอ่ืนๆ โรคอ้วนมีผลกระทบต่อวัยรุ่นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ เศรษฐกิจและสังคมซึ่งผลกระทบน้ีเกิดได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลกระทบระยะสั้นได้แก่  
ขาดความกระฉับกระเฉง มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อ การทรงตัว ขาดความมั่นใจ ซึมเศร้า แยกตนเองออก
จากสังคม เป็นต้น 

จากสภาพปัญหาและความสําคัญดังกล่าว สรุปได้ว่านักเรียนชายจะเป็นโรคอ้วนและสมรรถภาพทาง
กายตํ่ามากกว่านักเรียนหญิง และเป็นนักเรียนชายอายุ 14- 15 ปี ซึ่งกําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือมุ่งหวังให้พฤติกรรมของนักเรียนชายได้รับการปลูกฝัง และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่ไปกับการดําเนินชีวิตปกติ มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ มีการ
เลือกบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมและปลอดภัยจนเป็นสุขนิสัย สามารถเพ่ิมสมรรถภาพ ลดการเจ็บป่วย เป็นผู้มี
สุขภาพทางกาย ทางจิต ทางสังคม ทางปัญญา และทางอารมณ์ที่ดี ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ทั้งในปัจจุบัน
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และในอนาคตเพ่ือให้ปัญหาลดน้อยลง โดยอาศัยการวิเคราะห์เหตุบนพ้ืนฐานของประเด็นปัญหาเพ่ือสามารถ
กําหนดแนวทางการจัดการปัญหาให้เหมาะสมกับวิธีชีวิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของสังคมไทย 
อันจะทําให้การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียนชายไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

2.  เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสําหรับนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3.  เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสําหรับนักเรียนชายช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
นิยามศัพท์ 
 1.  รูปแบบกิจกรรม หมายถึง แบบแผนดําเนินการจัดการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบตามทฤษฎี 
หรือหลักการ และได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยมี
โครงสร้างที่สัมพันธ์กับระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบ 
 2 รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ หมายถึง แนวปฏิบัติจะสนับสนุนและเสริมสร้างให้เกิด
ความสําเร็จในการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชายที่มีสมรรถภาพต่ําประกอบด้วย  
4 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้เรื่องออกําลังกายสบายสุขภาพ กิจกรรมท่ี 2 การบริโภคอาหาร 
ที่พอดี กิจกรรมที่ 3 กลุ่มสัมพันธ์ฉันกับเธอ กิจกรรมที่ 4 โปรแกรมสถานีออกกําลังกายสับเปลี่ยนครบวงจร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ระยะที่ 1 เพ่ือศึกษาองค์ปะกอบ และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

1.1  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีกรศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 600 คน ด้วยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ของ 
Hair และคณะ (1998)  
 1.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1.2.1 แบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ 
 1.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์โมเดลสมมติฐานปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 2 ด้วยโปรแกรม LISRL Version 9.1 
 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2  

2.1 สังเคราะห์ใช้ผลการวิจัยในระยะท่ี 1 ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรม ทิศนา แขมมณี (2555) วารินทร์ รัศมีพรหม (2542) จอยและเวลล์ (Joyec & Well, 1986) 
สังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
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 2.2  ยกร่างรูปแบบกิจกรรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  
 2.3  แก้ไขปรับปรุง  
 2.4  ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้องโดยแบบประเมินค่า มีค่าระหว่าง 
0.80-1.00 
 2.5  ทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ 
 ระยะที ่ 3 ผลการใช ้ร ูปแบบกิจกรรมเสร ิมสร ้างพฤติกรรมสุขภาพสําหร ับนักเร ียนชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3.1  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณี” จังหวัด
อ่างทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 60 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 30 คน 
กลุ่มควบคุม 30 คน โดยกรสุ่มอย่างง่ายที่มีสมรรถภาพทางกายตํ่า 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.2.1 รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ 4 กิจกรรม 1.ให้ความรู้เร่ืองการออกกําลัง
กายการบริโภคอาหาร 2. การบริโภคอาหารที่พอดี 3.กลุ่มสัมพันธ์ 4.สถานีออกกําลังกายครบวงจร 
  3.2.2 แบบวัดพฤติกรรมสุขภาพ 
  3.2.3 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์ กับ สุขภาพ (ISSPFT)  
  3.2.4 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย และการอบรมเล้ียงดู 
 3.3 การทดลองแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ละ 30 คน คือ กลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน 
กลุ่มควมคุมปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะ กีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล และฟุตซอล โดยวันจันทร์ เล่นกีฬา
ฟุตบอล วันพุธ เล่นกีฬาบาสเก็ตบอล วันศุกร์ เล่นกีฬาฟุตซอล กลุ่มทดลองฝึกเกมส์กลุ่มสัมพันธ์ และสถานี
ออกกําลังกายครบวงจร ฝึกสัปดาห์ละ 30 นาที คือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 15.30- 16.40 น. 
เป็นระยเวลา 10 สัปดาห์ 
 3.4 การวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทําการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี่ยววัดซ้ํา (One-way ANOVA Repeated 
Measure)  
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ผลการวิจัย 
 ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้  
 

 
ภาพท่ี 1 องค์ประกอบและปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
 สัญลักษณ์ตัวแปรแฝง ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ 
 PFS หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน  
 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ PER หมายถึง ปัจจัยด้านตัวนักเรียน FAM
หมายถึง ปัจจัยด้านครอบครัว SOC หมายถึง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมภายในและภายนอก
โรงเรียน 
 สัญลักษณ์ตัวแปรสังเกต ประกอบด้วย 22 ลักษณะบ่งช้ี 
 PFS1 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีสุขภาพจิต PFS2 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีสุขภาพสังคม 
 PFS3 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีสุขภาพปัญญา PFS4 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีสุขภาพกาย 

PFS
1 
PFS
2 
PFS
3 
PFS
4 
PFS
5 
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 PFS5 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีสุขภาพอารมณ์ PER1 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร 
 PER2 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีเจตคติต่อสุขภาพ PER3 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีความรู้ความเข้าใจ  
 PER หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีพฤติกรรมการออกกําลังกาย PER5 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีทักษะและ
การปฏิบัติตนด้านสุขภาพ PER6 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
 PER7 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีความเช่ือเกี่ยวกับสุขภาพ FAM1 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีอาชีพของ
ผู้ปกครอง 
 FAM2 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีรายได้ของผู้ปกครอง FAM3 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีการอบรมเลี้ยงดู 
 FAM4 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีการศึกษาของผู้ปกครอง SOC1 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีความสัมพันธ์ 
นักเรียน กับ โรงเรียน SOC2 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียน กับชุมชน SOC3 
หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีการรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ SOC4 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีบรรยากาศภายใน
โรงเรียน SOC5 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ีสภาพสังคม SOC6 หมายถึง ลักษณะบ่งช้ี ความร่วมมือของครูกับ
นักเรียน  
 ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดล การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบและปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย 
องค์ประกอบหลัก 1 องค์ประกอบ พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน (PFS) องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบ ปัจจัยด้านตัวนักเรียน (PER) ปัจจัยด้านครอบครัว (FAM) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
ภายในและภายนอกโรงเรียน (SOC) โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณา
จาก ค่าไค-สแควร์ ( 2 -test) เท่ากับ 311.47 ค่าองศาอิสระ (Degrees of Freedom: df) เท่ากับ 192 
ระดับความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีเปรียบเทียบความกลืน (Comparative Fit Index: CFI) 
เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) และค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (Adjust Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 และ 0.95 ค่ารากของเฉลี่ยกําลัง
สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่า
เท่ากับ.05 ส่วนค่ามาตรฐานรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคล่ือน (Standardized Root 
Mean Square Residual: SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.06 จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมมติฐานมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ตารางที่ 1  ค่านํ้าหนักองค์ประกอบและค่าอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

 
ตัวแปร 
ภายนอก 

B SE t ความเที่ยง ตัวแปร 
ภายใน 

B SE t ความเที่ยง 

Student-Level (Within Group) 
PER 

PER 1 
PER 2 
PER 3 
PER 4 
PER 5 
PER 6 
PER 7 

 
0.17 
0.09 
0.05 
0.81 
0.01 
0.12 
0.01 

 
0.05 
0.05 
0.05 
0.89 
0.05 
0.05 
0.05 

 
17.30* 
17.30* 
17.30* 
10.36 
17.30* 
17.15* 
17.30* 

 
0.14 
0.99 
0.10 
0.81 
0.14 
0.62 
0.10 

PFS 
PFS1 
PFS2 
PFS3 
PFS4 
PFS5 

 
 

 
0.44 
0.15 
0.01 
0.54 
0.08 

 
 

 
0.13 
0.20 
0.05 
0.05 
0.05 

 
5.81 
3.39 

17.24* 
17.23* 
17.03* 

 
0.25 
0.25 
0.29 
0.46 
0.11 

 
FAM 
FAM1 
FAM2 
FAM3 
FAM4 

 
0.01 
0.01 
2.88 
0.02 

 
0.05 
0.05 
0.37 
0.05 

 
17.29* 
17.17* 
10.06 
17.26* 

 
0.97 
0.63 
0.19 
1.13 

 
PFS=0.4400*PER + 0.02224*FAM + 
0.1851*SOC, R2=0.757 

SOC 
SOC1 
SOC2 
SOC3 
SOC4 
SOC5 
SOC6 

 
0.10 
0.03 
0.49 
0.01 
0.68 
0.42 

 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

 
17.19* 
17.28* 
15.64 
17.29* 
12.00 
13.89 

 
0.90 
0.45 
0.16 
0.68 
0.21 
0.25 

chi-square=311.47, df=192, P-value=0.09648, 
RMSEA=0.05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน (PFS) ประกอบด้วย ตัวแปร
สังเกตคือ สุขภาพจิต (PFS1) สุขภาพสังคม (PFS2) สุขภาพปัญญา (PFS3) สุขภาพกาย (PFS4) สุขภาพ
อารมณ์ (PFS5) โดยมีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.44, 0.15, 0.01, 0.54 และ 0.08 เรียงตามลําดับ  
โดยสุขภาพกาย (PFS4) มีค่าน้ําหนักมากที่สุด รองลงมา คือสุขภาพจิต (PFS1) และมีความแปรผันร่วมกับ
การพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน (PFS) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีสมการพยากรณ์เชิง
โครงสร้างในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ PFS=0.4400*PER + 0.02224*FAM + 0.1851*SOC, R2=0.757
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แสดงว่าตัวแปรปัจจัยด้านตัวนักเรียน ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมภายใน
และภายนอกโรงเรียน, สมการทํานายพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนได้ร้อยละ 75.70 
 องค์ประกอบปัจจัยด้านตัวนักเรียน (PER) ส่งผลกระทบต่อตัวแปรสังเกตดังน้ี การบริโภคอาหาร 
(PER1) เจตคติต่อสุขภาพ (PER2) ความรู้ความเข้าใจ (PER3) การออกกําลังกาย (PER4) ทักษะและการปฏิบัติ
ตนด้านสุขภาพ (PER5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา (PER6) ความเช่ือเกี่ยวกับสุขภาพ 
(PER7) โดยมีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.17, 0.09, 0.05, 0.81, 0.01, 0.12 และ.0.01 เรียงตามลําดับ 
โดยการออกกําลังกาย (PER4) มีค่าน้ําหนักมากที่สุด รองลงมาก็คือ การบริโภคอาหาร (PER1) และมีความ
แปรผันร่วมกับปัจจัยด้านตัวนักเรียน (PER) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 องค์ประกอบปัจจัยด้านครอบครัว (FAM) ส่งผลกระทบต่อตัวแปรสังเกต คือ อาชีพ (FAM1) 
รายได้ของผู้ปกครอง (FAM2) การอบรมเล้ียงดู (FAM3) การศึกษา (FAM4) โดยมีน้ําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.01, 0.01, 2.88 และ 0.02 เรียงตามลําดับ โดยการอบรมเลี้ยงดู (FAM3) มีค่าน้ําหนักมากที่สุด และ
มีความแปรผันร่วมกับด้านครอบครัว (FAM) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

องค์ประกอบปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมภายในและภายนอกโรงเรียน (SOC) ส่งผลกระทบ
ต่อตัวแปรสังเกต คือ ความสัมพันธ์ นักเรียน กับ โรงเรียน (SOC1) ความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียน กับชุมชน 
(SOC2) การรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ (SOC3) บรรยากาศภายในโรงเรียน (SOC4) สภาพสังคม 
(SOC5) ความร่วมมือของครูกับนักเรียน (SOC6) โดยมีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.10, 0.03, 0.49, 0.01, 
0.68 และ 0.42 เรียงตามลําดับ โดยสภาพสังคม (SOC5) มีค่านํ้าหนักมากที่สุด และมีความแปรผันร่วมกับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมภายในและภายนอกโรงเรียน (SOC) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 ระยะที่ 2 รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสําหรับนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
หลักการคือ เป็นรูปแบบการ ฝึกปฏิบัติ เพ่ือการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกายให้
เหมาะสม โครงสร้างของรูปแบบประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ
เพ่ือการนําความรู้ไปใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมออกกําลังกาย และในแต่ละกิจกรรม เน้นผู้เรียน
ประเมินพฤติกรรมด้วยตนเอง มีขั้นตอนดําเนินการ คือ 1) ขั้นให้ความรู้ความเข้าใจ 2) ขั้นปฏิบัติโดยนํา
ความรู้ไปใช้ 3) ขั้นการฝึกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และขั้นฝึกปฏิบัติกิจกรรมออกกําลังกาย ผลการประเมิน
ความสอดคล้อง ของรูปแบบกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสําหรับนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ในภาพรวมมีค่าระหว่าง 0.80-1.00 

ระยะที่ 3 ผลการประเมินการใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากน้ันผู้วิจัยได้นํารูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาข้ึน และเครื่องมือในการวิจัย คือ รูปแบบ
กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม กิจกรรม
ที่ 1 ความรู้เรื่องออกกําลังกายสบายสุขภาพ กิจกรรมที่ 2 การบริโภคอาหารท่ีพอดี กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ฉันกับเธอ กิจกรรมท่ี 4 สถานีออกกําลังกายแบบสับเปลี่ยนครบวงจร แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้าน สุขภาพทางกาย ด้านสุขภาพจิต ด้านสุขภาพสังคม ด้านสุขภาพปัญญา และ
ด้านสุขภาพอารมณ์ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพ (ICSPFT) ประกอบด้วย 8 รายการ 
คือ 1.ว่ิงเร็ว 50 เมตร 2.ยืนกระโดดไกล 3.แรงบีบมือ 4.ลุก-นั่ง 30 วินาที 5.ดึงข้อ 6.ว่ิงเก็บของ 7.ความอ่อนตัว 
8.ว่ิงระยะไกล ผู้วิจัยได้นํารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณี” ปีการศึกษา 
2559 ถึง 2558 ที่มีสมรรถภาพทางกายต่ําด้วยความสมัครใจ จํานวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน 
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คือกลุ่มทดลอง จํานวน 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน ใช้เวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ ทดลอง 3 วัน คือ  
วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 15.30- 16.40 น. เริ่มต้ังแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 9 เมษายน 
2559 ผลการวิเคราะห์ รายละเอียดดังน้ี 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพทาง
กาย ที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมสุขภาพระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในแต่ละ

ช่วงเวลาการทดสอบ (ก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และหลังการทดลอง
สัปดาห์ที่ 10)  

 

สุขภาพ 
องค์รวม 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 5 หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 10 

F P กลุ่มทดลอง 
(n=30) 

กลุ่มควบคุม 
(n=30) 

กลุ่มทดลอง 
(n=30) 

กลุ่มควบคุม 
(n=30) 

กลุ่มทดลอง 
(n=30) 

กลุ่มควบคุม 
(n=30) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
สุขภาพ 
ทางกาย 24.97 1.85 23.73 1.76 26.40 1.54 25.00 1.53 27.53 1.22 25.67 1.37 

 
72.32 

 
0.00 

สุขภาพ 
ทางจิต 27.63 1.07 26.60 0.89 27.64 0.80 26.70 1.08 29.00 0.95 26.75 1.17 

 
62.82 

 
0.00 

สุขภาพ 
ทางสังคม 29.87 1.17 30.47 1.01 29.30 1.37 28.70 1.29 30.20 1.10 29.67 0.99 

 
15.91 

 
0.00 

สุขภาพ 
ทางอารมณ์ 28.63 1.21 29.33 1.67 28.60 1.61 27.50 1.22 28.64 1.09 27.53 1.20 

 
27.85 

 
0.00 

สุขภาพ 
ทางปัญญา 29.87 1.01 30.00 1.13 29.97 1.06 28.70 1.26 31.10 1.09 30.43 0.01 

 
37.86 

 
0.00 

 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของพฤติกรรมสุขภาพระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 10 พบว่า 
พฤติกรรมสุขภาพทุกด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบสมรรถภาพที่สัมพันธ์กับสุขภาพ  
ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมในระยะเวลาต่างกัน 

 
สมรรถภาพ กลุ่ม n ก่อนการทดลอง หลังสัปดาห์ที ่5 หลังสัปดาห์ที ่

10 F P 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ว่ิง 50 เมตร ทดลอง 30 9.04 1.70 8.25 0.24 7.78 .29 
81.48 0.00 

ควบคุม 30 9.32 0.20 9.12 0.15 8.26 .22 
ยืนกระโดดไกล ทดลอง 30 163.73 2.82 174.10 2.78 187.23 6.27 337.21 0.00 ควบคุม 30 163.90 2.73 170.03 1.13 177.17 2.15 
แรงบีบมือ ทดลอง 30 24.18 0.99 25.69 0.59 28.41 2.63 41.31 0.00 ควบคุม 30 24.19 1.04 24.99 0.76 26.05 .95 
ลุก-นั่ง 30 วินาที ทดลอง 30 18.77 0.73 23.03 1.10 25.53 .97 477.38 0.00 ควบคุม 30 19.00 0.69 19.93 0.94 23.60 1.45 
ดึงข้อ ทดลอง 30 1.83 0.38 2.93 0.45 4.87 .57 562.15 0.00 ควบคุม 30 1.77 0.43 2.27 0.45 3.67 .88 
ว่ิงเก็บของ ทดลอง 30 12.45 0.10 11.88 0.39 11.37 .24 421.82 0.00 ควบคุม 30 12.46 0.07 12.39 0.07 11.75 .32 
ความอ่อนตัว ทดลอง 30 3.25 0.65 4.83 0.32 6.83 .59 568.86 0.00 ควบคุม 30 3.21 0.68 3.82 0.56 5.10 .89 
ว่ิง 1, 000 เมตร ทดลอง 30 5.95 0.51 4.90 0.43 4.53 .32 308.25 0.00 ควบคุม 30 5.94 0.47 5.44 0.27 4.74 .33 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของความสามารถในการวิ่ง 50 เมตร ของกลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง 
หลังทดลองสัปดาห์ที่ 5 และ 10 คือ 9.04 วินาที 8.25 วินาที และ 7.78 วินาที และกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และ 10 คือ 9.32 วินาที 9.12 วินาที และ 8.26 วินาที ตามลําดับ 
 แสดงค่าเฉลี่ยของความสามารถในการยืนกระโดดไกล ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลองสัปดาห์ที่ 5 และ 10 คือ 163.73 เมตร 174.10 เมตร และ 187.23 เมตร และของกลุ่มควบคุมก่อน
การทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และ 10 คือ 163.90 เมตร 170.03 เมตร และ 177.17 เมตร 
ตามลําดับ 
 แสดงค่าเฉล่ียของความสามารถในการบีบมือ ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดสอบ หลังการทดสอบ
สัปดาห์ที่ 5 และ 10 คือ 24.18 กิโลกรัม 24.18กิโลกรัม และ 26.05 กิโลกรัม และของกลุ่มควบคุม ก่อน
การทดลอง หลังสัปดาห์ที่ 5 และ 10 คือ 24.19 กิโลกรัม 24.99 กิโลกรัม และ 26.05 กิโลกรัม ตามลําดับ 
 แสดงค่าเฉล่ีย ของความสามารถในการลุก-นั่ง 30 วินาที ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง  
หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และ 10 คือ 18.77 ครั้ง 23.03 ครั้ง และ 25.53 ครั้ง และของกลุ่มควบคุม 
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ก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และ 10 คือ 19.00 ครั้ง 19.93 ครั้ง และ 25.53 ครั้ง 
ตามลําดับ 
 แสดงค่าเฉลี่ย ของความสามารถในการดึงข้อ ของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
สัปดาห์ที่ 5 และ 10 คือ 1.83 ครั้ง 2.93 ครั้ง และ 4.87 ครั้ง และของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง  
หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และ 10 คือ 1.77 ครั้ง 2.27 ครั้ง และ 3.67 ครั้ง ตามลําดับ 
 แสดงค่าเฉลี่ยของความสามารถในการว่ิงเก็บของ ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลองสัปดาห์ที่ 5 และหลังสัปดาห์ที่ 10 คือ 12.45 วินาที 11.88 วินาที และ 11.37 วินาที และของกลุ่ม
ควบคุม ก่อนการทดลอง หลังสัปดาห์ที่ 5 และ 10 คือ 12.46 วินาที 12.39 วินาที และ11.75 วินาที 
ตามลําดับ 
 แสดงค่าเฉลี่ยของความสามารถในความอ่อนตัว ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
สัปดาห์ที่ 5 และ 10 คือ 3.25 เซนติเมตร 4.83 เซนติเมตร และ 5.10 เซนติเมตร และกลุ่มควบคุม ก่อน
การทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และ 10 คือ 3.21 เซนติเมตร 3.82 เซนติเมตร และ 6.83 
เซนติเมตร ตามลําดับ 
 แสดงค่าเฉลี่ยของความสามารถในการว่ิง 1, 000 เมตร ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลองสัปดาห์ที่ 5 และ 10 คือ 5.95 นาที 4.90 นาที และ 4.53 นาที และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และ10 คือ 5.94 นาที 5.44นาที และ 4.74 นาที ตามลําดับ 
 
 อภิปรายผล 
 อภิปรายผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โดยใช้แบบวัดพฤติกรรมสุขภาพประกอบด้วยกัน 5 ด้าน คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม 
สุขภาพปัญญา และสุขภาพอารมณ์ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เน่ืองจากนักเรียนสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน ลักษณะกิจวัตรประจําวัน
ต่างกัน ถึงจะได้เรียนรู้ที่เหมือนกันก็ตาม จึงทําให้พฤติกรรมสุขภาพโดยใช้แบบประเมินตนเองมีค่าแตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านแล้วกลุ่มทดลองจะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นการบูรณา
การเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้นักเรียนที่มีสมรรถภาพมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเพน
เดอร์ (2006) กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมระดับ
ความสมบูรณ์ และการบรรลุเป้าหมายในชีวิตของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม และสอดคล้องกับ
ประเวศ วะสี (2551) กล่าวว่า การดําเนินพฤติกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ นั้นจะต้องมีการออกกําลัง
กายอย่างสมํ่าเสมอ การกินอาหารท่ีถูกต้องการจัดสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อสุขภาพ ทั้งทางกายภาพ ทาง
ชีวภาพ และทางสังคม มีความปลอดภัยและความเอ้ืออาทรต่อกันและการเรียนรู้ที่ดีเป็นการเรียนรู้ที่ทําให้
สนุก เกิดปัญญา มีอิสรภาพ ทําให้มีความสุขและมีแรงจูงใจอยากเรียนรู้ กล่าวโดยสรุปก็คือการใช้รูปแบบ
เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จะให้ได้ผลที่ดีนั้นจะต้องให้ความรู้มุ่งสู่การ
ปฏิบัติและการวัดและประเมินผลต้องมีทั้งแบบสอบถามประเมินตนเองและแบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กายโดยมีผู้เช่ียวชาญทดสอบจึงจะได้ผลที่เที่ยงตรงและถูกต้องกากการศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรม
เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่
สมัพันธ์กับสุขภาพ 8 รายการ ได้แก่ ว่ิง 50 เมตร ยืนกระโดดไกล แรงบีบมือ ลุก-นั่ง 30 วินาที ดึงข้อ  
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ว่ิงเก็บของ ความอ่อนตัว และว่ิง 1, 000 เมตร ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 10 กลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพทุกตัวแปรเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมที่เล่นกีฬา บาส
เก็ตบอล ฟุตบอล และฟุตซอล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ได้แก่ องค์ประกอบของร่างกายความเร็ว 
พลังกล้ามเน้ือ ความแข็งแรง ความทนทาน ความอดทน ความคล่องแคล่ว ความอ่อนตัว ระบบไหลเวียน
โลหิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. องค์ประกอบของร่างกายกลุ่มทดลอง ฝึกตามสถานีการออกกําลังกายสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ครบวงจรมีการพัฒนาองค์ประกอบของร่างกายโดยใช้สมรรถภาพทางกายเป็นตัวช้ีวัด คือผลการวิจัย พบว่า 
ภายในกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 
10 มีค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายจากก่อนการทดลองแต่เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองไป พบว่า ค่าเฉล่ีย
สมรรถภาพทางกายเพ่ิมขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อนักเรียนที่สมรรถภาพตํ่าไม่ได้เข้าสถานีการฝึกก็จะมี
สมรรถภาพตํ่าเหมือนเดิม แต่ผลการทดลองระหว่างกลุ่มสมรรถภาพทางกายไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้วกลุ่มทดลองจะมีค่าสมรรถภาพทางกายมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม ซึ่งตามหลักการของวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา (ACSM, 2000) โดยการกําหนด
ความหนักของงานระหว่าง 55-85% ของอัตราการเต้นหัวใจสํารอง ซึ่งเป็นความหนักของงานในระดับที่
สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและเพ่ิมความสามารถในการเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้เป็นอย่างดี 
 2. ความอ่อนตัวกลุ่มทดลอง ฝึกตามสถานีการออกกําลังกายแบบครบวงจรมีการพัฒนาความ
อ่อนตัวเพ่ิมขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมที่เล่นกีฬา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ของกองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2550) พบว่า ความอ่อนตัว อยู่ใน
ระดับปานกลางและดี เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีได้มีการอบอุ่นร่างกายและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนและ
หลังการฝึกตามโปรแกรมการออกกําลังกายแบบหมุนเวียน โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกส่วน เป็นการ
เพ่ิมมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อทีละน้อยสามารถลดความเสี่ยงการบาดเจ็บท่ีจะเกิดข้ึนจากการออกกําลัง
กายได้ ดังที่ สุพิตร สมาหิโต (2550) ได้กล่าว่า การพัฒนาทางด้านความอ่อนตัวทําได้โดยการเหยียด
กล้ามเนื้อและเอ็นหรือใช้แรงต้านทานในกล้ามเนื้อและเอ็นต้องทํางานมากขึ้น การเหยียดของกล้ามเนื้อ
สามารถทําได้ทั้งแบบหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือแบบเคล่ือนที่ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรใช้การยืดเหยียดของ
กล้ามเนื้อในลักษณะอยู่กับที่ คือ อวัยวะส่วนแขน ขาหรือลําตัวจะต้องเหยียดจนกว่ากล้ามเนื้อจะรู้สึกตึง 
ซึ่งสอดคล้องกับชูศักด์ิ เวชแพศย์และกันยา ปาละวิวัธน์ (2536) กล่าวว่า การเพ่ิมความอ่อนตัวต้องค่อยๆ 
เคลื่อนไหวช้าๆ จนกระทั่งกล้ามเนื้อและเน้ือเย่ือต่างๆ ถูกยืด จนมีความรู้สึกเจ็บจากการยืด อยู่ในท่านี้
ประมาณ 8-10 วินาที กระทําซ้ํากัน 5-6 ครั้ง ผลดีที่สุดจะเกิดข้ึนเมื่อทําการยืดทุกวัน ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสว่างจิต แซ่โง้ว (2551) ได้ทําการศึกษาผลการฝึกสถานีการออกกําลังกายแบบวงจรที่มีต่อ
สุขสมรรถนะของเด็กที่มีภาวะน้ําหนักเกิน พบว่า หลังการทดลอง 10 สัปดาห์ กลุ่มทดลองที่ฝึกด้วยสถานี
การออกกําลังกายครบวงจรดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทุกตัวแปร อาทิ ความ
อ่อนตัว เป็นต้น 

3. ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือกลุ่มทดลอง ฝึกตามสถานีการออกกําลังกายแบบ
ครบวงจรมีการพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อเพ่ิมข้ึนกว่ากลุ่มควบคุมที่เล่นกีฬา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของกองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข (2550) พบว่า ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือท้องและหลังส่วนล่าง  
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อยู่ในระดับปานกลางและดี และความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแขนไหล่ อยู่ในระดับปานกลาง
และดี เน่ืองจากโปรแกรมการออกกําลังกายแบบหมุนเวียนมีการพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของ
กล้ามเน้ือ ใช้แตละสถานี ทําจํานวนหลายๆ ครั้งติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 30 นาที ต่อสถานี ทําให้เกิดการ
พัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือ ซึ่งสอดคล้องกับสุพิตร สมาหิโต (2550) กล่าวว่า  
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อ ซึ่งทําให้เกิดความตึงตัวเพ่ือใช้แรงในการยก หรือ
ดึงสิ่งต่างๆ ส่วนความอดทนของกล้ามเน้ือเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อในการออกแรงให้วัตถุเคลื่อนที่
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ หรือหลายๆ ครั้งติดต่อกันได้ ความอดทนของกล้ามเนื้อสามารถเพ่ิมได้มากขึ้น 
โดยการเพิ่มจํานวนคร้ังในการปฏิบัติกิจกรรม ดังจะเห็นได้ว่าการออกกําลังกายแบบหมุนเวียนสามารถช่วย
พัฒนาความอดทนและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อควบคู่ไปด้วยกันเมื่อมีระยะเวลาการฝึกนานข้ึนความอดทน
และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้น 

4. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจกลุ่มทดลอง ฝึกตามสถานีการออกกําลังกาย
แบบครบวงจรมีการพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจเพิ่มข้ึนกว่ากลุ่มควบคุมที่เล่นกีฬา 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของกองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข (2550) พบว่า ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ อยู่ในระดับ
ปานกลางและดี เน่ืองจากการฝึกตามสถานีการออกกําลังกายแบบครบวงจรเป็นการออกกําลังกายแบบสถานี
ที่ช่วยพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจได้เป็นอย่างดี โดยใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที 
ต่อเน่ืองกัน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน มีความหนักที่เหมาะสม คือ 55-85% ของอัตราการเต้นของหัวใจ
สูงสุดและเป็นไปตามหลักการของวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา (ACSM, 2000) โดยการ
กําหนดความหนักของงานระหว่าง55-85% ของอัตราการเต้นหัวใจสาํรอง ซึ่งเป็นความหนักของงานในระดับที่
สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้เป็นอย่างดี
สอดคล้องกับชูศักด์ิ เวชแพศย์ (2545) กล่าวว่า การออกกําลังกายแบบแอโรบิกเป็นการฝึกปอดหัวใจ และ
หลอดเลือดให้ทํางานดีขึ้น ปรับตัวรับงานหนักเป็นเวลานานๆ ได้ และนั่นคือผลจากการฝึก ซึ่งสอดคล้องกับ
กรมพลศึกษา (2554) กล่าวถึงการออกกําลังกายแบบแอโรบิกว่า เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายที่ต้องใช้
ออกซิเจนจํานวนมาก ขณะออกกําลังกายต้องใช้กล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่ๆ อย่างต่อเน่ืองในระยะเวลานานพอท่ีจะ
ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในร่างกายโดยเฉพาะการทํางานของกล้ามเนื้อ การทํางานของระบบไหลเวียนเลือด
และการหายใจ เป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการแพทย์และวงการวิทยาศาสตร์การกีฬาว่าการออกกําลังกายแบบ
สถานีนี้เป็นการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอย่างแท้จริงเพราะเป็นการออกกําลังกายที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
ระบบการทํางานของหัวใจ และการไหลเวียนของโลหิต (Cardiovascular system) ระบบการหายใจและปอด 
(Respiratory system) รวมท้ังยังเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ อีกทั้งช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินใน
ร่างกาย และช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้อีกด้วยและสอดคล้องกับงานวิจัยของวรวิทย์ คงมนต์ (2554) ได้
ทําการศึกษาผลของการฝึกแบบสถานีที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนชายช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพก่อนการฝึกและหลังการฝึก 10 สัปดาห์ของกลุ่ม
ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ.05ในรายการความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ 
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 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  1)  รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทําให้
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการน้ีมีสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพดีขึ้น ดังน้ันทางโรงเรียนควรมีการ
สนับสนุนและขยายผลรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งสามารถทําได้
ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากโครงการนี้และกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และการออกกําลังกายให้มากขึ้นด้วย 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  1)  ควรศึกษารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนหญิงในช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนต้นที่มีสมรรถภาพทางกายตํ่า และทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงในช่วงช้ันอ่ืนๆ ต่อไป 
  2)  ควรศึกษารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ประกอบด้วย
กีฬาท่ีหลากหลายและมีระยะเวลาการฝึกมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาผลาญไขมันส่วนเกิน 
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การสร้างชดุกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง On Holidays 
โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบร่วมมือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบ้านน้ําอ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ศิรินภา อยูเ่จริญ1 
 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 1. เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง On 
Holidays โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนํ้าอ่าง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. เพ่ือวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม ในระดับ 70/70 3. เพ่ือวัดระดับความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมหลังจากการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านน้ําอ่าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 20 คน โดยได้จาก
การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1. ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เรื่อง 
On Holidays โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ จํานวน 4 หน่วยการเรียนรู้ 2. แผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง On Holidays 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียน 4. แบบวัดความ
พึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดย
ใช้ E1/E2 และ 5.การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ผลการสร้างชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง 
On Holidays 1) ได้ชุดกิจกรรมทั้งหมด 4 ชุด ประกอบด้วย เรื่องWonderful Places เรื่อง Let’s Make 
the Plan เรื่อง Asking and Giving the Directions เรื่อง My Family Activities and 
Entertainments 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนและ
หลังเรียน 
 2.  ผลการหาประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เร่ือง On Holidays โดย
ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 76.50/74.50 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ร้อยละ 70/70  
 3.  ผลการวัดระดับความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง On Holidays ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรม 1, ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2, การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 3 
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1สาขาวิชา หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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A Construction of an English Activity Package for Communication 
Entitled “On Holidays” Using Theory of Cooperative Learning for 

Pratomsuksa Six Students of Bannamang School, Uttaradit Province 
 

Sirinapa Yucharoen1 

 

Abstract 
 The objectives of the research are 1) to construct an English activity package for 
communication entitled “On Holidays” Using Theory of Cooperative Learning for 
Pratomsuksa Six Students of Bannamang School, Uttaradit Province 2) to evaluate  
the efficiency of the package at 70/70 level. 3) to examine the satisfaction level after 
used the activity package. The objects were 20 students chosen by purposive sampling 
from Prathomsuksa 6 students of Bannamang School in the second semester in 2015.The 
research instruments were 1) an English activity package for Communication entitled  
“On Holidays” Using Theory of Cooperative Learning contained 4 units. 2) lesson plan of 
an activity package entitles “On Holidays” 3) the achievement pre-test and post-test.  
4) the satisfaction questionnaire. The data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation E1/E2, and t-test. 
 The results showed that the English activity package for Communication skill and 
cooperative learning entitled “On Holidays” consisted of 4 units: Wonderful Places, Let’s 
Make the Plan, Asking and Giving the Directions and My Family Activities and 
Entertainments including the lesson plans of activity package and the achievement  
pre-test and post-test. The efficiency of an instructional package was 76.50/74.50, which 
was higher than the set standard of 70/70. It was also found that the students’ 
satisfaction towards the package was at high level and with.05 level of significance. 
 
Keyword: Activity Package 1, English for Communication Skills 2, Theory of Cooperative 
Learning 3 
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1. บทนํา  
 ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมาเป็นระยะเวลานาน จะเห็นได้จากรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานคะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-NET) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของทุกปีจะไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งในปี
ที่ผ่านมาผลคะแนนสอบประจําปีการศึกษา 2557 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าค่าเฉล่ียในวิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ที่ร้อยละ 36.98 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557) ซึ่งคะแนนค่าเฉล่ียออกมา
ค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนในรายวิชาอ่ืนๆ จากข้อมูลดังกล่าว ได้มีการวิจัยและศึกษามาโดย
ตลอดว่าสาเหตุของปัญหาเป็นอย่างไร ซึ่ง (นงนภัส สุวรรณบุต, 2554, 2) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนใหญ่สาเหตุ
เกิดจากตัวผู้เรียน เช่น ผู้เรียนไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ กลัวพูดผิด หรือปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมใน
การเรียน เช่น ผู้เรียนมีโอกาสในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันน้อยและปัญหาจากการเรียนการ
สอนในห้องเรียน เช่น ผู้สอนขาดเทคนิคและวิธีการในการเลือกและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
สอดคล้องกับ (สุวรรณี พันธ์ุพรึกส์ และฌัลลิกา มหาพูนทอง, 2550, 2) สนบัสนุนว่า ทั้งปัญหาผู้เรียน
สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเน้นการสอนไวยากรณ์และท่อง
ศัพท์ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษแบบการสื่อสารได้ อีกทั้ง (ทัศนพรรณ แย้มคง, 2551, 3) 
ได้กล่าวไว้พอสรุปได้ว่า ปัญหาที่พบทุกโรงเรียนคือ ผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูลมากกว่าการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ผู้เรียนไทยมักจะนั่งน่ิงๆ ในห้องเรียน พูดตามผู้สอน ใช้วิธีท่องจําบทเรียน ซึ่ง
เป็นวิธีที่ขัดต่อการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และปัญหาที่สําคัญอีกประการคือผู้เรียนไม่ชอบเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียน ทําให้ผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง หรือไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ทําให้ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง 
 ปัญหาดังกล่าวมาน้ีได้สอดคล้องกับปัญหาที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาสาเหตุสําคัญที่ทําให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านนํ้าอ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รวมถึงมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับตํ่า คือ 1) ผู้เรียนไม่มีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในช้ันเรียน ทําให้ขาดความม่ันใจ ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ 2) ขาดแคลนครูสอนภาษาอังกฤษ ครูไม่
จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นครูประจําช้ันที่จบสาขาไม่ตรง ที่มีหน้าที่สอนทุกวิชา 
และมีทักษะประสบการณ์น้อย ไม่มีเทคนิคการสอน 3) ขาดอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เช่น 
สื่อไม่สามารถสร้างเง่ือนไข หรือไม่สามารถสร้างสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดสิ่งเร้ากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
อยากเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนรู้สึกเบ่ือหน่าย ไม่อยากเรียน เน้ือหายากเกินไป ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ทักษะในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังสอดคล้องกับ
ผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน หรือ โอเน็ต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ประจําปี
การศึกษา 2557 ของโรงเรียนบ้านนํ้าอ่างฯ คิดเป็นร้อยละ 36.98 (รายงานวชิาการโรงเรียนบ้านนํ้าอ่างฯ, 
2557) ซึ่งอยู่ในระดับตํ่า และควรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างเร่งด่วน 
จากสภาพปัญหาและสาเหตุด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนทุกปี ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาและหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาน้ี พบว่าวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้คือ ชุดกิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้นี้เป็นสื่อการสอนท่ีประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สะท้อนถึง
ปัญหาและความต้องการในการเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ที่
นํามาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2550, 3-4) ชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้มีความสําคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
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ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งสามารถนําไปใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันได้จริง ดังที่ (วรางคณา พิชญ์สังคม, 2554, 9) ได้ศึกษาพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์กําหนด ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก และ (ทัศนีย์ เทียมศรี, 2555, 109-110) ได้ศึกษาพัฒนาชุด
กิจกรรมฝึกทักษะการพูดสื่อสารสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ ผลการเรียนด้วยชุดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการใช้ชุด
กิจกรรมฝึกทักษะการพูดสื่อสารเป็น 3.70 เท่า และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนําทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (theory of cooperative learning) 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับกระบวนการฝึกทักษะเพ่ือการส่ือสาร ทฤษฎีนี้มีองค์ประกอบ
สําคัญที่จะนํามาช่วยประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการวิจัยคร้ังนี้ได้ คือ เน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการ
แสดงออกร่วมกันในด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการทํางานเป็นกลุ่ม โดยมี
สมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่างกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบ ตลอดจน
ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในช้ันเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความม่ันใจ และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ (ทิศนา แขมมณี, 2555, 98-99) สรุปว่า ทฤษฏีนี้สามารถนํามาประยุกต์กับการเรียนการสอน
ครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากที่อภิปรายมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามีความจําเป็นท่ีต้องสร้างชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร เรื่อง On Holidays โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านนํ้าอ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งนําทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือมาประยุกต์ใช้ ประกอบกับทุก
ทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และชุดกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างรากฐานที่ดี
ทางด้านความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริง ตลอดจนนําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เรื่อง On Holidays โดยใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
 2. เพ่ือวิเคราะห์และหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง On 
Holidays โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับ 70/70 
 3.  เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เร่ือง On Holidays โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างทดลองกับชุดกิจกรรมก่อน มีการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) จากนั้น
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน นําผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข แล้วนําไปใช้กับ
ประชากร 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้ําอ่าง ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 20 คน ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (specific purpose 
sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้พบว่า ผู้เรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านน้ําอ่างน้ี เป็นกลุ่มที่มี
ปัญหาในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ปัญหาด้านการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน อยู่ในระดับตํ่า ซึ่งควรได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1.  ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง On Holidays โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนํ้าอ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ชุด
กิจกรรมมี จํานวน 20 ช่ัวโมง 4 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 5 ช่ัวโมง และแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย  
  ชุดกิจกรรมมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
   1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วงช้ันที่ 2 และคู่มือครู 
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และวิเคราะห์เนื้อหา และ
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากหนังสือ เอกสาร และหลักฐานการสร้างชุด
กิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรม 
   1.2 ออกแบบชุดกิจกรรม โดยท่ีผู้วิจัยได้ทําการกําหนดจุดประสงค์ประจําชุด วิเคราะห์ระบบ
การเรียนรู้ วิเคราะห์พฤติกรรมย่อยในชุดกิจกรรมแต่ละชุด และปรับข้ันตอนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้
เป็นจุดประสงค์เชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้ออกแบบชุดกิจกรรมมีจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  หน่วยที่ 1 เรื่อง Wonderful places     จํานวน 5 ช่ัวโมง 
  หน่วยที่ 2 เรื่อง Let’s Make the Plan    จํานวน 5 ช่ัวโมง 
  หน่วยที่ 3 เรื่อง Asking and Giving Directions   จํานวน 5 ช่ัวโมง 
  หน่วยที่ 4 เรื่อง My Family Activities and Entertainments จํานวน 5 ช่ัวโมง 
  1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของชุดกิจกรรม ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ช่วยตรวจสอบ 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง On Holidays สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้เวลาทํา
แบบทดสอบ 1 ช่ัวโมง  
 มีขั้นตอนสร้างดังต่อไปนี้ 
   2.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
   2.2 นิยามทักษะและเนื้อหาท่ีจะวัด 
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    2.3 จัดทําแบบทดสอบฉบับร่าง โดยการกําหนดจุดตัดผ่าน กําหนดคะแนน เวลา และจํานวน
ข้อที่เหมาะสม ทําตารางออกแบบการสร้างแบบทดสอบ  
   2.4 ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความแม่นตรงเชิงเน้ือหา และวิเคราะห์ความแม่นตรง
เชิงเน้ือหา โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ และค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 
 3.  แบบวัดความพึงพอใจในการเรียน ให้นักเรียนกรอกแบบวัดความพึงพอใจหลังจากการใช้ชุด
กิจกรรมทั้งหมดแล้ว ซึ่งแบบวัดความพึงพอใจ มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 
   3.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
   3.2 กําหนดกรอบเนื้อหาความพึงพอใจ ได้แก่ ความพึงพอใจทางด้านเนื้อหา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ และเลือกประเด็นที่จะวัดความพึงพอใจ รวมถึงกําหนดวิธีการวัดประเด็น 
   3.4 จัดทําแบบวัดความพึงพอใจฉบับร่าง 
   3.5 ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความแม่นตรงเฉพาะหน้า และความแม่นตรงเชิงเน้ือหา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1.  ผู้วิจัยได้ทําการทดลอง และประเมินความสามารถของนักเรียนก่อนการทดลองใช้จริง โดยนํา
ชุดกิจกรรมมาทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นรายบุคคล และกลุ่มย่อย 3-5 คน ที่มีความสามารถอยู่ในระดับ
เดียวกันหรือสูงกว่ากับประชากร 
 2.  ผู้วิจัยได้ทาํการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง On Holidays โดย
ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดกิจกรรมมี จํานวน 20 ช่ัวโมง 4 
หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 5 ช่ัวโมง และได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะเร่ิมสอนต้ังแต่ วันที่ 8 
มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ปีการศกึษา 2558  
 3.  เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองชุดกิจกรรมท้ังหมดแล้ว ดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และวัดความพึงพอใจในการเรียนเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง On Holidays โดยใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือหาค่าสถิติ ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
เรื่อง On Holidays โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ด้วยการหาค่าดัชนีสอดคล้อง (IOC)  
 2.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ของคะแนนนักเรียนที่ได้จาก
การทํากิจกรรมก่อนและหลังเรียน E1/E2 จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เกณฑ์
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมในการวิจัยในครั้งน้ีใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานกําหนด 70/70 ด้วยการทดสอบค่าที 
 3.  วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร เรื่อง On Holidays โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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4. ผลการวิจัย 
 1.  ผลการสร้างชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง On Holidays โดยใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนํ้าอ่าง ทั้งหมด 4 หน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยที่1 เรื่อง Wonderful places ใช้เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง หน่วยท่ี 2 เรื่อง Let’s Make the Plan ใช้
เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง หน่วยที่ 3 เรื่อง Asking and Giving Directions ใช้เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง หน่วยท่ี 4 
เรื่อง My Family Activities and Entertainments ใช้เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง รวมเวลาในการใช้ชุดกิจกรรม 
20 ช่ัวโมง ชุดกิจกรรมนี้ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ราย
หน่วย ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผล นํามาคํานวณ หาค่าดัชนีสอดคล้อง พบว่า มีค่าดัชนีสอดคล้องเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์
การวิจัย 
 2.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร เรื่อง On Holidays โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านนํ้าอ่าง หลังการใช้ชุดกิจกรรมมีค่าร้อยละของค่าเฉล่ียเลขคณิต สรุปว่า ประสิทธิภาพระหว่าง
เรียนและหลังเรียน เท่ากับ 76.50/74.50 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 70/70 
 3.  ผลการวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง On Holidays โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39 ซึ่งถือ
ว่านักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยเรื่องชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เร่ือง On Holidays โดยใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1.  ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตามแนวคิดของ ระพินทร์ โพธ์ิศรี (2550: 
1) ซึ่งสื่อการสอนจะประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการใน การเรียนรู้ 
เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ที่นํามาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ 
สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมน้ีมี 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) ทฤษฎี/
หลักการ/แนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) กิจกรรมและข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 4) เน้ือหาสาระการเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยท่ี 1 เรื่อง 
Wonderful places ใช้เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง หน่วยที่ 2 เร่ือง Let’s Make the Plan ใช้เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง 
หน่วยที่ 3 เร่ือง Asking and Giving Directions ใช้เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง และหน่วยที่ 4 เร่ือง My Family 
Activities and Entertainments ใช้เวลาเรียน 5 ช่ัวโมง รวมใช้เวลาในการใช้ชุดกิจกรรม จํานวน 20 ช่ัวโมง 
ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จํานวน 1 ช่ัวโมง และชุดกิจกรรมได้ผ่านการตรวจสอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ทําให้ชุดกิจกรรมมีคุณภาพ และสามารถนําไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมน้ีโดยอาศัย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร มาใช้กับใช้ชุดกิจกรรม ทําให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษมีการสอดแทรกในทุกกิจกรรม ดังที่ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 123- 140) สรุปว่า การเรียนการ
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สอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร มุ่งเน้นที่การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการใช้ภาษา (use) ตามความมุ่ง
หมายในสถานการณ์ต่างๆ และแม้จะให้ความสําคัญแก่ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (fluency) แต่ก็มิได้
ละเลยความถูกต้องของภาษา (accuracy) และการเรียนการสอนในแนวนี้ เน้นการทํากิจกรรม เพ่ือฝึกการใช้
ภาษาที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุดเพื่อให้ผู้เรียนนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน สอดคล้องกับ 
(ชญาณ์นันท์ หลิมวิไล, 2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
เรื่อง My School โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน เน่ืองจากนักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในช้ันเรียนโดยใช้สถานการณ์จริง และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจําวันได้อีกด้วย 2) ด้านวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้นําทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ มา
ประยุกต์ใช้ในชุดกิจกรรมครั้งนี้ พบว่า นักเรียนเกิดการมีปฏิสัมพันธ์อันดีกันภายในกลุ่ม มีการช่วยเหลือกัน 
รวมถึงการแบ่งงานกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทําให้งานสําเร็จจนบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ดังที่ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันทํางานกลุ่มด้วยความต้ังใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม
ของตน ทําให้งานของกลุ่มดําเนินไปสู่เป้าหมายของงานได้ สอดคล้องกับ (ชานนท์ ภาคภูมิพงศ์, 2557) ได้ทํา
วิจัยเรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเรื่อง “Everyday 
Activities” โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลหัวดง 
(ป.ฟักอังกูร) พบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนที่ใช้กิจกรรมร่วมมือกลุ่มสัมพันธ์ และให้ความ
ร่วมมือในการเรียนเป็นอย่างดี 
 2.  ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 76.50/74.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ โดยเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าระดับ 
70/70 ทั้งนี้เน่ืองมาจาก ชุดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (หทัยกาญจน์ วงษ์แก้ว, 2552, 67) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร เรื่อง “My Village” โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประเภทแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเขียว ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิระหว่างการใช้และหลังการใช้ชุดการ
สอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประเภทแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.76/79.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ คือ 70/70 อีกทั้งยังสอดคล้องกับ (กัลย์สุดา สุปิน
ตา, 2555) การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เรื่อง MY FAMILY โดยใช้ทฤษฎีการ 
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 
1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 74.38/74.50 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ที่ระดับ 70/70 
 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เรื่อง On Holidays โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการใช้ชุดกิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.3125 ซึ่งถือว่า 
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เน่ืองจากชุดกิจกรรมน้ีออกแบบ และสร้างเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมเสริมการเรียนที่มีความ
หลากหลาย น่าสนใจ สร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมท้ังหมดได้ส่งเสริมให้
นักเรียนฝึกกิจกรรมการร่วมมือกันทํางานเป็นกลุ่ม โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ช้ีแนะ และให้คําแนะนํา ทําให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน สมาชิกในกลุ่มมีความกระตือรือร้น มีการช่วยเหลือเก้ือกูล
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ซึ่งกันและกัน ทําให้การปฏิบัติงานให้สําเร็จไปด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับ (ไพรินทร์ พรวนแก้ว, 2555) ได้ทําการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง My happy 
family กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ (พระชายชาญ วงศ์
ภักดี, 2557) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ประชารัฐวิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. จากผลการวิจัยทําให้กล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เรื่อง On Holidays โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ปีที่ 6 สามารถนําชุดกิจกรรมน้ีไปดัดแปลง หรืออาจนําไปเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางภาษา
จากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน และเขียนให้เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียน เป็นการถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์ ตลอดจนข่าวสารข้อมูลต่างๆ และมุ่งให้นักเรียนใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร
โดยสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และเป็นพ้ืนฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้น  
 2.  การสร้างชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง On Holidays โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช่วงช้ันที่ 2 
ดังนั้น โรงเรียนหรือครูผู้สอนอาจนําแนวทางการพัฒนาชุดกิจกรรมนี้ ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ
ประยุกต์ใช้กับนักเรียนในช้ันอ่ืนๆ ได้ 
 3.  ครูควรศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้
เข้าใจ และจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้ครบตามที่ระบุไว้ หรืออาจมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับกิจกรรม เพ่ือให้
การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนดําเนินไปอย่างมีลําดับขั้นตอน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   
 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย 
 1.  ควรมีการสร้างชุดกิจกรรม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในเรื่องใกล้ตัวกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียนในระดับช้ันต่างๆ เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
  2.  ควรมีการสร้างชุดกิจกรรม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับช้ันต่างๆ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 3.  ควรมีการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
อ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาและสื่อสารทางภาษาเก่ียวกับเน้ือหาอ่ืนๆ เช่น My Country, My Friends, My Free times 
เป็นต้น 
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6. กิตติกรรมประกาศ  
   ขอขอบพระคุณอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ์ อินทจักร์ ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 
และอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ ทองมาก กรรมการ ที่กรุณาให้คําแนะนําปรึกษา ช้ีแนะ 
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการจัดทําต้ังแต่เริ่มต้นจนสําเร็จ ผู้วิจัยตระหนักถึงความต้ังใจ 
ความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
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การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคดิการสอนมโนทัศน์และ 
หลักการสอนคิดวิเคราะห์สําหรับนักศึกษาวิชาชพีครู มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 
สมเกียรติ อินทสิงห์1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการรูปแบบการสร้างมโนทัศน์และ
หลักการสอนคิดวิเคราะห์ สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการรูปแบบการสร้างมโนทัศน์และหลักการสอนคิดวิเคราะห์ และ 2) 
ศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน โดยพิจารณาจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
มโนทัศน์ทางหลักสูตร และเจตคติต่อการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ช้ันปีที่ 1 และ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 100205 การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 57 คน ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม โดยใช้หมู่การเรียน (Section) เป็นหน่วยในการสุ่ม เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิดการสอนมโนทัศน์และหลักการ
สอนคิดวิเคราะห์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ และแบบวัดเจตคติ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที ส่วนในเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหาแล้วบรรยายเชิง
พรรณนา ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 นําเสนอข้อมูล
และมโนทัศน์ ขั้นที่ 2 ทดสอบมโนทัศน์ ขั้นที่ 3 สรุปยืนยันมโนทัศน์ ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดย
กระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2.  ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ปรากฏผลว่า 
  2.1  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังการเรียนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี  
  2.2  มโนทัศน์ทางหลักสูตรของนักศึกษาหลังการเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.93 สูงกว่าเกณฑ์ 
70% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  2.3  เจตคติของนักศึกษาต่อการเรียนรายวิชา 100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร หลัง
การเรียนอยู่ในระดับดี 
 
คําสําคัญ: กระบวนการเรียนการสอน, การคิดวิเคราะห์, การสอนมโนทัศน์ 
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Development of Instructional Process by Integrating Concept Teaching 
Approaches and Analytical Thinking Teaching Principles for  

Teaching Profession Students at Chiang Mai University 
 

Somkiart Intasingh1 
 
Abstract  
 The purposes of this research were to develop and to study results of 
implementing an instructional process by integrating concept teaching approaches and 
analytical thinking principles for teaching profession students at Chiang Mai University. 
The samples were 57 students who registered in the course 100205 Curriculum Design 
and Development in the second semester of the academic year 2015. They were 
selected by cluster random sampling. The instruments consisted of lesson plans, 
analytical thinking ability tests, curriculum concept test, and attitude test. Mean, 
percentage, standard deviation and t- test were used for analyzing quantitative data, and 
content analysis with descriptive explanation was used for analyzing qualitative data. The 
findings were as follows: 
 1.  The developed instructional process consisted of 4 steps, namely: 1) present 
data and concepts 2) test for concepts 3) confirm concepts, and 4) analyze relations. This 
instructional process was verified by specialists. 
 2.  The results of implementing the developed instructional process were: 
   2.1  Analytical thinking ability of students after using the developed 
instructional process was at a good level. 
  2.2  The curriculum concept of students after using the developed 
instructional process was 81.93% which was higher than the criterion 70% at the.01 level 
of significance. 
  2.3  Students’ attitude to learning in this course after using the developed 
instructional process was at a good level. 
 
Keywords: Instructional Process, Analytical Thinking, Concept Teaching 
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1. บทนํา 
 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีมีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังผลิตบัณฑิตมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ให้การผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเช่ือว่ากําลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึกของความเป็น
พลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้
กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากลได้ 
(สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558) ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งสร้าง
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่วางไว้ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายใต้การ
กํากับของรัฐ จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ออกมารับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสําคัญกับการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นอย่างย่ิง 
สําหรับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้จัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุรุสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าที่กํากับ ดูแล และควบคุมมาตรฐาน
ของวิชาชีพทางการศึกษา ในมาตรฐานของวิชาชีพครูนั้น คุรุสภาได้ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 กําหนดว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานความรู้ 11 มาตรฐาน ได้แก่ ความเป็น
ครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยาสําหรับครู หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ช้ันเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2556, น. 67) ซึ่งหนึ่งในมาตรฐานที่มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูก็
คือ มาตรฐานความรู้ด้านหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะฯ จึงได้จัดทํากลุ่มวิชาแกน 
(บังคับ) โดยมีรายวิชา 100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ที่มุ่งเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ตามมาตรฐานของวิชาชีพครู และเป็นการเตรียมความพร้อมในการนําความรู้
ไปใช้จริงในอนาคตต่อไป  
 รายวิชา 100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนวิชาสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วย
เน้ือหาสาระท่ีสําคัญและจําเป็นสําหรับวิชาชีพครู ได้แก่ ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ และระดับ
ของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตรและระบบหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินหลักสูตร โครงสร้าง มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับการเรียนการสอน ปัญหา
และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559) ซึ่งนักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องนําเอา
องค์ความรู้เหล่าน้ีไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสําหรับนักเรียนต่อไป อย่างไรก็ตามเนื้อหาสาระ
ในรายวิชานี้มีรายละเอียดเป็นจํานวนมาก และเป็นเรื่องใหม่สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 2 ที่เพ่ิงเร่ิมเข้า
มาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย การทําความเข้าใจเก่ียวกับศาสตร์ของหลักสูตรจึงเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงมโนทัศน์สําคัญต่างๆ ของหลักสูตร ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจที่เป็นความคิดรวบยอด จําเป็นต้อง
อาศัยตัวอย่าง แนวคิด มุมมองที่หลากหลายในการทําความเข้าใจ ต้องอาศัยการฝึกคิดวิเคราะห์ เพ่ือ
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จําแนก แยะแยะ จัดหมวดหมู่ หาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ก่อร่าง (Form) มโนทัศน์ขึ้นมาได้ 
ทั้งยังต้องนําเอามโนทัศน์ต่างๆ มาเช่ือมโยงสัมพันธ์กันเพ่ือสร้างเป็นมโนทัศน์ที่ซับซ้อน (Complex 
concept) มากขึ้นด้วย (Eggen & Kauchak, 2001) หากอาจารย์ผู้สอนยังคงใช้การบรรยายเป็นส่วนใหญ่ 
และไม่ออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกคิดวิเคราะห์และสร้างมโนทัศน์ ก็อาจทําให้นักศึกษาไม่
สามารถทําความเข้าใจในเนื้อหาสาระของรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ได้ดีเท่าที่ควร รวมท้ัง
นักศึกษาอาจเกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในองค์ความรู้ที่สําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตรได้ และ
อาจมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนในรายวิชานี้ ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนเท่าที่ควร ซึ่งอาจส่งผล
ต่อคุณภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูในอนาคตต่อไปได้ 
 แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจแนวคิดหน่ึง คือ แนวคิดการสอนมโนทัศน์ 
(Concept teaching approaches) ที่ระบุว่า มโนทัศน์ของผู้เรียนจะสามารถสร้างข้ึนได้ต้องอาศัยตัวอย่าง 
(Examples) ที่มีคุณภาพและมีปริมาณมากพอ กระตุ้นการรับรู้และการคิดของผู้เรียนที่สามารถนําไปสู่การ
เปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง และสร้างคุณลักษณะสําคัญ (Critical attribute) ของมโนทัศน์นั้น 
(Tennyson, Youngers, & Suebsonthi 1983; Joyce & Weil, 1985; Arends, 2009) การสอนมโน
ทัศน์ยังต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบมโนทัศน์ของตนเองด้วยว่า สิ่งเร้า เรื่องราว ตัวอย่าง หรือสาระที่
พบน้ันจัดอยู่ในขอบเขตหรือหมวดหมู่ความสัมพันธ์ที่กําหนดหรือที่ตนคิดไว้หรือไม่ แล้วจึงสรุปยืนยัน 
(Confirm) มโนทัศน์ด้วยตนเองอย่างมั่นคง ซึ่งมีปัจจัยสําคัญหลายประการที่ส่งผลต่อการสร้างมโนทัศน์ ทั้ง
มิติด้านความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน สภาพบริบทแวดล้อม ความพร้อมในการรับรู้และแปล
ความหมาย เป็นต้น (Glynn, 2007; James & Scharmann, 2007; Arends, 2009) และอีกหน่ึงแนวคิด
ที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนานักศึกษาได้ คือ หลักการสอนคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking 
teaching principles) ที่มุ่งจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกให้แยกแยะ เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ 
พิจารณาความเหมือนและต่าง วิเคราะห์ความสําคัญ หลักการ และความสัมพันธ์ต่างๆ โดยใช้คําถาม
กระตุ้นการคิด อาทิ 5W1H คําถามระดับสูง ใช้การอภิปรายถกเถียง แลกเปลี่ยนมุมมองท่ีหลากหลาย 
แตกต่าง ใช้สถานการณ์ เร่ืองราว หรือสื่อต่างๆ ช่วยกระตุ้นการคิด รวมทั้งใช้กราฟิกต่างๆ ช่วยในการ
แยกแยะและหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได้ (นาตยา ปิลันธนานนท์, 2542) ซึ่งการคิดวิเคราะห์
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในมโนทัศน์มากขึ้น และช่วยขยายขอบเขตของมโนทัศน์ให้มีมุมมองที่กว้างและ
ลุ่มลึกขึ้น (Eggen & Kauchak, 2001) รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ยังเป็นความสามารถ (Ability) ที่ผู้เรียนถ่าย
โอน (Transform) ไปใช้ในการเรียนรู้เร่ืองอื่นๆ ต่อไปได้ด้วย 
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่นําเอาแนวคิดการสอนมโนทัศน์มาบูรณาการร่วมกับหลักการสอนคิดวิเคราะห์ เพ่ือ
ใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา 100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ที่
ผู้วิจัยได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ซึ่งน่าจะช่วยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ดี มีมโน
ทัศน์ทางหลักสูตรที่ถูกต้อง และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน อันจะส่งผลให้สามารถสําเร็จการศึกษาออกไป
เป็นบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิดการสอนมโนทัศน์และหลักการ
สอนคิดวิเคราะห์สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 2.  เพ่ือศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิดการสอนมโนทัศน์และ
หลักการสอนคิดวิเคราะห์สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มโนทัศน์ทางหลักสูตร และเจตคติต่อการเรียน 
 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิดการสอนมโนทัศน์และหลักการสอนคิด
วิเคราะห์หมายถึง ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีพ้ืนฐานความคิดมาจากการผสมผสานแนวคิดการ
สอนมโนทัศน์และหลักการสอนคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 นําเสนอข้อมูลและมโน
ทัศน์ ขั้นที่ 2 ทดสอบ 
มโนทัศน์ ขั้นที่ 3 สรุปยืนยันมโนทัศน์ ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในการจําแนก 
แยกแยะ เปรียบเทียบ พิจารณาความเหมือนและต่าง หาความสําคัญ หลักการ และความสัมพันธ์ของ
เรื่องราวหรือองค์ประกอบต่างๆ วัดโดยแบบทดสอบอัตนัย 
 มโนทัศน์ทางหลักสูตร หมายถึง ความคิดรวบยอดในรายวิชา 100205 การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งอยู่ในหัวข้อเน้ือหาที่ผู้วิจัยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน วัดโดยแบบทดสอบปรนัย 
เจตคติต่อการเรียน หมายถึง ความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในรายวิชา 100205 การออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร อันเป็นผลมาจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิดการสอนมโน
ทัศน์และหลักการสอนคิดวิเคราะห์ วัดโดยแบบวัดเจตคติ 
 นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 และ 2 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เน้ือหาในรายวิชา 100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง
เป็นเนื้อหาสาระใน 4 หน่วยการเรียนรู้ จํานวน 14 คาบ คาบละ 1.5 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 21 ช่ัวโมง  
 
 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 และ 2 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทั้ง 3 หมู่การเรียน (Section) จํานวน 128 คน ซึ่งคละสาขาวิชาเอก 
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 กลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 และ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียน

เรียนในรายวิชา 100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หมู่การเรียน
ที่ 1 จํานวน 57 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)  
 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ คือ กระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิดการสอนมโนทัศน์และหลักการ
สอนคิดวิเคราะห์ 
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มโนทัศน์ทางหลักสูตร และเจตคติต่อการเรียน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ออกแบบโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิดการ
สอนมโนทัศน์และหลักการสอนคิดวิเคราะห์ จํานวน 14 แผน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นเอง และนําไปให้
ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอนในระดับอุดมศึกษา จํานวน 3 ท่าน ทําการตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสม แล้วนําไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (Pilot study) แล้ว
นํามาปรับปรุง แก้ไขให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 2. แบบทดสอบอัตนัยวัดความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ จํานวน 14 ชุด ตามลักษณะการ
คิดวิเคราะห์ของ Bloom ใน 3 ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
และด้านการวิเคราะห์หลักการ โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นเอง สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่
ละหัวข้อของคาบเรียน และนําไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอนในระดับอุดมศึกษา จํานวน 3 
ท่าน ทําการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยทํา
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of item-objective 
congruence; IOC) พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.67-1.00 และนํามาปรับปรุง แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้มีความเหมาะสม 
 3.  แบบทดสอบปรนัยวัดมโนทัศน์ทางหลักสูตร ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นเอง เพ่ือประเมินมโนทัศน์
ของนักศึกษาในรายวิชา 100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เป็นแบบปรนัย ข้อละ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ข้อ โดยแบบทดสอบได้ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จํานวน 3 
ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยทําการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.67-1.00 และนําไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเพ่ือหาความน่าเช่ือถือ โดยใช้วิธีการหาค่าความเช่ือมั่นตาม
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค พบว่า แบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.83 นอกจากน้ัน 
แบบทดสอบมีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.23-0.91 และมีค่าความยากต้ังแต่ 0.26-0.74 
 4.  แบบวัดเจตคติต่อการเรียน เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้วิจัยปรับปรุงมา
จาก สมเกียรติ อินทสิงห์ (2554) ประกอบด้วยข้อความที่แสดงความรู้สึกต่อรายวิชา 100205 การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบรวมท้ังหมด 30 ข้อ โดยผ่านการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเกี่ยวกับความ
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เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ ต้ังแต่ 0.67-1.00 และมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ออกแบบไว้และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้นในแต่ละ
คาบเรียนแล้ว ก็จะดําเนินการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท้ายคาบเรียนน้ันๆ และเมื่อดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทั้ง 14 คาบแล้วจึงทําการทดสอบมโนทัศน์ และวัดเจตคติต่อการเรียน 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหาและการบรรยายเชิงพรรณนา โดยกําหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 1.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยตรวจประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาเทียบกับรูบริค (Rubric) ที่กําหนดไว้ โดยกําหนดเกณฑ์ว่า ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
  สําหรับเกณฑ์การแปลผลการประเมินระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กําหนดดังนี้ 
  ร้อยละ 90- 100  หมายถึง  ดีมาก 
  ร้อยละ 70- 89  หมายถึง  ดี 
  ร้อยละ 50- 69  หมายถึง  พอใช้ 
  ร้อยละ 0- 49  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
 2.  มโนทัศน์ทางหลักสูตร ผู้วิจัยตรวจคะแนนการทดสอบมโนทัศน์ทางหลักสูตร กําหนดเกณฑ์ว่า 
ผู้เรียนจะต้องมีคะแนนการทดสอบ ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 70  
 3.  เจตคติของนักศึกษาต่อการเรียนในรายวิชา 100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ได้
กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50- 5.00   หมายถึง  ดีมาก 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50- 4.49   หมายถึง  ดี 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50- 3.49   หมายถึง  เฉยๆ  
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50- 2.49   หมายถึง  ไม่ดี 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00- 1.49   หมายถึง  ไม่ดีมาก 
  โดยการแสดงความรู้สึกต่อข้อความเชิงบวกและเชิงลบ ได้กําหนดการวิเคราะห์ดังนี้ 
   1) การให้คะแนนข้อความท่ีเป็นเชิงบวกของแบบวัดเจตคติ ให้คะแนนดังนี้ 
     ตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 5 
     ตอบ เห็นด้วย   ให้คะแนน 4 
     ตอบ ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน 3 
     ตอบ ไม่เห็นด้วย  ให้คะแนน 2 
     ตอบ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 1 
   2) การให้คะแนนข้อความท่ีเป็นเชิงลบของแบบวัดเจตคติ ให้คะแนนดังนี้ 
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     ตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 1 
     ตอบ เห็นด้วย   ให้คะแนน 2 
     ตอบ ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน 3 
     ตอบ ไม่เห็นด้วย  ให้คะแนน 4 
    ตอบ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 5 
  เมื่อได้ผลการตอบของแบบวัดเจตคติรวมทั้งฉบับแล้ว จึงหาคะแนนเฉลี่ย จากน้ันนําคะแนน
เฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมายตามเกณฑ์การแปลความหมายข้างต้นท่ีกําหนดไว้ 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดการสอนมโนทัศน์และหลักการสอนคิดวิเคราะห์ เพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 นําเสนอข้อมูลและมโนทัศน์ (Present 
data and concepts) ขั้นที่ 2 ทดสอบมโนทัศน์ (Test for concepts) ขั้นที่ 3 สรุปยืนยันมโนทัศน์ 
(Confirm concepts) และขั้นที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analyze relations) นําไปสู่การเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มโนทัศน์ทางหลักสูตร และเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนใน
รายวิชา 100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ดังภาพท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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4. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1)  ผลการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ผู้วิจัยวิเคราะห์แนวคิดการสอนมโนทัศน์และ
หลักการสอนคิดวิเคราะห์ แล้วนํามาสังเคราะห์สร้างหลักการของกระบวนการเรียนการสอนซึ่งนําไปสู่
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
  ขั้นที่ 1 นําเสนอข้อมูลและมโนทัศน์ (Present data and concepts) เป็นการนําเสนอข้อมูล
และมโนทัศน์สําคัญในหัวข้อที่จะจัดการเรียนการสอน พิจารณาคุณลักษณะสําคัญของมโนทัศน์ เช่ือมโยง
ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนตามบริบทที่เหมาะสมกับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 2 เพ่ือการก่อตัว
ของมโนทัศน์นั้นๆ  
  ขั้นที่ 2 ทดสอบมโนทัศน์ (Test for concepts) เป็นการยกตัวอย่างประกอบการจัดประเภท 
ทั้งตัวอย่างที่เข้าพวก และตัวอย่างที่ไม่เข้าพวก วิเคราะห์โดยแยกแยะและเปรียบเทียบลักษณะร่วมและ
ลักษณะต่างของตัวอย่างที่กล่าวถึง และฝึกให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างประกอบเองได้ โดยคิดด้วยตนเอง 
ใช้คําถามกระตุ้น มีการอภิปรายแลกเปล่ียนในช้ันเรียน  
  ขั้นที่ 3 สรุปยืนยันมโนทัศน์ (Confirm concepts) เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ 
นั้นอีกครั้ง เพ่ือยืนยันความถูกต้องของมโนทัศน์ มีการใช้กราฟิกต่างๆ ร่วมสรุปมโนทัศน์ที่ชัดเจน  
  ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analyze relations) เป็นการจําแนก แยกแยะ จัดหมวดหมู่
ของมโนทัศน์ต่างๆ หาความเชื่อมโยงสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ภายในและภายนอกของมโนทัศน์ โดย
มีสถานการณ์ เรื่องราว สื่อ เป็นตัวกระตุ้นการคิด และใช้กราฟิกต่างๆ ช่วยพิจารณาความสัมพันธ์มโนทัศน์
ต่างๆ ด้วย เพ่ือขยายขอบเขตความรู้และมุมมองทางหลักสูตรให้กว้างขวางและลุ่มลึกขึ้น 
  กระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นน้ี ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน จํานวน 3 ท่าน โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ ทั้งในด้าน
วัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอน หลักการของกระบวนการเรียนการสอน ขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมหลักของกระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
 โดยสรุปกรอบแนวคิดในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 
 2)  ผลการนํากระบวนการเรียนการสอนไปใช้ พิจารณาได้จาก 
   2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังการเรียน โดยการวัด 14 คร้ัง (คะแนน
เต็มครั้งละ 10 คะแนน) ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
 
 

แนวคิดการสอนมโนทัศน ์
1. แนวคิดการนําเสนอทางตรง (Direct 
presentation approach) ใช้วิธีการนิรนัย 
ของ Tennyson, et al (1983)  
2. ฝึกการพิจารณาคุณลักษณ์ที่ใช่และไม่ใช่
ของมโนทัศน์ (Critical and noncritical 
attributes) รวมท้ังมโนทัศน์ต้องได้รับการ
ทดสอบ ของ Arends (2009)  
3. ฝึกการตัดสินตัวอย่างท่ีใช่และไม่ใช่ในมโน
ทัศน์ (Examples and nonexamples) ของ 
Arends (2009) และ Joyce & Weil (1985)  
4. ฝึกการปรับเปล่ียน เปรียบเทียบและ
พัฒนาม โนทั ศน์ จ า กก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ
ประสบการณ์เดิมของ Glynn (2007) และ
James & Scharmann (2007)  
5. ใช้ตัวช่วยเพ่ือสร้างมโนทัศน์ที่ซับซ้อนขึ้น 
(Complex concept) ของ Anderson & 
Smith (1987) และนาตยา ปิลันธนานนท์ 
(2542)  

หลักการสอนคิดวิเคราะห ์
1. ฝึกให้ผู้เรียนแยกแยะ เปรียบเทียบ จัด
หมวดหมู่ พิจารณาความเหมือนและต่าง 
2. วิเคราะห์ความสําคัญ หลักการ และ
ความสัมพันธ์ 
3. ใช้คํ าถามกระตุ้นการคิด อาทิ  5W1H 
คําถามระดับสูง 
4. ใช้การอภิปรายถกเถียง แลกเปล่ียนมุมมอง
ที่หลากหลาย แตกต่าง 
5. ใช้สถานการณ์ เร่ืองราว หรือส่ือต่างๆ ช่วย
กระตุ้นการคิด 
6. ใช้กราฟิกต่างๆ  ช่วยในการวิเคราะห์
แยกแยะองค์ประกอบ และสร้างความสัมพันธ์ 

หลักการของกระบวนการเรียนการสอน 
1. หลักการก่อตัว เป็นการสร้างมโนทัศน์จาก
การพิจารณาคุณลักษณะสําคัญของมโนทัศน์ 
และแยกคุณลักษณะที่ไม่ใช่ออกไป 
2. หลักการทดสอบ เป็นการพิจารณาแยกแยะ 
เปรียบเทียบ และตัดสินได้ว่าตัวอย่างใดใช่หรือ
ไม่ใช่ จัดอยู่ในมโนทัศน์นั้นหรือไม่ 
3. หลักการเช่ือมโยง โดยเช่ือมโยงการคิดจาก
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับมโนทัศน์ใหม่ 
4. หลักการช่วยเหลือ ใช้กราฟิกต่างๆ ส่ือ 
รูปภาพ รวมท้ังการอธิบายช่วยในการสร้างความ
เข้าใจในมโนทัศน์และการคิดวิเคราะห์  
5. หลักการใช้คําถาม เป็นการถามเพ่ือกระตุ้น
การคิดวิเคราะห์ รวมท้ังใช้สถานการณ์ เร่ืองราว 
เป็นตัวส่งเสริมและนําพา 
6. หลักการขยายความคิด วิเคราะห์มโนทัศน์
แล้วสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ต่างๆ 
ได้ มีความซับซ้อนมากขึ้น 

กระบวนการเรียนการสอน 
ขั้นที่ 1 นําเสนอข้อมูลและมโนทัศน์  
ขั้นที่ 2 ทดสอบมโนทัศน์  
ขั้นที่ 3 สรุปยืนยันมโนทัศน์ 
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 1  คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา จํานวน 57 คน  
 

ครัง้ที่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

8.19 
7.96 
9.21 
6.03 
6.69 
8.11 
8.13 
7.57 
9.02 
7.86 
7.02 
8.05 
8.27 
8.05 

81.94 
79.62 
92.13 
60.31 
66.94 
81.07 
81.25 
75.71 
90.17 
78.57 
70.18 
80.53 
82.68 
80.53 

0.94 
0.95 
0.75 
0.91 
0.99 
0.98 
0.89 
0.89 
0.92 
0.88 
0.92 
0.79 
0.94 
0.82 

ดี 
ดี 

ดีมาก 
พอใช้ 
พอใช้ 
ดี 
ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม 7.87  78.69  0.90  ดี 
 
  จากตารางท่ี 1 แสดงว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี 
(ร้อยละ 78.69) หากพิจารณาในรายครั้ง พบว่า นักศึกษาทําคะแนนในครั้งที่ 3 และ 9 ได้ในระดับดีมาก 
ครั้งที่ 4 และ 5 อยู่ในระดับพอใช้ นอกน้ันนักศึกษาทําคะแนนได้ในระดับดี 
 
  2.2 มโนทัศน์ทางหลักสูตรของนักศึกษาหลังการเรียน วัดโดยแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทาง
หลักสูตร (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบมโนทัศน์ทางหลักสูตรหลังการเรียนกับเกณฑ์ 70% 

(คะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็น 28 คะแนน)  
 

คะแนน n  ร้อยละ S.D.  t  p 

หลงัการเรียน 57  32.77  81.93  3.66  9.831**  .000 

 **p<.01 
 
  จากตารางที่ 2 แสดงว่ามโนทัศน์ทางหลักสูตรของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกระบวนการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าเกณฑ์ 70% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยได้คะแนนเฉลี่ย 32.77 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.93 
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2.3  เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในรายวิชา 100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรหลัง
เรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น วัดโดยแบบวัดเจตคติ ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อข้อความแสดง 

เจตคติต่อรายวิชา 100205 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
 

ข้อความ ระดับความรูส้กึ 
 S.D. 

1. รายวิชา 100205 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เป็นวิชาที่น่าสนใจ 4.32 0.62 
2. นักศึกษาอยากให้ถึงเวลาเรียนรายวิชานี้เร็วๆ  3.78 0.77 
3. นักศึกษาเรียนรายวิชานี้ด้วยความรู้สึกเหมือนถูกบังคับ* 3.85 0.83 
4. เมื่อมีเวลาว่าง นักศึกษามักจะทบทวนเนื้อหาในรายวิชานี้ 3.43 0.74 
5. นักศึกษาชอบอ่านบทความเกี่ยวกับหลักสูตรทางการศึกษา 3.61 0.90 
6. เวลาเรียนรายวิชานี้ นักศึกษารู้สึกง่วงนอน* 4.26 1.03 
7. นักศึกษาอยากเรียนรายวิชานี้ทุกสัปดาห์ 3.84 0.92 
8. รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่น่าเบ่ือ* 4.11 0.84 
9. นักศึกษาชอบทําบันทึกย่อหรือสรุปเน้ือหาสาระที่สําคัญในรายวิชานี้ 4.37 0.93 
10. รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่เข้าใจยากท่ีสุด* 3.59 1.06 
11. นักศึกษามักจะมีข้ออ้างของการไม่อยากมาเข้าเรียนรายวิชานี้เสมอ* 4.15 0.76 
12. รายวิชานี้ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับนักศึกษา 4.78 0.71 
13. นักศึกษาเรียนรายวิชานี้ด้วยความกระตือรือร้น 4.35 0.76 
14. ถ้ามีโอกาสเรียนต่อ นักศึกษาจะเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเป็น
อันดับสุดท้าย* 

3.88 0.95 

15. การเรียนรายวิชานี้ทําให้นักศึกษารู้สึกท้อแท้* 3.89 0.92 
16. นักศึกษาชอบฟังการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ  3.78 0.88 
17. รายวิชานี้ทําให้นักศึกษาไม่อยากมามหาวิทยาลัย* 3.95 0.66 
18. นักศึกษาสนุกกับการเรียนรายวิชานี้ 4.67 0.68 
19. การเรียนรายวิชานี้เป็นการเสียเวลาเปล่า* 4.58 0.61 
20. นักศึกษามีความสุขที่ได้เรียนรายวิชานี้ 4.36 0.73 
21. นักศึกษาเรียนรายวิชานี้ด้วยการท่องจํามากกว่าเรียนด้วยความเข้าใจ* 4.01 1.10 
22. หลังจากที่เรียนรายวิชานี้ในช้ันเรียนแล้วนักศึกษามักจะค้นคว้าหาความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตรอ่านอยู่เสมอ 

4.15 0.90 

23. รายวิชานี้ทําให้นักศึกษาเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกล 4.78 0.71 
24. หยิบเอกสารรายวิชานี้ขึ้นมาทีไร อยากจะร้องไห้ทุกที* 3.94 0.99 
25. นักศึกษาจะดีใจมาก ถ้าวันไหนท่ีอาจารย์งดสอนรายวิชานี้* 3.98 1.10 
26. รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ทําคะแนนได้ยากมากที่สุด* 3.73 1.29 
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27. รายวิชานี้มีองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการประกอบวิชาชีพครู 4.89 0.69 
28. การทดสอบในรายวิชานี้บ่อยๆ ไม่ได้ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจได้ดีขึ้น* 3.92 1.07 
29. นักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้ได้ดี มักจะเรียนรายวิชาอื่นๆ ได้ดีด้วย 4.84 0.98 
30. นักศึกษาชอบไปชมงานนิทรรศการหรือโครงงานเก่ียวกับหลักสูตร 4.22 0.91 
โดยรวม 4.17 0.88 

 

*ข้อความแสดงความรู้สึกเชิงลบ 
 
 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีเจตคติต่อการเรียนในรายวิชา 100205 การออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=4.17 และ S.D.=0.88)  
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการนํากระบวนการเรียนการสอนไปใช้ พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี มีมโนทัศน์ทางหลักสูตรหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 70% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนน้ัน อาจเนื่องมาจากผู้สอนได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพที่พัฒนาข้ึน อันประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) นําเสนอข้อมูลและมโนทัศน์ 2) ทดสอบ
มโนทัศน์ 3) สรุปยืนยันมโนทัศน์ และ 4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการที่ค่อยๆ 
เริ่มการเรียนรู้จากประเด็นที่มีความซับซ้อนน้อยไปสู่ซับซ้อนที่มากขึ้น ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกการคิดวิเคราะห์ 
พิจารณาตัวอย่างอย่างหลากหลาย อภิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกันในช้ันเรียน โดยผู้สอนใช้คําถาม 
สถานการณ์ เรื่องราว เหตุการณ์ข่าว สื่อต่างๆ ช่วยในการเรียนการสอน รวมท้ังใช้กราฟิกต่างๆ ช่วยในการ
เรียนรู้ อาทิ ผังมโนทัศน์ เมตริกซ์วิเคราะห์ ผังใยแมงมุม แผนภาพ Venn-Euler เป็นต้น ตลอดจนให้
ความสําคัญกับโครงสร้างทางความคิดเดิมของผู้เรียน เพ่ือเช่ือมโยงปรับเปลี่ยนและขยายมโนทัศน์ให้
กว้างขวางข้ึน สอดคล้องกับที่ Bligh (2000) ; McKeachie, (2002) และ Nilson (2010) ที่กล่าวว่า ในการ
ออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์นั้น ผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่าง
เป็นขั้นตอน เรียงลําดับ (Sequence) จากง่ายไปหายาก จากซับซ้อนน้อยไปหามาก (Simple to 
complex) ฝึกการแยกแยะองค์ประกอบ เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ และใช้กราฟิกต่างๆ ช่วยเสริมการ
เรียนรู้ โดยพิจารณาพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียน บริบทสถานศึกษา และสิ่งที่อยากให้ผู้เรียนบรรลุ 
โดยเฉพาะการสร้างมโนทัศน์นั้นจะต้องใช้ตัวอย่างที่หลากหลายและมีปริมาณมากพอเพ่ือสนับสนุนมโน
ทัศน์ที่ถูกต้อง (Arends, 2009) ซึ่งทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามมีผล
การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ครั้งที่ 4 และ 5 นักศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเนื้อหาในส่วนนี้เป็นหน่วยการเรียนเร่ือง “ทฤษฎีหลักสูตร” ซึ่งมีข้อความเชิงนามธรรม
จํานวนมาก มีหลักทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่าน อาจทําให้นักศึกษาความเข้าใจในมโนทัศน์และฝึกคิดใน
เรื่องน้ีได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งผู้สอนจะต้องนําไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  การเรียนการสอนท่ีเน้นมโนทัศน์ ผู้สอนจําเป็นต้องเลือกที่จะหยิบยกตัวอย่างที่มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับช่วงวัย สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน จึงจะทําให้การสร้าง
มโนทัศน์มีความถูกต้องชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งควรใช้รูปภาพ กราฟิกต่างๆ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน
ด้วย  
 2.  ในกรณีที่เน้ือหาสาระที่จัดการเรียนการสอนมีความซับซ้อนและผู้เรียนทําความเข้าใจได้ยาก 
เช่น ในเร่ืองทฤษฎีหลักสูตร และพ้ืนฐานความคิดด้านปรัชญาการศึกษาต่อการพัฒนาหลักสูตร ดังงานวิจัย
ช้ินน้ี ผู้สอนควรใช้ภาษาสื่อสารในการเรียนการสอนอย่างไม่เป็นทางการ มีการยกตัวอย่างประกอบที่
หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามและโต้ตอบในช้ันเรียนให้มากขึ้น เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ทําความเข้าใจและเกิดมโนทัศน์ได้ อันจะส่งผลให้นําไปสู่การคิดวิเคราะห์ได้ถูกต้องและชัดเจน 
 3.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มทักษะ ผู้เรียนจําเป็นต้อง
ได้รับการฝึกฝนบ่อยๆ จึงจะเกิดเป็นความชํานาญและคล่องแคลว่ได้ต่อไป ผู้สอนควรจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ฝึกการคิดวิเคราะห์หลายคร้ัง มีการวัดและประเมินเพ่ือสะท้อนผลสู่การปรับปรุงแก้ไขการเรียนทุกครั้ง  
จะช่วยทําให้ผู้เรียนมีความสามารรถในการคิดวิเคราะห์ที่ดีได้ 
 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการสอนมโนทัศน์แบบอ่ืน อาทิ 
รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ (Concept attainment model) ที่มีลักษณะการสอนแบบอุปนัยต่างจาก
งานวิจัยช้ินน้ี 
 2.  ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเสริมสร้างความสามารถในการคิดด้านอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบองค์รวม เป็นต้น 
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ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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