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ยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
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 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีความภูมิใ

ในการสรางสังคมใหเปนสังคมอุดมปญญา ดวยการจัดโครงการ 

ครุศาสตรวิจัย 2562” ในครั้งนี้ อันถือเปนการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยครั้งที่หาของ

คณะครุศาสตร และเปนการจัดงานในระดับชาติ

บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังปรากฏเปน

ผลงานวิจัยในเลมที่ทานถืออยูในขณะนี้

 การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จมิได หากปราศจากความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย

ที่เก่ียวของ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือ

ของทุกฝาย ทั้งในสวนผูจัดและผูเขารวมงาน ที่ไดเสียสละกําลังกาย กําลังใจ ความคิด เวลา และ

ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อการสงเสริมพัฒนาการศึกษาของชาติ ดวยความตระหนักในความสําคัญของ

การวิจัย และรวมเปนสวนหนึ่งของการสรรคสรางสังคมใหเปนสังคมอุดมปญญา อันเปนจุดหมาย

ปลายทางของการจัดการศึกษาที่ทุกภาคสวนตางมุงหวัง

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หวังเปนอยางยิ่งวา ประมวลบทความวิจัยที่

สืบเนื่องจากการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร

การพัฒนาความกาวหนาในองคความรูทางการศึกษา รวมทั้งเปนประโยชนแกการศึกษาของผูที่สนใจ

และสังคมสวนรวมไดตามสมควรสืบไป
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คํานํา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีความภูมิใจและยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีสวนรวม

ในการสรางสังคมใหเปนสังคมอุดมปญญา ดวยการจัดโครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ในครั้งนี้ อันถือเปนการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยครั้งที่หาของ

คณะครุศาสตร และเปนการจัดงานในระดับชาติเปนครั้งที่สี่ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก

บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังปรากฏเปน

ผลงานวิจัยในเลมที่ทานถืออยูในขณะนี้ 

การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จมิได หากปราศจากความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือ

ของทุกฝาย ทั้งในสวนผูจัดและผูเขารวมงาน ที่ไดเสียสละกําลังกาย กําลังใจ ความคิด เวลา และ

ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อการสงเสริมพัฒนาการศึกษาของชาติ ดวยความตระหนักในความสําคัญของ

ย และรวมเปนสวนหนึ่งของการสรรคสรางสังคมใหเปนสังคมอุดมปญญา อันเปนจุดหมาย

ปลายทางของการจัดการศึกษาที่ทุกภาคสวนตางมุงหวัง 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หวังเปนอยางยิ่งวา ประมวลบทความวิจัยที่

สืบเนื่องจากการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตรวิจัย 2562 เลมนี้ จะเปนสวนหนึ่งของ

การพัฒนาความกาวหนาในองคความรูทางการศึกษา รวมทั้งเปนประโยชนแกการศึกษาของผูที่สนใจ

และสังคมสวนรวมไดตามสมควรสืบไป 

 คณะครุศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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จและยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีสวนรวม

การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ในครั้งนี้ อันถือเปนการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยครั้งที่หาของ

เปนครั้งที่สี่ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก

บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังปรากฏเปน

การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จมิได หากปราศจากความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือ

ของทุกฝาย ทั้งในสวนผูจัดและผูเขารวมงาน ที่ไดเสียสละกําลังกาย กําลังใจ ความคิด เวลา และ

ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อการสงเสริมพัฒนาการศึกษาของชาติ ดวยความตระหนักในความสําคัญของ 

ย และรวมเปนสวนหนึ่งของการสรรคสรางสังคมใหเปนสังคมอุดมปญญา อันเปนจุดหมาย

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หวังเปนอยางยิ่งวา ประมวลบทความวิจัยที่

เลมนี้ จะเปนสวนหนึ่งของ 

การพัฒนาความกาวหนาในองคความรูทางการศึกษา รวมทั้งเปนประโยชนแกการศึกษาของผูที่สนใจ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 

สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตระหนัก

การนําผลการวิจัยไปบูรณาการกับการ

คณาจารยผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการบูรณาการ

งานวิจัยกับเรียนการสอน และมุ

ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับตอสาธารณชน นอกจากนี้การเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ทําให

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ใหงานอันมีคุณคาเหลานี้ไดไปใชประโยชน และเผยแพรใน

วงวิชาการอยางกวางขวาง

การจัดการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
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ไดรับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา จากทั่วประเท

ผลงานวิจัยทางการศึกษาและรับใชสังคม คณะทํางานไดดําเนินการสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความคัดเลือก พรอมใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหบทความมีความเหมาะสม

และสมบูรณยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานคุณภาพของการประชุมระดับชาติ  

ศาสตราจารย ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผูที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนางานวิจัย ไดมาเปน

วิทยากรหลักในการบรรยายในหัวขอ 

นับวาเปนประโยชนตอนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาและบุคคลที่สนใ

วิชาชีพของตนไดอยางเหมาะสม

 ขอขอบคุณคณบดี

คณะครุศาสตร ที่รวมแรงรวมใจดําเนินการ

“ครุศาสตรวิจัย 2562 /NACE 2019 

ครั้งนี้ ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ
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สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 

ราชภัฏลําปาง ตระหนักและใหความสําคัญของการสรางสรรคงานวิจัย 

บูรณาการกับการจัดการเรียนรู โดยมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนให

คณาจารยผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการบูรณาการ

งานวิจัยกับเรียนการสอน และมุงเนนใหมีการสรางสรรคงานวิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงวิจัยเพื่อรับใชสังคม

ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับตอสาธารณชน นอกจากนี้การเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ทําให

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ใหงานอันมีคุณคาเหลานี้ไดไปใชประโยชน และเผยแพรใน

 

การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “

ยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” ในครั้งนี้เปนที่นายินดียิ่งที่

ไดรับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา จากทั่วประเทศเขารวมงานและนําเสนอ

ผลงานวิจัยทางการศึกษาและรับใชสังคม คณะทํางานไดดําเนินการสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความคัดเลือก พรอมใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหบทความมีความเหมาะสม

และสมบูรณยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานคุณภาพของการประชุมระดับชาติ  โดย

สัญชัย จตุรสิทธา  ผูที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนางานวิจัย ไดมาเปน

วิทยากรหลักในการบรรยายในหัวขอ “การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

นับวาเปนประโยชนตอนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาและบุคคลที่สนใจโดยทั่วไปนําไปพัฒนา

วิชาชีพของตนไดอยางเหมาะสม 

ขอขอบคุณคณบดีคณะครุศาสตร ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุกคนใน

รวมใจดําเนินการจัดการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
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ครั้งนี้ ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ 

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ

 รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

 

ความสําคัญของการสรางสรรคงานวิจัย    

โดยมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนให

คณาจารยผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการบูรณาการ

งเนนใหมีการสรางสรรคงานวิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงวิจัยเพื่อรับใชสังคม 

ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับตอสาธารณชน นอกจากนี้การเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ทําให

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ใหงานอันมีคุณคาเหลานี้ไดไปใชประโยชน และเผยแพรใน

“ครุศาสตรวิจัย 2562/ 

ในครั้งนี้เปนที่นายินดียิ่งที่

ศเขารวมงานและนําเสนอ

ผลงานวิจัยทางการศึกษาและรับใชสังคม คณะทํางานไดดําเนินการสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความคัดเลือก พรอมใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหบทความมีความเหมาะสม

โดยไดรับเกียรติจาก 

สัญชัย จตุรสิทธา  ผูที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนางานวิจัย ไดมาเปน

นและสังคมอัจฉริยะ” ซึ่ง

จโดยทั่วไปนําไปพัฒนา

ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุกคนใน        

การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 

สารจากคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตรวิจัย 

และสังคมอัจฉริยะ” ในวันเสารที่ 

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของ

รวมถึงนิสิต นักศึกษา นอกจากนั้นยังเปนเวที

เครือขายความรวมมือทางวิชาการ

 คณะครุศาสตร 

จตุรสิทธา ที่ใหเกียรติมาเปนวิทยากร

ยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองไดในสังคมยุคดิจิทัล 

พิจารณาและประเมินบทความที่นําเสนอในการประชุม

 หวังวาการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะ

การนําองคความรู ประสบการณที่ไดรับไป

ตอไป ขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุกฝายที่มีสวนรวมในการวางแผนและ

ดําเนินการจัดงานในครั้งนี้ดวยดี ทําใหการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ดําเนินการดวยความ

เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ
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สารจากคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดจัดการประชุมวิชาการและการนําเสนอ

ครุศาสตรวิจัย 2562 / NACE 2019 : การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยื

ในวันเสารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค

งานวิชาการ ของคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นอกจากนั้นยังเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

เครือขายความรวมมือทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสูชุมชนและสังคมตอไป 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร

ที่ใหเกียรติมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยาง

” ใหกับผูเขารวมประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อจุดประกาย

ไดในสังคมยุคดิจิทัล และขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิที่ใหความกรุณา

พิจารณาและประเมินบทความที่นําเสนอในการประชุมทางวิชาการที่มีคุณภาพ 

หวังวาการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอทุกทานที่เขารวมการประชุมใน

การนําองคความรู ประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สถาบัน และสังคม

ตอไป ขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุกฝายที่มีสวนรวมในการวางแผนและ

ดําเนินการจัดงานในครั้งนี้ดวยดี ทําใหการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ดําเนินการดวยความ

เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร

 คณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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สารจากคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

การประชุมวิชาการและการนําเสนอ

ยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ

คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทางการวิจัยและสราง

และสังคมตอไป  

บพระคุณ ศาสตราจารย ดร.สัญชัย      

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยาง

เพื่อจุดประกายแนวคิดในการใช

และขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิที่ใหความกรุณา

ที่มีคุณภาพ  

โยชนตอทุกทานที่เขารวมการประชุมใน

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สถาบัน และสังคม

ตอไป ขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุกฝายที่มีสวนรวมในการวางแผนและ

ดําเนินการจัดงานในครั้งนี้ดวยดี ทําใหการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ดําเนินการดวยความ

ปรารถนา  โกวิทยางกูร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 

ผูจัดทํารวมบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ครุศาสตรว ิจัย ครั้งที่ 5

ว ันที่ 13 กรกฎาคม พ.
 

ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์

รองศาสตราจารยสมชัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริเยศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา

ผูชวยศาสตราจารยปริตต 

 

เจาของ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 

บรรณาธิการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 

กองบรรณาธิการ 

1. ศาสตราจารย ดร.ธีระ  

2. รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์

3. รองศาสตราจารย ดร.นิรัช

4. ผูชวยศาตราจารย ดร.สมาน

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.

 

ผูชวยกองบรรณาธิการ 

1.  นายเศรษฐวิชญ  ชโนวรรณ

2.  นางสาวอัญชนา  ศรีวรรณบุตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ผูจัดทํารวมบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

5 : 2562 

.ศ. 2562 ณ อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

  โกศล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ปริเยศ  สิทธิสรวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

พงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

  สายส ี  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ธีระ    รุณเจริญ  

สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน 

นิรัช  สุดสังข 

สมาน  ฟูแสง 

.อนสุรณ  ตองออน 

.ปรารถนา   โกวิทยางกูร 

.วิยดา  เหลมตระกูล 

.อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ 

นายเศรษฐวิชญ  ชโนวรรณ 

นางสาวอัญชนา  ศรีวรรณบุตร 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผูจัดทํารวมบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ

ลําปาง 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 

สํานักงานกองบรรณาธิการ

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

119 หมู 9 ถ.ลําปาง-แมทะ ต

โทรศัพท 054-241303 มือถือ 

อีเมล : edulpru@gmail.com 

 

หมายเหตุ  

ทัศนะ แนวคิด และรูปแบบการนําเสนอบทความในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมนี้ 

เปนความรับผิดชอบของผูเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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กองบรรณาธิการ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

แมทะ ต.ชมพู อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52100 

มือถือ 083-5807665 โทรสาร 054-316748 

edulpru@gmail.com  เว็บไซต www.edulpru.com 

ทัศนะ แนวคิด และรูปแบบการนําเสนอบทความในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมนี้ 

เปนความรับผิดชอบของผูเขียน  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ทัศนะ แนวคิด และรูปแบบการนําเสนอบทความในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมนี้  



 

 

คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิ
1. ศาสตราจารย ดร.ธีระ 

2. รองศาสตราจารย ดร.

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร

7. อาจารย ดร.กิตติศักดิ์ 

8. อาจารย ดร.จิราภรณ  

9. อาจารย ดร.วิชิต   

10. อาจารย ดร.สุดาภรณ  

11. วาที่เรืออากาศตรี ดร.

12. อาจารย ดร.สวนีย   

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร

19. ผูชวยศาสตราจารย ดร

20. อาจารย ดร.กิตติยา   

21. อาจารย ดร.เกศนีย   

22. อาจารย ดร.เกษทิพย  

23. อาจารย ดร.ณัฎฐ   

24. อาจารย ดร.ดวงพร   

25. อาจารย ดร.ปณตนนท  

26. อาจารย ดร.ปริญญภาษ  

27. อาจารย ดร.พงศวัชร  

28. อาจารย ดร.พิชชา   

29. อาจารย ดร.เยาวทิวา  

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย (Peer Reviewers) 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตรว ิจัย ครั้งที่ 
ธีระ  รุญเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา

.สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย   สุขจิตต ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน ฟูแสง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา   ยืนยาว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุสรณ   ตองออน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิตติศักดิ์  นิวรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จิราภรณ   ปาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

 เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สุดาภรณ   ปญญาพฤกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

.บัญชา   สํารวยรื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุติมา   เมทนีธร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงจนัทร   เดี่ยววิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย   พรหมขันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ชวยศาสตราจารย ดร.ฟสิกส ฌอณ  บัวกนก มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยดา   เหลมตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมเรศ   เนตาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 ปลอดแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 อิ่นอาย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

เกษทิพย   ศิริชัยศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 รัตนศิริณิชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 อุนจิตต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ปณตนนท   เถียรประภากุล มหาวิทยาลัยร

ปริญญภาษ   สีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

พงศวัชร   ฟองกันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 ถนอมเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

เยาวทิวา   นามคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

จัยระดับชาติ ครุศาสตรว ิจัย ครั้งที่ 5 : 2562 
วิทยาลัยนครราชสีมา 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ทรงคุณวุฒิภายนอก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 

30. อาจารย ดร.สายชล   

31. อาจารย ดร.สุจิตรา   

32. อาจารย ดร.สุธิดา  

33. อาจารย ดร.สุธิษณา  

34. อาจารย ดร.อดุลย   
 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิว ิพากษการนําเ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตรว ิจัย ครั้งที่ 
1. รองศาสตราจารย ดร.

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร

10. วาที่เรืออากาศตรี ดร.

11. อาจารย ดร.กิตติยา 

12. อาจารย ดร.กิตติศักดิ์  

13. อาจารย ดร.เกศนีย 

14. อาจารย ดร.เกษทิพย 

15. อาจารย ดร.ณัฎฐ 

16. อาจารย ดร.ดวงพร 

17. อาจารย ดร.ปริญญภาษ

18. อาจารย ดร.พงศวัชร 

19. อาจารย ดร.สายชล  

20. อาจารย ดร.สุจิตรา 

21. อาจารย ดร.สุธิดา   

22. อาจารย ดร.สุธิษณา 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

 เพียรผดุงพร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 ปนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 พลชํานิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

สุธิษณา   โตธนายานนท มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 ปญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิว ิพากษการนําเสนอบทความวิจัย 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตรว ิจัย ครั้งที่ 
.สมศักดิ์   ภูวิภาดาวรรธน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต   ปนแกว 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย   สุขจิตต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงจันทร   เดี่ยววิไล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย พรหมขันธ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟสิกส ฌอณ บัวกนก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยดา   เหลมตระกูล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน   ฟูแสง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ 

.บัญชา   สํารวยรื่น 

   ปลอดแกว 

กิตติศักดิ์    นิวรัตน 

   อิ่นอาย 

   ศิริชัยศิลป 

   รัตนศิริณิชกุล 

   อุนจิตต 

ปริญญภาษ  สีทอง 

   ฟองกันทา 

   เพียรผดุงพร 

   ปนดี 

   พลชํานิ 

   โตธนายานนท 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตรว ิจัย ครั้งที่ 5 : 2562 



 

 

 

คํานํา 

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

สารจากคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผูจัดทํารวมบทความวิจัยจากการประชุมวิช

ครุศาสตรว ิจัย ครั้งที่ 5 : 256

คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิว ิพากษการนําเสนอบทความวิจัย

 การศึกษารายกรณี : การจัดกิจกรรมแทนแกรมสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู

โดย กนกวรรณ จันตะมะ 

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร

และอวกาศที่ใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

โรงเรียนวชิรปาซาง จังหวัดลําพูน

โดย กมลทิพย จิตใจเลิศงาม 

 การพัฒนาสื่อการเรียนรูแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติจากเทคโนโลยี

เมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โดย คมสัน ศรีบุญเรือง  ปรัชญา เหลืองแดง พันธุทิพา ใจแกว

 การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดย จันทรเพชร ไกรโชค

 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ

ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา 

จังหวัดเชียงราย 

โดย จาฏพัจน  โกมล 

 การพัฒนาทักษะการสะกดคํา โดยใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา ในมาตราตัวสะกด 

แมกด แมกนและแมกบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

โดย จิราภา กิ่งแกว 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สารบัญ 

 

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ารจากคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูจัดทํารวมบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

: 2562 

คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย (PEER REVIEWERS)  

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิว ิพากษการนําเสนอบทความวิจัย 

การจัดกิจกรรมแทนแกรมสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู

กนกวรรณ จันตะมะ  จิราภรณ วงคสมศักดิ์  ชนิสรา ใจชัยภูมิ  ศศิธร รณะบุตร

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร

และอวกาศที่ใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โรงเรียนวชิรปาซาง จังหวัดลําพูน 

ทิพย จิตใจเลิศงาม  ปรารถนา โกวิทยางกูร 

การพัฒนาสื่อการเรียนรูแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติจากเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ

เมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

คมสัน ศรีบุญเรือง  ปรัชญา เหลืองแดง พันธุทิพา ใจแกว 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสะพานที่ 3 

จันทรเพชร ไกรโชค  บัญชา สํารวยรื่น  อน ุเจริญวงศระยับ  ปยมนัส วรวิทยรัตนกุล

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา 

ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา 

 อมรรัตน วัฒนาธร 

การพัฒนาทักษะการสะกดคํา โดยใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา ในมาตราตัวสะกด 

กนและแมกบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
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 4 

าการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

 5 

 7 

 8 

การจัดกิจกรรมแทนแกรมสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู 

ศศิธร รณะบุตร 14 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 26 

อากาศยานไรคนขับ 

 37 

ปยมนัส วรวิทยรัตนกุล  49 

สริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  

ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา  

 60 

การพัฒนาทักษะการสะกดคํา โดยใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา ในมาตราตัวสะกด 

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 

 76 



 

 

 การพัฒนาบทเรยีนอีเลิรนนงิเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวชิาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภมูิศาสตรนารู สําหรับนั

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

โดย ฉัตรญาณิน  แกวกอ

 การพัฒนาการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาส

สะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริ

โดย ชลลสิฌาณ พรหมเสน

 การพัฒนาทักษะการอานสรุปความสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

การสรุปความ ดวยเทคนิค 

โดย ดาวประกาย วงศคํา

 การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทส

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

โดย ธนพร อรุณธัญญาวิรัช

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด                

โดย นพรัตน แตงตั้ง  เยาวทิวานามคุณ

 การศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

โดย นลินี วรวงษ  นงลักษณ  ใจฉลาด

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอน

แบบทีพีอารรวมกับเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดย นันทนภัส นิยมทรัพย

 การศึกษาปญหาบริหารสถานศึกษาตา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 

โดย บุญชนะ บุญโตนด  นงลักษณ  ใจฉลาด

 ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร

โดย พชรดนัย วัชรธนพัฒนธาดา

 การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหนองบัว

โดย พัชรี ยิมิสุโท  บัญชา สํารวยรื่น

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การพัฒนาบทเรยีนอีเลิรนนงิเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวชิาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภมูิศาสตรนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค) 

ฉัตรญาณิน  แกวกอ  บัญชา  สาํรวยรืน่  อน ุเจริญวงศระยับ 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวม

สะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชลลสิฌาณ พรหมเสน  รุงทิวา กองสอน 

การพัฒนาทักษะการอานสรุปความสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบฝกหัดทักษะ

การสรุปความ ดวยเทคนิค DR – TA 

ดาวประกาย วงศคํา 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียน

4-6 โรงเรียนบานโคกเจริญ 

ธนพร อรุณธัญญาวิรัช  บัญชา สํารวยรื่น   ธนสาร เพ็งพุม  พัชราวลัย มีทรัพย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิทยา  อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด                 

เยาวทิวานามคุณ 

การศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

นงลักษณ  ใจฉลาด 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอน

แบบทีพีอารรวมกับเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

นันทนภัส นิยมทรัพย ภารดี ทรัพยสิน  สุทธิดา สุจจิตรจูล 

การศึกษาปญหาบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 

บุญโตนด  นงลักษณ  ใจฉลาด 

ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร

พชรดนัย วัชรธนพัฒนธาดา 

รียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียน

โรงเรียนหนองบัว 

บัญชา สํารวยรื่น  อนุ เจริญวงศระยับ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การพัฒนาบทเรยีนอีเลิรนนงิเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวชิาสังคมศึกษา  

กเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

 88 

บูรณาการรวม 

ง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 98 

โดยใชแบบฝกหัดทักษะ

 108 

นทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียน 

พัชราวลัย มีทรัพย 119 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  

โรงเรียนปาตันวิทยา  อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  

 131 

การศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย 

 141 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอน

 153 

มหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  

 164 

ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร 

 177 

สําหรับนักเรียน 

 192 



 

 

 การศึกษารายกรณีการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพ่ือลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง

โดย พิมาพร วงศเขือ่นแกว

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู รวมกับแนวคิด

 หองเรียนกลับดานเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

โดย เพ็ญผกา ปญจนะ  ปณพร ศรีปลั่ง

 การพัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

(Authentic Materials) 

โดย ภณิดา มูลจอย  อมรรัตน วัฒนาธร

 การพัฒนาบทเรียน e learning 

โรงเรียนทาทองพิทยาคม ต

โดย มรกต วงษม ี บัญชา สํารวยรื่น

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา

(1042401) โดยวธิีการสอน

ประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 

โดย เยาวทิวา นามคุณ

 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่เนนการบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา

ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิ

(PLC)  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดย วชิราภรณ สังขทอง 

ปาริชาติ  ภูภักด ี วราภรณ  อาจคําไพ

 การศึกษาสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

โดย วนิดา คุณสิน   นงลักษณ  ใจฉลาด

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจ

เพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตา

โดย วรางคณา ปนตา 

 การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร เอกลักษณ เพียสา

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การศึกษารายกรณีการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพ่ือลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง

อนแกว  นพมาศ สรอยฟา  ศศิธร รณะบุตร  ชนิสรา ใจชัยภูมิ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู รวมกับแนวคิด

หองเรียนกลับดานเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เพ็ญผกา ปญจนะ  ปณพร ศรีปลั่ง 

การพัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R 

อมรรัตน วัฒนาธร 

e learning วิชา สุขศึกษา  เรื่อง CPR สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที 

โรงเรียนทาทองพิทยาคม ต.ทาทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

บัญชา สํารวยรื่น  สมศักดิ์  ลิ้มคงงาม  ปยมนัส วรวิทยรัตนกุล

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา

โดยวธิีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

เยาวทิวา นามคุณ 

การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่เนนการบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา

ระบบพ่ีเลี้ยง และการวจิัยเปนฐาน (CCR)  รวมกับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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 การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โดย สิริณดา เจริญชอบ

 การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดย สุภาวดี ทองเทศ 

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร เรื่อง สินคาและบริการกับ

การดํารงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
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Case study : Tangram activities to promote learning behavior
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Abstract 
This research was the study of Tangram activities to promote learning behavior. The 

purpose of this study was to study the learning behaviors of early childhood children with 

Tangram activities. The target sample used in the study named A (assumed name), 6

studying in kindergarten 3 of Laorutis School, Suan Dusit University, Lampang center in the 

second semester of the academic year 2018. The instruments used in the study were tavgra

the activity playing of Tangram play and frequency recording of behavior. The study indicated 

that the expressions of learning behavior reflecting their concentration and focusing on the 

activities had been increased for all 3 times.
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This research was the study of Tangram activities to promote learning behavior. The 

purpose of this study was to study the learning behaviors of early childhood children with 

es. The target sample used in the study named A (assumed name), 6-year boy, 

studying in kindergarten 3 of Laorutis School, Suan Dusit University, Lampang center in the 

second semester of the academic year 2018. The instruments used in the study were tavgram 

the activity playing of Tangram play and frequency recording of behavior. The study indicated 

that the expressions of learning behavior reflecting their concentration and focusing on the 



 

 

1. บทนํา 
การวางรากฐานของชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก เพราะเด็กปฐมวัยเปนทรัพยากรที่มี

คายิ่ง เปนความหวังของครอบครัว เปนผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม เปนผูสืบทอดความดีงามของสังคม และความ

เปนมนุษยชาติ เปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประ

เด็ก(ขวัญใจ จริยาทิศนกร, 2551

และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย จะเปนผูที่สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เปนพลเมืองที่ดีทํา

ประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติสืบตอไป ฉะนั้นความสําคัญของเด็กปฐมวัยเปนวัยที่สําคัญที่สุด สําหรับการ

พัฒนาของชีวิตตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ กลาววา เด็กปฐมวัยตั้งแตแรกเกิดจนถึง

เพราะเด็กในวัยนี้พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ

ตางๆ ในชวงน้ีจะเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับพัฒนาการในวัยตอไป 

รพร, 2554. น.1) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเดก็ 

แลวจะตองพัฒนาเด็กโดยองครวมผานกระบวนการเลนและพัฒนาเด็กอยางครบถวนทั้ง

ไดแก ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา การที่เด็กจะเกิดการเรียนรูอยางงายโดยไมรูตัวและเรียนรู

ดวยความเพลิดเพลินสนุกสนาน การสงเสริมใหผูเรียนเป

ทํากิจกรรมดวยตนเอง (authentic activity

การใชสื่อ และการปรับบทบาทของครูและเด็กตามหลักทฤษฎีของกลุมแนวคิดสรางองคความรู 

principles) เด็กแตละคนจะรับความรูจากการถายทอดและการฝกทักษะเปนสําคัญครูจะมีบทบาทในฐานะเปนผู

ชี้แนะและอํานวยความสะดวกใหกับเด็ก โดยใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถและสนใจ จัดกิจกรรมที่เปด

กวาง ใหอิสระในการเลือก ใหเด็กไดรับความสนุกสนาน เสริมส

ตัวครู กลาคิด กลาแสดงออก ทําใหเด็กมีความรูและทักษะทางสังคมควบคูกันไป

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยเปนกระบวนการพัฒนาและเปนกระบวน

รากฐานตลอดชีวิตของเด็ก ซึ่งกิจกรรมแทนแกรมเปนกิจกรรมที่ชวยฝกความคิดสรางสรรคจากการตอชิ้นสวนของ

แทนแกรมเปนรูปตาง ๆ ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการตอชิ้นสวนไดอยางไมจํากัดตามจินตนาการ ชวย

ฝกการใชสมาธิ(สิวัฒน มีสุวรรณ

ตามขอตกลง เปนตน กิจกรรมเหลานี้จะเห็นไดวาเด็กไดมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ

สูงกวาเดิม โดยเฉพาะพัฒนาการดานอารมณ

การดานตาง ๆ ดีเพิ่มขึ้นไปอีกทั้งเปนกิจกรรมที่เด็กใหความสนใจในกิจกรรมอยางมาก และเมื่อจัดใหเด็กทําอยู

ตลอดเวลา สงผลใหเด็กมีสมาธิ มีความตั้งใจจดจอกับสิ่งที่ทําไดเปนเวลานาน นอกจากนี้เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดลง

มือปฏิบัติกิจกรรม การเพิ่มอุปสรรคหรือเพิ่มความทาทายความสามารถของเด็ก จะทําใหเด็กมีความพยายามทําให

สําเร็จ และเมื่อทําสําเร็จอาจเสริมแรงโดยการชมเชย ชื่นชม หรือเสียงปรบมือ สงผลใหเด็กมีความมั่นใจและอยากจะ

ทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้น 

การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาจึงมีความสนใจและประสงคท่ีจ

ของการมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํากิจกรรม เนื่องจากลงผูศึกษาไดสังเกตพฤติกรรมของเด็กชายเอในระดับอนุบาลชั้น

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การวางรากฐานของชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก เพราะเด็กปฐมวัยเปนทรัพยากรที่มี

คายิ่ง เปนความหวังของครอบครัว เปนผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม เปนผูสืบทอดความดีงามของสังคม และความ

เปนมนุษยชาติ เปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจึงขึ้นอยูกับศักยภาพและคุณภาพของ

2551. น.1) เด็กที่มีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา 

และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย จะเปนผูที่สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เปนพลเมืองที่ดีทํา

ชนใหกับสังคมและประเทศชาติสืบตอไป ฉะนั้นความสําคัญของเด็กปฐมวัยเปนวัยที่สําคัญที่สุด สําหรับการ

พัฒนาของชีวิตตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ กลาววา เด็กปฐมวัยตั้งแตแรกเกิดจนถึง6 ป เปนระยะแรกที่สําคัญที่สุด 

เพราะเด็กในวัยนี้พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญาเปนไปอยางรวดเร็ว พัฒนาการ

ตางๆ ในชวงน้ีจะเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับพัฒนาการในวัยตอไป (เยาวพา เดชะคุปต, 2542

การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเดก็ 

ลวจะตองพัฒนาเด็กโดยองครวมผานกระบวนการเลนและพัฒนาเด็กอยางครบถวนทั้ง

จิตใจ สังคม และสติปญญา การที่เด็กจะเกิดการเรียนรูอยางงายโดยไมรูตัวและเรียนรู

ดวยความเพลิดเพลินสนุกสนาน การสงเสริมใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (child centred) เด็กจะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อได

authentic activity) ทั้งนี้จะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูแบบคนควาและการมีปฏิสัมพันธ 

การใชสื่อ และการปรับบทบาทของครูและเด็กตามหลักทฤษฎีของกลุมแนวคิดสรางองคความรู 

เด็กแตละคนจะรับความรูจากการถายทอดและการฝกทักษะเปนสําคัญครูจะมีบทบาทในฐานะเปนผู

ชี้แนะและอํานวยความสะดวกใหกับเด็ก โดยใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถและสนใจ จัดกิจกรรมที่เปด

กวาง ใหอิสระในการเลือก ใหเด็กไดรับความสนุกสนาน เสริมสรางพัฒนาการทุกดานทําใหเด็กเกิดความไววางใจใน

ตัวครู กลาคิด กลาแสดงออก ทําใหเด็กมีความรูและทักษะทางสังคมควบคูกันไป(social competence

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542. บทสรุปผูบริหาร(2)) 

การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยเปนกระบวนการพัฒนาและเปนกระบวนการเรียนรูที่ตอเนื่อง เพื่อเปน

รากฐานตลอดชีวิตของเด็ก ซึ่งกิจกรรมแทนแกรมเปนกิจกรรมที่ชวยฝกความคิดสรางสรรคจากการตอชิ้นสวนของ

แทนแกรมเปนรูปตาง ๆ ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการตอชิ้นสวนไดอยางไมจํากัดตามจินตนาการ ชวย

สุวรรณ, 2558. น.23)โดยกิจกรรมแทนแกรมการวาดรูป การสะทอนความคิด การไดปฏิบัติ

ตามขอตกลง เปนตน กิจกรรมเหลานี้จะเห็นไดวาเด็กไดมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ

สูงกวาเดิม โดยเฉพาะพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ ในเรื่องการมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํากิจกรรมได และยังสงผล

การดานตาง ๆ ดีเพิ่มขึ้นไปอีกทั้งเปนกิจกรรมที่เด็กใหความสนใจในกิจกรรมอยางมาก และเมื่อจัดใหเด็กทําอยู

ตลอดเวลา สงผลใหเด็กมีสมาธิ มีความตั้งใจจดจอกับสิ่งที่ทําไดเปนเวลานาน นอกจากนี้เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดลง

ารเพิ่มอุปสรรคหรือเพิ่มความทาทายความสามารถของเด็ก จะทําใหเด็กมีความพยายามทําให

สําเร็จ และเมื่อทําสําเร็จอาจเสริมแรงโดยการชมเชย ชื่นชม หรือเสียงปรบมือ สงผลใหเด็กมีความมั่นใจและอยากจะ

การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาจึงมีความสนใจและประสงคท่ีจะสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูในดาน

ของการมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํากิจกรรม เนื่องจากลงผูศึกษาไดสังเกตพฤติกรรมของเด็กชายเอในระดับอนุบาลชั้น
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การวางรากฐานของชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก เพราะเด็กปฐมวัยเปนทรัพยากรที่มี

คายิ่ง เปนความหวังของครอบครัว เปนผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม เปนผูสืบทอดความดีงามของสังคม และความ

เทศชาติจึงขึ้นอยูกับศักยภาพและคุณภาพของ

จิตใจ สังคม และสติปญญา 

และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย จะเปนผูที่สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เปนพลเมืองที่ดีทํา

ชนใหกับสังคมและประเทศชาติสืบตอไป ฉะนั้นความสําคัญของเด็กปฐมวัยเปนวัยที่สําคัญที่สุด สําหรับการ

ป เปนระยะแรกที่สําคัญที่สุด 

งคม และสติปญญาเปนไปอยางรวดเร็ว พัฒนาการ

2542 อางใน กมลวรรณ อังศรีสุ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเดก็ 

ลวจะตองพัฒนาเด็กโดยองครวมผานกระบวนการเลนและพัฒนาเด็กอยางครบถวนทั้ง4 ดานของพัฒนาการ ซึ่ง

จิตใจ สังคม และสติปญญา การที่เด็กจะเกิดการเรียนรูอยางงายโดยไมรูตัวและเรียนรู

เด็กจะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อได

ทั้งนี้จะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูแบบคนควาและการมีปฏิสัมพันธ 

การใชสื่อ และการปรับบทบาทของครูและเด็กตามหลักทฤษฎีของกลุมแนวคิดสรางองคความรู (construcitivit 

เด็กแตละคนจะรับความรูจากการถายทอดและการฝกทักษะเปนสําคัญครูจะมีบทบาทในฐานะเปนผู

ชี้แนะและอํานวยความสะดวกใหกับเด็ก โดยใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถและสนใจ จัดกิจกรรมที่เปด

รางพัฒนาการทุกดานทําใหเด็กเกิดความไววางใจใน

(social competence) (สํานักงาน

การเรียนรูที่ตอเนื่อง เพื่อเปน

รากฐานตลอดชีวิตของเด็ก ซึ่งกิจกรรมแทนแกรมเปนกิจกรรมที่ชวยฝกความคิดสรางสรรคจากการตอชิ้นสวนของ

แทนแกรมเปนรูปตาง ๆ ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการตอชิ้นสวนไดอยางไมจํากัดตามจินตนาการ ชวย

โดยกิจกรรมแทนแกรมการวาดรูป การสะทอนความคิด การไดปฏิบัติ

ตามขอตกลง เปนตน กิจกรรมเหลานี้จะเห็นไดวาเด็กไดมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ และสติปญญา

ทํากิจกรรมได และยังสงผล

การดานตาง ๆ ดีเพิ่มขึ้นไปอีกทั้งเปนกิจกรรมที่เด็กใหความสนใจในกิจกรรมอยางมาก และเมื่อจัดใหเด็กทําอยู

ตลอดเวลา สงผลใหเด็กมีสมาธิ มีความตั้งใจจดจอกับสิ่งที่ทําไดเปนเวลานาน นอกจากนี้เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดลง

ารเพิ่มอุปสรรคหรือเพิ่มความทาทายความสามารถของเด็ก จะทําใหเด็กมีความพยายามทําให

สําเร็จ และเมื่อทําสําเร็จอาจเสริมแรงโดยการชมเชย ชื่นชม หรือเสียงปรบมือ สงผลใหเด็กมีความมั่นใจและอยากจะ

ะสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูในดาน

ของการมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํากิจกรรม เนื่องจากลงผูศึกษาไดสังเกตพฤติกรรมของเด็กชายเอในระดับอนุบาลชั้น



 

 

ปที่ 3ของโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง พบวานองมีพฤติกรรมที่

เปนปญหา ในกลุมพฤติกรรมรบกวน ไดแก อยูไมนิ่ง คุยเลนขณะครูสอน เมื่อใหเดินแตกลับวิ่ง พฤติกรรมเหลานนี้

จะสงผลเสียหรือเปนปญหากับตอตัวเด็กโดยตรงในอนาคต อาจจะทําใหเด็กปญหาในการเรียนรู พลาดในการไดรับ

ประสบการณตางๆ จากการเรียนหรือกิจกรรม และอาจมีปญหาในการเ

จึงไดศึกษาในเรื่องพฤติกรรมที่เปนปญหาสําหรับเด็กปฐมวัย จึงไดขอสรุปโดยใชวิธีที่ใหเด็กไดทํากิจกรรมอยู

ตลอดเวลา และไดปรึกษาและสัมภาษณกับครูประจําชั้น ในเรื่องพฤติกรรมของเด็กและสิ่งที่เด็กชอบและสนใจ 

ฉะนั้นผูศึกษาจึงเลือกการสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูดวยกิจกรรมแทนแกรม เพื่อใหเด็กเปนคนท่ีมีสมาธิและจดจอ

ตั้งใจทํากิจกรรม โดยการสิ่งเหลานี้จะสั่งสมใหเด็กเปนคนที่มีสมาธิ จดจอ ตั้งใจ และมีความอดทน ในการทําการ

ตางๆ ซึ่งจะเปนรากฐานชีวิตของเด็ก สามารถชวยใหประสบความ

ชีวิตประจําวัน และเปนผูที่อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขสืบตอไป

 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยหลังจัดกิจกรรมแทนแกรม

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษารายกรณีครั้งนี้เปน

ขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
3.1ประชากรเปาหมาย

  ระดับชั้นอนุบาล 

นอกที่ตั้งลําปาง ภาคเรียนที่ 2 

3.2 ระยะเวลาในการทดลอง

 ภาคเรียนที่ 

3.3 เนื้อหาที่ใชในการทดลอง

  การจัดกิจกรรมแทนแกรม เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 

สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลํา

ภาพที่กําหนด (รูปภาพตนแบบ

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการศึกษารายกรณีครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดกิจกรรมแทนแกรมสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูกําหนด

นิยามศัพทเฉพาะ ดังนี ้

 4.1 พฤติกรรมการเรียนรู 

ตอการปฏิบัติกิจกรรมนอยและแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกับเพ่ือนในช้ันเรียนที่กําลังรวมกิจกรรมหรือพฤตกิรรมทีค่รู

แนะนําซึ่งสงผลตอการเรียนรูเนื้อหาและประสบการณระหวางปฏิ

ในช้ันเรียนแบบรายบุคคลและปรึกษาครูประจําชั้นและครูกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ของโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง พบวานองมีพฤติกรรมที่

ในกลุมพฤติกรรมรบกวน ไดแก อยูไมนิ่ง คุยเลนขณะครูสอน เมื่อใหเดินแตกลับวิ่ง พฤติกรรมเหลานนี้

จะสงผลเสียหรือเปนปญหากับตอตัวเด็กโดยตรงในอนาคต อาจจะทําใหเด็กปญหาในการเรียนรู พลาดในการไดรับ

ประสบการณตางๆ จากการเรียนหรือกิจกรรม และอาจมีปญหาในการเรียนในหองเรียนในระดับที่สูงขึ้น ผูศึกษาเอง

จึงไดศึกษาในเรื่องพฤติกรรมที่เปนปญหาสําหรับเด็กปฐมวัย จึงไดขอสรุปโดยใชวิธีที่ใหเด็กไดทํากิจกรรมอยู

ตลอดเวลา และไดปรึกษาและสัมภาษณกับครูประจําชั้น ในเรื่องพฤติกรรมของเด็กและสิ่งที่เด็กชอบและสนใจ 

กษาจึงเลือกการสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูดวยกิจกรรมแทนแกรม เพื่อใหเด็กเปนคนท่ีมีสมาธิและจดจอ

ตั้งใจทํากิจกรรม โดยการสิ่งเหลานี้จะสั่งสมใหเด็กเปนคนที่มีสมาธิ จดจอ ตั้งใจ และมีความอดทน ในการทําการ

ตางๆ ซึ่งจะเปนรากฐานชีวิตของเด็ก สามารถชวยใหประสบความสําเร็จในดานตางๆ ไมวาดานการเรียน การดําเนิน

ชีวิตประจําวัน และเปนผูที่อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขสืบตอไป 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยหลังจัดกิจกรรมแทนแกรม 

 
ในการศึกษารายกรณีครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดกิจกรรมแทนแกรมสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูกําหนด

ประชากรเปาหมาย 

ระดับชั้นอนุบาล 3 อายุ 6 ป โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 คน 

ะเวลาในการทดลอง 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ใชเวลาทั้งหมด 3ครั้ง ครั้งละ 30 นาที

เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 

การจัดกิจกรรมแทนแกรม เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 

สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง จํานวน 3 แผนดังนี้ 

รูปภาพตนแบบ) 2)แทนแกรมตอตามจินตนาการ 3)แทนแกรมตอตามโจทยที่กําหนดให

ในการศึกษารายกรณีครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดกิจกรรมแทนแกรมสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูกําหนด

พฤติกรรมการเรียนรู หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมของผูเรียนที่มีสมาธิในการฟงนอยมีสมาธิ

ตอการปฏิบัติกิจกรรมนอยและแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกับเพ่ือนในช้ันเรียนที่กําลังรวมกิจกรรมหรือพฤตกิรรมทีค่รู

แนะนําซึ่งสงผลตอการเรียนรูเนื้อหาและประสบการณระหวางปฏิบัติกิจกรรมซึ่งขอมูลนี้ไดจากการสังเกตพฤติกรรม

ในช้ันเรียนแบบรายบุคคลและปรึกษาครูประจําชั้นและครูกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน 

17 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ของโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง พบวานองมีพฤติกรรมที่

ในกลุมพฤติกรรมรบกวน ไดแก อยูไมนิ่ง คุยเลนขณะครูสอน เมื่อใหเดินแตกลับวิ่ง พฤติกรรมเหลานนี้

จะสงผลเสียหรือเปนปญหากับตอตัวเด็กโดยตรงในอนาคต อาจจะทําใหเด็กปญหาในการเรียนรู พลาดในการไดรับ

รียนในหองเรียนในระดับที่สูงขึ้น ผูศึกษาเอง

จึงไดศึกษาในเรื่องพฤติกรรมที่เปนปญหาสําหรับเด็กปฐมวัย จึงไดขอสรุปโดยใชวิธีที่ใหเด็กไดทํากิจกรรมอยู

ตลอดเวลา และไดปรึกษาและสัมภาษณกับครูประจําชั้น ในเรื่องพฤติกรรมของเด็กและสิ่งที่เด็กชอบและสนใจ 

กษาจึงเลือกการสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูดวยกิจกรรมแทนแกรม เพื่อใหเด็กเปนคนท่ีมีสมาธิและจดจอ

ตั้งใจทํากิจกรรม โดยการสิ่งเหลานี้จะสั่งสมใหเด็กเปนคนที่มีสมาธิ จดจอ ตั้งใจ และมีความอดทน ในการทําการ

สําเร็จในดานตางๆ ไมวาดานการเรียน การดําเนิน

การศึกษาการจัดกิจกรรมแทนแกรมสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูกําหนด

ป โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นาท ี

การจัดกิจกรรมแทนแกรม เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 โรงเรียน

แผนดังนี้ 1)แทนแกรมตอตาม

แทนแกรมตอตามโจทยที่กําหนดให 

ในการศึกษารายกรณีครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดกิจกรรมแทนแกรมสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูกําหนด

การแสดงออกทางพฤติกรรมของผูเรียนที่มีสมาธิในการฟงนอยมีสมาธิ

ตอการปฏิบัติกิจกรรมนอยและแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกับเพ่ือนในช้ันเรียนที่กําลังรวมกิจกรรมหรือพฤตกิรรมทีค่รู

บัติกิจกรรมซึ่งขอมูลนี้ไดจากการสังเกตพฤติกรรม



 

 

4.2  กิจกรรมแทนแกรม 

ประกอบดวย รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเล็ก 

ชิ้น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ชิ้น และรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน

กิจกรรมออกแบบใหเลนตามภาพท่ีกําหนด เลนอิสระ และเลนตามคําสั่ง

  

5. กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 
 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการศึกษารายกรณีครั้งน้ีเปนการศึกษาการจัดกิจกรรมแทนแกรมสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัยดังนี ้
6.1  สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล

6.2  สอบถามครูประจําชั้น เพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติ

6.3 หาโครงสรางทางสังคมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล

สังคมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล

6.4  สังเกตและบันทึกพฤติกรรม โดยเจาะจงท่ีเด็กชายเอ

6.5  สังเกตพฤติกรรมผูเรียนและบันทึกพฤติกรรมทั้

6.5.1 สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมครั้งที่

นิ่งขณะนั่งเปนแถวเตรียมตัวออกจากหองสมุด นองเอจะนั่งไมนิ่งโดยมีพฤติกรรมเอียงไปซายบางขวาบาง เอียงตัวลง

นอนบาง เมื่อครูตําหนิก็จะนั่งนิ่งเพียงไมถึง 

นองเอถึงยอมนั่งน่ิงๆ อีกสักพักคุณครูจึงอนุญาตใหออกหองสมุดได

6.5.2 สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมครั้งที่

เอมีพฤติกรรมโนมตัวลงกับพ้ืนถึงกึ่งนั่งกึ่งนอ

ชอบนอนเทตัวลงพื้นละคะ” นองเอตอบ 

6.5.3 สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมครั้งที่

เสนตรงที่หนาหอง นองเอกลับเดินก

ไมตั้งใจฟง ฟงในระยะแรกแตไมถึง 

เพื่อนไมเลนก็กลับมาเลนกับตัวเองตอ และเมื่อครูตักเตือนก็จะนิ่งสักพักแ

อีกและเมื่อครูใหเพื่อนออกมาสาธิตนองเอก็หันมาดูแคแปบเดียวก็กลับไปเลนไปกระโดด ตีลังกาบาง เทตัวลงกับพื้น

 

กิจกรรมแทนแกรม 

ตัวแปรตน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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กิจกรรมแทนแกรม หมายถึง แผนตัวตอปริศนาเปนชิ้นสวนรูปเรขาคณิตสองมิติมีทั้งหมด 

ประกอบดวย รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเล็ก 2 ชิ้น รูปสามเหลี่ยมขนาดกลาง 1 ชิ้น รูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ

ชิ้น และรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน1 ชิ้น ซึ่งเกิดจากแบงเสนจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในการจัด

กิจกรรมออกแบบใหเลนตามภาพท่ีกําหนด เลนอิสระ และเลนตามคําสั่ง 

 

ในการศึกษารายกรณีครั้งน้ีเปนการศึกษาการจัดกิจกรรมแทนแกรมสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูมีวิธีการ

สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โดยภาพรวม 

สอบถามครูประจําชั้น เพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมจากการสังเกตและจดบันทึกใหครอบคลุมยิ่งขึ้น

หาโครงสรางทางสังคมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3โดยใชสังคมมิติเพื่อใหทราบถึงความสัมพันธทาง

สังคมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 

สังเกตและบันทึกพฤติกรรม โดยเจาะจงท่ีเด็กชายเอ 

สังเกตพฤติกรรมผูเรียนและบันทึกพฤติกรรมทัง้หมด 3 ครั้งพบวา 

สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมครั้งที่1ของเด็กชายเอ นองเอถูกลงโทษที่มีพฤติกรรมอยูไม

นิ่งขณะนั่งเปนแถวเตรียมตัวออกจากหองสมุด นองเอจะนั่งไมนิ่งโดยมีพฤติกรรมเอียงไปซายบางขวาบาง เอียงตัวลง

นอนบาง เมื่อครูตําหนิก็จะนั่งนิ่งเพียงไมถึง 30 วินาที ก็จะมีพฤติกรรมดังกลาวอีก จนกระทั่งครูปดสวิตชไฟหองสมุด 

นองเอถึงยอมนั่งน่ิงๆ อีกสักพักคุณครูจึงอนุญาตใหออกหองสมุดได 

สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมครั้งที่2ของเด็กชายเอ ขณะที่ผูสั่งเกตอานนิทานใหฟงนอง

โนมตัวลงกับพ้ืนถึงกึ่งนั่งกึ่งนอนแลวอีกสักพักก็นอนกลิ้งซายทีขวาที ผูสังเกตจึงไปถามวา

นองเอตอบ “เมื่อคืนนองเอนอนหาทุมและเลนเกมส” 

สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมครั้งที่ 3 ของเด็กชายเอ เมื่อครูสั่งใหเด็กๆ เดินไปยืนตรง

เสนตรงที่หนาหอง นองเอกลับเดินกาวยาวแลวเพิ่มเปนกระโดดและวิ่ง เมื่อครูอธิบายกิจกรรมนองเอเพียงคนเดียวที่

ไมตั้งใจฟง ฟงในระยะแรกแตไมถึง 2 นาที นองเอไมฟงแตเลนกับตัวเอง อีกสักพักก็สะกิดเพื่อนใหเลนดวย เมื่อ

เพื่อนไมเลนก็กลับมาเลนกับตัวเองตอ และเมื่อครูตักเตือนก็จะนิ่งสักพักแตนิ่งไมเกิน1 - 2 

อีกและเมื่อครูใหเพื่อนออกมาสาธิตนองเอก็หันมาดูแคแปบเดียวก็กลับไปเลนไปกระโดด ตีลังกาบาง เทตัวลงกับพื้น

 
พฤติกรรมการเรียนรู ไดแก

1.มีสมาธิ 

2.จดจอตั้งใจทํากิจกรรม

ตัวแปรต
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แผนตัวตอปริศนาเปนชิ้นสวนรูปเรขาคณิตสองมิติมีทั้งหมด 7 แผน 

ชิ้น รูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ2 

ชิ้น ซึ่งเกิดจากแบงเสนจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในการจัด

ในการศึกษารายกรณีครั้งน้ีเปนการศึกษาการจัดกิจกรรมแทนแกรมสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูมีวิธีการ

 

มจากการสังเกตและจดบันทึกใหครอบคลุมยิ่งขึ้น 

โดยใชสังคมมิติเพื่อใหทราบถึงความสัมพันธทาง

ของเด็กชายเอ นองเอถูกลงโทษที่มีพฤติกรรมอยูไม

นิ่งขณะนั่งเปนแถวเตรียมตัวออกจากหองสมุด นองเอจะนั่งไมนิ่งโดยมีพฤติกรรมเอียงไปซายบางขวาบาง เอียงตัวลง

วินาที ก็จะมีพฤติกรรมดังกลาวอีก จนกระทั่งครูปดสวิตชไฟหองสมุด 

ของเด็กชายเอ ขณะที่ผูสั่งเกตอานนิทานใหฟงนอง

นแลวอีกสักพักก็นอนกลิ้งซายทีขวาที ผูสังเกตจึงไปถามวา“ทําไมนองเอ

ของเด็กชายเอ เมื่อครูสั่งใหเด็กๆ เดินไปยืนตรง

าวยาวแลวเพิ่มเปนกระโดดและวิ่ง เมื่อครูอธิบายกิจกรรมนองเอเพียงคนเดียวที่

นาที นองเอไมฟงแตเลนกับตัวเอง อีกสักพักก็สะกิดเพื่อนใหเลนดวย เมื่อ

2 นาที ก็กลับมาเลนไมฟง

อีกและเมื่อครูใหเพื่อนออกมาสาธิตนองเอก็หันมาดูแคแปบเดียวก็กลับไปเลนไปกระโดด ตีลังกาบาง เทตัวลงกับพื้น

 

พฤติกรรมการเรียนรู ไดแก 

มีสมาธิ  

จดจอตั้งใจทํากิจกรรม 

ตัวแปรตาม 



 

 

บาง เมื่อครูเตือนก็จะหยุดเพียงครูเดียวก็กลับมาทําพฤติกรรมเดิมตอโดยไมสนใจใคร เมื่อมีเพื่อนเลนดวยก็เลนด

ถาครูตําหนิก็จะมองหนาและหยุดพฤติกรรมไปชั่วขณะ แตก็หยุดไมถึง 

เมื่อถึงเวลานองไดทํากิจกรรม นองเอวิ่งไปทําใหเสร็จเร็วๆ โดยไมไดทําถูกตองตามที่ครูอธิบายหรือสาธิตใหดู ครูให

นองเริ่มทําอีกครั้งแตนองกลับทําประชดเดิ

เรียกนองเอมาที่จุดเดิมอีกครั้งแตในครั้งนี้จะมีเพื่อนจับมือและทําอีกรอบ นองก็กลับมายิ้มและทําตามเพื่อนดวยดี

เมื่อครูใหนองทํากิจกรรมทดสอบอีกครั้งดวยตนเองนองก็ทําได 

  เมื่อทราบพฤติกรรมและสรุป

วิธีแกไขการปรับพฤติกรรมศึกษาพฤติกรรมเขาใจและวิเคราะห

6.6 การเลือกใชเครื่องมือการศึกษารายกรณี คือ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมทดลองใชแผนการ

จัดกิจกรรมแทนแกรม และบันทึกความถี่ของพฤติกรรมการเรียนรู ท้ังหม

6.6.1 ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมครั้งที่ 

สนทนาโดยใชคําถาม ไดแก ชอบเลนเกมสอะไรที่สุด และเคยเลนเกมสที่นําชิ้นสวนตางๆ มาสรางเปนรูปภาพตางๆ 

หรือเปลา ขั้นสอนครูแนะนําแทนแกรมครูสาธิตวิธีการเลนโดยสังเก

หยิบแทนแกรมวางประกอบตามที่ภาพกําหนด จากนั้นใหเด็กทดลองเลนแทนแกรม โดยครูดูแล และครูกลาวคํา

ชมเชยเมื่อเด็กทําไดตามขอตกลงและทํางานสําเร็จ 

6.6.2 ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมกับประชา

ความถี่ของพฤติกรรมการเรียนรูระหวางการจัดกิจกรรมแทนแกรมและบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม เพื่อเปน

แนวทางปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมแทนแกรม ครั้งท่ี 

6.6.3 ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมครั้งที่

สนทนาและเลนแทนแกรมขั้นสอน

มาตอใหเปนรูปตางๆ ตามจินตนาการ และบันทึกโดยการวาดรูป จากที่ตอแทนแกรมตามจินตนาการ และครูกลาว

ชื่นชมเมื่อเด็กทําไดตามขอตกลงและทํางานสําเร็จ 

6.6.4 ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมกับประชากรเปาหมายครั้งที่

ความถี่ของพฤติกรรมการเรียนรูระหวางการจัดกิจกรรมแทนแกรมและบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม เพื่อเปน

แนวทางปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมแทนแกรมครั้งที่ 

6.6.5 ออกแบบแผนการจัดกิจก

สนทนาเกี่ยวกับแทนแกรมรวมกัน 

โดยกําหนดสิ่งท่ีเด็กจะตองตอ ไดแก หุนยนต แมง

จินตนาการใหเหมือนกับคําสั่งที่กําหนด แลวใหเด็กลงมือปฏิบัติโดยครูดูแล และครูกลาวคําชื่นชม เมื่อเด็กทําไดตาม

ขอตกลงหรือตามคําสั่งและทํางานสําเร็จ 

ความรูสึกของตนเองที่มีตอผลงาน

6.6.6 ทดลองใชแผนก

ความถี่ของพฤติกรรมการเรียนรูระหวางการจัดกิจกรรมแทนแกรมและบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม

6.7 บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมและบันทึกความถี่ของพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กทุกๆ ครั้งของการ

ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมแท

6.8 สรุปผลการจัดกิจกรรมแทนแกรมโดยประมวลผลความถี่ออกมาเปนในรูปแบบของกราฟ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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บาง เมื่อครูเตือนก็จะหยุดเพียงครูเดียวก็กลับมาทําพฤติกรรมเดิมตอโดยไมสนใจใคร เมื่อมีเพื่อนเลนดวยก็เลนด

ถาครูตําหนิก็จะมองหนาและหยุดพฤติกรรมไปชั่วขณะ แตก็หยุดไมถึง 1 นาที นองก็กลับมาทําพฤติกรรมนั้นๆ อีก 

เมื่อถึงเวลานองไดทํากิจกรรม นองเอวิ่งไปทําใหเสร็จเร็วๆ โดยไมไดทําถูกตองตามที่ครูอธิบายหรือสาธิตใหดู ครูให

นองเริ่มทําอีกครั้งแตนองกลับทําประชดเดินวนกรวยประมาณ 2 - 3 รอบและเปลี่ยนที่แลววนกรวยอื่นตอไป ครูจึง

เรียกนองเอมาที่จุดเดิมอีกครั้งแตในครั้งนี้จะมีเพื่อนจับมือและทําอีกรอบ นองก็กลับมายิ้มและทําตามเพื่อนดวยดี

เมื่อครูใหนองทํากิจกรรมทดสอบอีกครั้งดวยตนเองนองก็ทําได  

เมื่อทราบพฤติกรรมและสรุปทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กชายเอ เพื่อศึกษาหา

วิธีแกไขการปรับพฤติกรรมศึกษาพฤติกรรมเขาใจและวิเคราะห 

การเลือกใชเครื่องมือการศึกษารายกรณี คือ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมทดลองใชแผนการ

จัดกิจกรรมแทนแกรม และบันทึกความถี่ของพฤติกรรมการเรียนรู ท้ังหมด 3 ครั้ง พบวา 

ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมครั้งที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน

สนทนาโดยใชคําถาม ไดแก ชอบเลนเกมสอะไรที่สุด และเคยเลนเกมสที่นําชิ้นสวนตางๆ มาสรางเปนรูปภาพตางๆ 

ครูแนะนําแทนแกรมครูสาธิตวิธีการเลนโดยสังเกตลักษณะแทนแกรม สังเกตภาพที่กําหนด และ

หยิบแทนแกรมวางประกอบตามที่ภาพกําหนด จากนั้นใหเด็กทดลองเลนแทนแกรม โดยครูดูแล และครูกลาวคํา

ชมเชยเมื่อเด็กทําไดตามขอตกลงและทํางานสําเร็จ ขั้นสรุป เด็กตั้งช่ือผลงานของตนเองตามจินตนาการ

ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมกับประชากรเปาหมายครั้งที่

ความถี่ของพฤติกรรมการเรียนรูระหวางการจัดกิจกรรมแทนแกรมและบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม เพื่อเปน

แนวทางปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมแทนแกรม ครั้งท่ี 2 
ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมครั้งที่ 2ขั้นนําเขาสูบทเรียน

ขั้นสอนเด็กและครูรวมกันสรางขอตกลง และครูแนะนํากิจกรรม โดยใหเด็กนําแทนแกรม

มาตอใหเปนรูปตางๆ ตามจินตนาการ และบันทึกโดยการวาดรูป จากที่ตอแทนแกรมตามจินตนาการ และครูกลาว

ชื่นชมเมื่อเด็กทําไดตามขอตกลงและทํางานสําเร็จ ขั้นสรุป เด็กตั้งช่ือผลงานและบอกเลาผลงานของตนเอง

ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมกับประชากรเปาหมายครั้งที่

ความถี่ของพฤติกรรมการเรียนรูระหวางการจัดกิจกรรมแทนแกรมและบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม เพื่อเปน

แนวทางปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมแทนแกรมครั้งที่ 3 
ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรม ครั้งท่ี 3ขั้นนําเขาสูบทเรียน

สนทนาเกี่ยวกับแทนแกรมรวมกัน ขั้นสอนเด็กและครูสรางขอตกลงรวมกัน ครูแนะนํากิจกรรมและอธิบายกิจกรรม 

โดยกําหนดสิ่งท่ีเด็กจะตองตอ ไดแก หุนยนต แมงมุม และจรวดหรือยานอวกาศ และจากนั้นหยิบ

จินตนาการใหเหมือนกับคําสั่งที่กําหนด แลวใหเด็กลงมือปฏิบัติโดยครูดูแล และครูกลาวคําชื่นชม เมื่อเด็กทําไดตาม

ขอตกลงหรือตามคําสั่งและทํางานสําเร็จ ขั้นสรุป เด็กและครูรวมกันสรุป โดยใหเด็กตั้งชื่อผลงานตนเองและบอกเลา

ความรูสึกของตนเองที่มีตอผลงาน 
ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมกับประชากรเปาหมายครั้งที่

ความถี่ของพฤติกรรมการเรียนรูระหวางการจัดกิจกรรมแทนแกรมและบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมและบันทึกความถี่ของพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กทุกๆ ครั้งของการ

ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมทั้ง 3 ครั้ง 

สรุปผลการจัดกิจกรรมแทนแกรมโดยประมวลผลความถี่ออกมาเปนในรูปแบบของกราฟ
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บาง เมื่อครูเตือนก็จะหยุดเพียงครูเดียวก็กลับมาทําพฤติกรรมเดิมตอโดยไมสนใจใคร เมื่อมีเพื่อนเลนดวยก็เลนดวย 

นาที นองก็กลับมาทําพฤติกรรมนั้นๆ อีก 

เมื่อถึงเวลานองไดทํากิจกรรม นองเอวิ่งไปทําใหเสร็จเร็วๆ โดยไมไดทําถูกตองตามที่ครูอธิบายหรือสาธิตใหดู ครูให

รอบและเปลี่ยนที่แลววนกรวยอื่นตอไป ครูจึง

เรียกนองเอมาที่จุดเดิมอีกครั้งแตในครั้งนี้จะมีเพื่อนจับมือและทําอีกรอบ นองก็กลับมายิ้มและทําตามเพื่อนดวยดี

ทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กชายเอ เพื่อศึกษาหา

การเลือกใชเครื่องมือการศึกษารายกรณี คือ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมทดลองใชแผนการ

ขั้นนําเขาสูบทเรียนเด็กและครูรวมกัน

สนทนาโดยใชคําถาม ไดแก ชอบเลนเกมสอะไรที่สุด และเคยเลนเกมสที่นําชิ้นสวนตางๆ มาสรางเปนรูปภาพตางๆ 

ตลักษณะแทนแกรม สังเกตภาพที่กําหนด และ

หยิบแทนแกรมวางประกอบตามที่ภาพกําหนด จากนั้นใหเด็กทดลองเลนแทนแกรม โดยครูดูแล และครูกลาวคํา

เด็กตั้งช่ือผลงานของตนเองตามจินตนาการ 
กรเปาหมายครั้งที่ 1 พรอมบันทึก

ความถี่ของพฤติกรรมการเรียนรูระหวางการจัดกิจกรรมแทนแกรมและบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม เพื่อเปน

ขั้นนําเขาสูบทเรียนเด็กและครูรวมกัน

เด็กและครูรวมกันสรางขอตกลง และครูแนะนํากิจกรรม โดยใหเด็กนําแทนแกรม

มาตอใหเปนรูปตางๆ ตามจินตนาการ และบันทึกโดยการวาดรูป จากที่ตอแทนแกรมตามจินตนาการ และครูกลาว

และบอกเลาผลงานของตนเอง 
ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมกับประชากรเปาหมายครั้งที่ 2 พรอมบันทึก

ความถี่ของพฤติกรรมการเรียนรูระหวางการจัดกิจกรรมแทนแกรมและบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม เพื่อเปน

ขั้นนําเขาสูบทเรียนเด็กและครูรวมกัน

เด็กและครูสรางขอตกลงรวมกัน ครูแนะนํากิจกรรมและอธิบายกิจกรรม 

มุม และจรวดหรือยานอวกาศ และจากนั้นหยิบแทนแกรมมาวางตาม

จินตนาการใหเหมือนกับคําสั่งที่กําหนด แลวใหเด็กลงมือปฏิบัติโดยครูดูแล และครูกลาวคําชื่นชม เมื่อเด็กทําไดตาม

เด็กและครูรวมกันสรุป โดยใหเด็กตั้งชื่อผลงานตนเองและบอกเลา

ารจัดกิจกรรมแทนแกรมกับประชากรเปาหมายครั้งที่ 1 พรอมบันทึก

ความถี่ของพฤติกรรมการเรียนรูระหวางการจัดกิจกรรมแทนแกรมและบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม 
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมและบันทึกความถี่ของพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กทุกๆ ครั้งของการ

สรุปผลการจัดกิจกรรมแทนแกรมโดยประมวลผลความถี่ออกมาเปนในรูปแบบของกราฟ 



 

 

6.9 สรุปกระบวนการจัดกิจกรรมแทนแกรมสําหรับเด็ก

6.10 อภิปรายผลการจัดกิจกรรมแทนแกรม

 

7. ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมแทนแกรมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู ดังน้ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการจัดกิจกรรมแทนแกรมทั้ง 

ความสนใจในการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง และการที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยูตลอดเวลาและเปนกิจกรรมที่

เด็กสนใจ รวมทั้งระดับความยากงายเหมาะสมกับความสาม

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

 ผลการจัดกิจกรรมแทนแกรม

ครั้งที่ 1 

 ผลการจัดกิจกรรมแทนแกรม 

ครั้งที่ 3 

 ผลการจัดกิจกรรมแทนแกรม 

ครั้งที่ 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สรุปกระบวนการจัดกิจกรรมแทนแกรมสําหรับเด็ก 

อภิปรายผลการจัดกิจกรรมแทนแกรม 

การจัดกิจกรรมแทนแกรมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู ดังน้ี 

จากผลการจัดกิจกรรมแทนแกรมทั้ง 3 ครั้ง เห็นไดวา การจัดกิจกรรมแทนแกรมเปนกิจกรรมที่เด็กให

ความสนใจในการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง และการที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยูตลอดเวลาและเปนกิจกรรมที่

เด็กสนใจ รวมทั้งระดับความยากงายเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก สงผลใหเด็กนั้นมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํา

  

 เด็กมีความรูสึกกังวล พูดนอย และ

ไววางใจกับผูจัดกิจกรรมนอย เมื่อเริ่มกิจกรรม

สามารถมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํากิจกรรมนอย

รอคอย และยังไมสามารถตอบคําถามหรือตั้งชื่อผลงาน

ไดทันที 

กิจกรรมแทนแกรม

เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมตอแทนแกรมตามที่

กําหนดใหไดทั้ง 3 แบบตามจินตนาการความสนใจในการ

รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง และสา

คําถาม หรือเลาเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของตนเองได

ขณะที่ใหเด็กตั้งชื่อผลงานนั้น เด็กจะครุน

สมาธิและจดจอตั้งใจทํากิจกรรมลดลง

กิจกรรมแทนแกรม 

 เด็กปฏิบัติกิจกรรมอยางมีสมาธิ

ทํากิจกรรมไดดี และสามารถตอบคําถามหรือตั้งชื่อ

ผลงานพรอมบอกเลาถึงผลงานของตนได

กิจกรรมแทนแกรม 
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ครั้ง เห็นไดวา การจัดกิจกรรมแทนแกรมเปนกิจกรรมที่เด็กให

ความสนใจในการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง และการที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยูตลอดเวลาและเปนกิจกรรมที่

ารถของเด็ก สงผลใหเด็กนั้นมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํา

เด็กมีความรูสึกกังวล พูดนอย และเกิดความ

เมื่อเริ่มกิจกรรมเด็ก

ทํากิจกรรมนอยเมื่อตอง

ยังไมสามารถตอบคําถามหรือตั้งชื่อผลงาน

สามารถปฏิบัติกิจกรรมตอแทนแกรมตามที่

แบบตามจินตนาการความสนใจในการ

และสามารถสนทนา ตอบ

เลาเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของตนเองได แต

ขณะที่ใหเด็กตั้งชื่อผลงานนั้น เด็กจะครุนคิดและเริ่มมี

ทํากิจกรรมลดลง 

ปฏิบัติกิจกรรมอยางมีสมาธิและจดจอตั้งใจ

ไดดี  และสามารถตอบคําถามหรือตั้งชื่อ

ผลงานพรอมบอกเลาถึงผลงานของตนได 



 

 

กราฟแสดงคาความถี่ของการแสดงพฤติกรรมที่ปรากฏระหวางทํากิจกรรมแทนแกรม

 

 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงคาความถี่ของการแสดงพฤติกรรมที่ปรากฏระหวางทํากิจกรรมแทนแกรม

จากกราฟแสดงคาความถี่

กิจกรรมแทนแกรม ครั้งที่ 1 เด็กแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่ไมมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํากิจกรรม

แทนแกรม ครั้งที่ 2 เด็กไมแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่ไมมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํากิจกรรม

รม ครั้งท่ี 3 เด็กแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่ไมมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํากิจกรรม

แทนแกรม ทั้ง 3 ครั้ง มีแนวโนมของการแสดงพฤติกรรมที่ลดลง

 

8. อภิปรายผล 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู

กอนและหลังการจัดกิจกรรมแทนแกรม ผลปรากฏวาเด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมแทนแกรม สงผลใหเด็กมีสมาธิ และ

จดจอตั้งใจทํากิจกรรมไดสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมแทนแกรมซึ่งผล  การจัดกิจกรรมแทนแกรม ครั้งที่ 

ปรับแผนการจัดกิจกรรมแทนแกรม ใหสอดคลองกับความตองการหรือสอดคลองกับพฤติกรรมของเด็กระหวางการ

จัดกิจกรรมแทนแกรม ครั้งท่ี 1 

แผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมใหเด็กไดปฏิบัติตามโจทยที่กําหนดให ซึ่งเด็กมีอิสระในการทํา

สงผลใหสมาธิและจดจอตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมไมตอเนื่อง ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาดังนี้

8.1 แนวคิดในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม

8.1.1 ขั้นนํา  

  กระตุนความสนใจเด็กโดยใชคําถามเกี่ยวกับการเลนเกมส และชวนสนทนาถึงประสบการณเดิม 

สอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอรที่กลาวไววา การกระตุนความสนใจใหเด็กเกิด

ความตองการเรียนรูเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและสามารถนําเอาความรู

ไปใชได ซึ่งความสนใจท่ีเกิดขึ้นนี้จะเปนตัวกระตุนใหเด็กตองการเ

เครื่องมือที่ทรงพลังอยางยิ่งในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
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กราฟแสดงคาความถี่ของการแสดงพฤติกรรมที่ปรากฏระหวางทํากิจกรรมแทนแกรม

กราฟแสดงคาความถี่ของการแสดงพฤติกรรมที่ปรากฏระหวางทํากิจกรรมแทนแกรม

 

จากกราฟแสดงคาความถี่ของการแสดงพฤติกรรมที่ปรากฏระหวางทํากิจกรรมแทนแกรมพบวา เมื่อจัด

เด็กแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่ไมมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํากิจกรรม

เด็กไมแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่ไมมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํากิจกรรม

เด็กแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่ไมมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํากิจกรรม2 ครั้ง แสดงวาในการจัดกิจกรรม

ครั้ง มีแนวโนมของการแสดงพฤติกรรมที่ลดลง 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมแทนแกรม

กอนและหลังการจัดกิจกรรมแทนแกรม ผลปรากฏวาเด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมแทนแกรม สงผลใหเด็กมีสมาธิ และ

จดจอตั้งใจทํากิจกรรมไดสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมแทนแกรมซึ่งผล  การจัดกิจกรรมแทนแกรม ครั้งที่ 

นแกรม ใหสอดคลองกับความตองการหรือสอดคลองกับพฤติกรรมของเด็กระหวางการ

1 จึงสงผลใหมีพฤติกรรมนั้นลดลง และผลการจัดกิจกรรมแทนแกรม ครั้งที่ 

แผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมใหเด็กไดปฏิบัติตามโจทยที่กําหนดให ซึ่งเด็กมีอิสระในการทํา

สงผลใหสมาธิและจดจอตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมไมตอเนื่อง ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาดังนี้

แนวคิดในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม 

กระตุนความสนใจเด็กโดยใชคําถามเกี่ยวกับการเลนเกมส และชวนสนทนาถึงประสบการณเดิม 

องทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอรที่กลาวไววา การกระตุนความสนใจใหเด็กเกิด

ความตองการเรียนรูเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและสามารถนําเอาความรู

ไปใชได ซึ่งความสนใจท่ีเกิดขึ้นนี้จะเปนตัวกระตุนใหเด็กตองการเรียนรู ดังน้ันจึงถือไดวาการกระตุนความสนใจเปน

เครื่องมือที่ทรงพลังอยางยิ่งในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย (เซวงซอนบุญ, 2554. น
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คาความถี่ของการแสดงพฤติกรรม
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

กราฟแสดงคาความถี่ของการแสดงพฤติกรรมที่ปรากฏระหวางทํากิจกรรมแทนแกรมทั้ง3 ครั้ง ดังนี ้

 

กราฟแสดงคาความถี่ของการแสดงพฤติกรรมที่ปรากฏระหวางทํากิจกรรมแทนแกรม 

ของการแสดงพฤติกรรมที่ปรากฏระหวางทํากิจกรรมแทนแกรมพบวา เมื่อจัด

เด็กแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่ไมมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํากิจกรรม3 ครั้ง จัดกิจกรรม

เด็กไมแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่ไมมีสมาธิและจดจอตั้งใจทํากิจกรรม และจัดกิจกรรมแทนแก

ครั้ง แสดงวาในการจัดกิจกรรม

ของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมแทนแกรม

กอนและหลังการจัดกิจกรรมแทนแกรม ผลปรากฏวาเด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมแทนแกรม สงผลใหเด็กมีสมาธิ และ

จดจอตั้งใจทํากิจกรรมไดสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมแทนแกรมซึ่งผล  การจัดกิจกรรมแทนแกรม ครั้งที่ 2 ได

นแกรม ใหสอดคลองกับความตองการหรือสอดคลองกับพฤติกรรมของเด็กระหวางการ

จึงสงผลใหมีพฤติกรรมนั้นลดลง และผลการจัดกิจกรรมแทนแกรม ครั้งที่ 3 ไดปรับ

แผนการจัดกิจกรรมแทนแกรมใหเด็กไดปฏิบัติตามโจทยที่กําหนดให ซึ่งเด็กมีอิสระในการทํากิจกรรมนอยลง จึง

สงผลใหสมาธิและจดจอตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมไมตอเนื่อง ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาดังนี ้

กระตุนความสนใจเด็กโดยใชคําถามเกี่ยวกับการเลนเกมส และชวนสนทนาถึงประสบการณเดิม 

องทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอรที่กลาวไววา การกระตุนความสนใจใหเด็กเกิด

ความตองการเรียนรูเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและสามารถนําเอาความรู

รียนรู ดังน้ันจึงถือไดวาการกระตุนความสนใจเปน

น.81)    

ความถี่ของพฤตกิรรม



 

 

8.1.2 ขั้นสอน 

  การสรางขอตกลง 

ไดค กฎแหงความพอใจ กลาวคือ เมื่ออินทรียไดรับความพอใจ จะทําใหพันธะหรือสิ่งเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการ

ตอบสนองมีความเขมแข็งมั่นคง ในทางกลับกันหากอินทรียไดรับความไมพอใจจะทําใหพันธะหรือสิ่งเชื่อมโยง

ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองออนกําลังลง หรืออาจกลาวไดวา หากอินทรี

กระทํากิจกรรมก็จะเกิดผลดีกับการเรียนรู ทําใหอินทรียอยากเรียนรูเพิ่มมากขึ้นอีกและในทางตรงกันขามหาก

อินทรียไดรับผลที่ไมพอใจก็จะทําใหไมอยากเรียนรูหรือเบื่อหนายและเปนผลเสียตอการเรียนรู การลงมือปฏิบัติซ้ํา 

สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบเชื่อมโยงของธอรนไดค

กระทําซ้ําๆ บอยๆ ยอมจะทําใหเกิดความสมบูรณถูกตอง ซึ่งกฎนี้เปนการเนนความมั่นคงระหวางการเชื่อมโยงและ

การตอบสนองที่ถูกตองยอมนํามาซึ่งความสมบูรณ 

Watcharaphonchai(2550)กลาววาการแสดงใหเห็นแบบอยาง หรือการเปนตนแบบ สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี

การเรียนรูของแบนดูราเชื่อวาการเรียนรูของมนุ

Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ 

อาจจะเปนตัวแบบสัญลักษณ  และสาเหตุที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในการเรียนรูดวยการสังเกต คือ ผูเรียนจะต

สังเกตสิ่งท่ีตองการเรียนรูโดยเฉพาะ การเรียนรูโดยการสังเกตประกอบดวย 

กระบวนการทางพุทธิปญญา และขั้นการกระทํา ตัวแบบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมีทั้งตัวแบบในชีวิตจริง

และตัวแบบท่ีเปนสัญลักษณ และวิชาญ เพ็

อยางอิสระ โดยครูดูแล และใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อเด็กตองการ สอดคลองกับแนวคิดของ

ก็อทสกี้เชื่อวา การใหความชวยเหลือชี้แนะแกเด็กที่อยูในลักษณะ 

สําคัญมากซึ่งจะเปนสวนชวยใหพัฒนาการทางเชาวนปญญา ไปถึงระดับที่อยูในศักยภาพของเด็กได

8.1.3 ขั้นสรุป 

  การสะทอนความรูสึกนึกคิด สอดคลองกับนวัตกรรมการศึกษาการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

โดยกลาววา แนวการสอนแบบธรรมชาติ เนนการพูดเปนหลักสําคัญโดย

มากกวาทักษะอื่นๆ แนวการสอนภาษาดังกลาวไมไดยึดความคิดที่วาทุกภาษามีแบบโครงสรางของตนเองและใน

ขณะเดียวกันไมใสใจในการเปรียบเทียบภาษาที่สอนกับภาษาของผูเรียน 

รัตน คลองแคลว,2551.น.13) 

สรางเสริมสุขภาพ,2561)เชื่อวา ถาเด็กไดรับการชมเชย และประสบผลสําเร็จในการทํากิจกรรม เด็กสนใจที่ทําตอไป

เด็กแตละคนมีความแตกตางกัน ไมมีใครเหมือนใครใหแรงเสริม เชน ชมเชย ชื่นชม

ผลสําเร็จ (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

8.2 ลักษะเฉพาะของการจัดกิจกรรม

กิจกรรมแทนแกรม สามารถประกอบเปนรูปรางตางๆ เชน คน สัตว สิ่งของ หรือตอกันเปนรูปรางตางๆ 

ตามจินตนาการ หรืออาจเกิดจากการกําหนดรูปแบบและใหตอช้ิ

กิจกรรมทั้งหมด 3 รูปแบบ โดยมลีักษณะเฉพาะของการจดักิจกรรม ดังนี้

8.2.1 แทนแกรมตอตามภาพท่ีกําหนด 

8.2.2 แทนแกรมตอตามจินตนาการ

8.2.3 แทนแกรมตอตามโจทยที่กําหนดให 
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การสรางขอตกลง (การสรางกฎ) สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบเชื่อมโยงของธอรน

พอใจ กลาวคือ เมื่ออินทรียไดรับความพอใจ จะทําใหพันธะหรือสิ่งเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการ

ตอบสนองมีความเขมแข็งมั่นคง ในทางกลับกันหากอินทรียไดรับความไมพอใจจะทําใหพันธะหรือสิ่งเชื่อมโยง

ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองออนกําลังลง หรืออาจกลาวไดวา หากอินทรียไดรับความพอใจจากผลของการ

กระทํากิจกรรมก็จะเกิดผลดีกับการเรียนรู ทําใหอินทรียอยากเรียนรูเพิ่มมากขึ้นอีกและในทางตรงกันขามหาก

อินทรียไดรับผลที่ไมพอใจก็จะทําใหไมอยากเรียนรูหรือเบื่อหนายและเปนผลเสียตอการเรียนรู การลงมือปฏิบัติซ้ํา 

ทฤษฎีการเรียนรูแบบเชื่อมโยงของธอรนไดค กฎแหงการฝกหัด กลาวคือ การที่ผูเรียนไดฝกหัดหรือ

กระทําซ้ําๆ บอยๆ ยอมจะทําใหเกิดความสมบูรณถูกตอง ซึ่งกฎนี้เปนการเนนความมั่นคงระหวางการเชื่อมโยงและ

การตอบสนองที่ถูกตองยอมนํามาซึ่งความสมบูรณ (เบญจวรรณ กี่สุขพันธ ,2552

กลาววาการแสดงใหเห็นแบบอยาง หรือการเปนตนแบบ สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี

การเรียนรูของแบนดูราเชื่อวาการเรียนรูของมนุษยสวนมาก เปนการเรียนรูโดยการสังเกต 

หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) สําหรับตัวแบบไมจําเปนตองเปนตัวแบบที่มีชีวิตเทานั้น แต

อาจจะเปนตัวแบบสัญลักษณ  และสาเหตุที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในการเรียนรูดวยการสังเกต คือ ผูเรียนจะต

สังเกตสิ่งท่ีตองการเรียนรูโดยเฉพาะ การเรียนรูโดยการสังเกตประกอบดวย 2 ขั้น คือ ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรูเปน

กระบวนการทางพุทธิปญญา และขั้นการกระทํา ตัวแบบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมีทั้งตัวแบบในชีวิตจริง

และตัวแบบท่ีเปนสัญลักษณ และวิชาญ เพช็รทอง (2559.น.12) กลาววาการเปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม

อยางอิสระ โดยครูดูแล และใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อเด็กตองการ สอดคลองกับแนวคิดของ

ก็อทสกี้เชื่อวา การใหความชวยเหลือชี้แนะแกเด็กที่อยูในลักษณะ Assisted Learning 

สําคัญมากซึ่งจะเปนสวนชวยใหพัฒนาการทางเชาวนปญญา ไปถึงระดับที่อยูในศักยภาพของเด็กได

การสะทอนความรูสึกนึกคิด สอดคลองกับนวัตกรรมการศึกษาการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

โดยกลาววา แนวการสอนแบบธรรมชาติ เนนการพูดเปนหลักสําคัญโดยเนนใหผูเรียนเคยชินกับแบบของภาษาพูด

มากกวาทักษะอื่นๆ แนวการสอนภาษาดังกลาวไมไดยึดความคิดที่วาทุกภาษามีแบบโครงสรางของตนเองและใน

ขณะเดียวกันไมใสใจในการเปรียบเทียบภาษาที่สอนกับภาษาของผูเรียน (สุมิตรา อังวัฒนกุล

) การเสริมแรงทางบวก สกินเนอร (Skinner) (อางใน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

เชื่อวา ถาเด็กไดรับการชมเชย และประสบผลสําเร็จในการทํากิจกรรม เด็กสนใจที่ทําตอไป

เด็กแตละคนมีความแตกตางกัน ไมมีใครเหมือนใครใหแรงเสริม เชน ชมเชย ชื่นชม เมื่อเด็กทํากิจกรรมประสบ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,2561)   

ลักษะเฉพาะของการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมแทนแกรม สามารถประกอบเปนรูปรางตางๆ เชน คน สัตว สิ่งของ หรือตอกันเปนรูปรางตางๆ 

ตามจินตนาการ หรืออาจเกิดจากการกําหนดรูปแบบและใหตอช้ินสวนตางๆ ตามรูปแบบท่ีกําหนด 

รูปแบบ โดยมลีักษณะเฉพาะของการจดักิจกรรม ดังนี ้

แทนแกรมตอตามภาพท่ีกําหนด (รูปภาพตนแบบ) 

แทนแกรมตอตามจินตนาการ 

แทนแกรมตอตามโจทยที่กําหนดให  

22 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบเชื่อมโยงของธอรน

พอใจ กลาวคือ เมื่ออินทรียไดรับความพอใจ จะทําใหพันธะหรือสิ่งเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการ

ตอบสนองมีความเขมแข็งมั่นคง ในทางกลับกันหากอินทรียไดรับความไมพอใจจะทําใหพันธะหรือสิ่งเชื่อมโยง

ยไดรับความพอใจจากผลของการ

กระทํากิจกรรมก็จะเกิดผลดีกับการเรียนรู ทําใหอินทรียอยากเรียนรูเพิ่มมากขึ้นอีกและในทางตรงกันขามหาก

อินทรียไดรับผลที่ไมพอใจก็จะทําใหไมอยากเรียนรูหรือเบื่อหนายและเปนผลเสียตอการเรียนรู การลงมือปฏิบัติซ้ํา 

กฎแหงการฝกหัด กลาวคือ การที่ผูเรียนไดฝกหัดหรือ

กระทําซ้ําๆ บอยๆ ยอมจะทําใหเกิดความสมบูรณถูกตอง ซึ่งกฎนี้เปนการเนนความมั่นคงระหวางการเชื่อมโยงและ

2552.น.173) สอดคลองกับ 

กลาววาการแสดงใหเห็นแบบอยาง หรือการเปนตนแบบ สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี

ษยสวนมาก เปนการเรียนรูโดยการสังเกต (Observational 

สําหรับตัวแบบไมจําเปนตองเปนตัวแบบที่มีชีวิตเทานั้น แต

อาจจะเปนตัวแบบสัญลักษณ  และสาเหตุที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในการเรียนรูดวยการสังเกต คือ ผูเรียนจะตองเลือก

ขั้น คือ ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรูเปน

กระบวนการทางพุทธิปญญา และขั้นการกระทํา ตัวแบบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมีทั้งตัวแบบในชีวิตจริง

กลาววาการเปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม

อยางอิสระ โดยครูดูแล และใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อเด็กตองการ สอดคลองกับแนวคิดของ(Vygotsky, 1997) วี

Assisted Learning หรือScaffolding เปนสิ่ง

สําคัญมากซึ่งจะเปนสวนชวยใหพัฒนาการทางเชาวนปญญา ไปถึงระดับที่อยูในศักยภาพของเด็กได 

การสะทอนความรูสึกนึกคิด สอดคลองกับนวัตกรรมการศึกษาการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

เนนใหผูเรียนเคยชินกับแบบของภาษาพูด

มากกวาทักษะอื่นๆ แนวการสอนภาษาดังกลาวไมไดยึดความคิดที่วาทุกภาษามีแบบโครงสรางของตนเองและใน

สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2537.น.26 อางใน รติ

อางใน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

เชื่อวา ถาเด็กไดรับการชมเชย และประสบผลสําเร็จในการทํากิจกรรม เด็กสนใจที่ทําตอไป

เมื่อเด็กทํากิจกรรมประสบ

กิจกรรมแทนแกรม สามารถประกอบเปนรูปรางตางๆ เชน คน สัตว สิ่งของ หรือตอกันเปนรูปรางตางๆ 

นสวนตางๆ ตามรูปแบบท่ีกําหนด  



 

 

1) 

สรางขอตกลง และครูแนะนําและสาธิตกิจกรรมแทนแกรมโดยการสังเกตลักษณะของแทนแกรมสังเกตภาพที่

กําหนด (รูปภาพตนแบบ) และหยิบแทนแกรมตอตามภาพท่ีกําหนด 

มาตอใหเปนรูปรางตาง ๆ โดยมีภาพท่ีกําหนด 

ชื่อผลงานของตนเอง เมื่อเด็กปฏิบัติไดตามขอตกลงและทํางานเสร็จ ครูจะกลาวคําชมเชยและปรบมือใหกําลังใจแก

เด็ก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ใชเวลา 

2) 

แนะนํากิจกรรมแทนแกรม จากนั้นเด็กลงมือปฏิบัติโดยนําแทนแกรมมาตอใหเปนรูปรางตาง ๆ ตามจินตนาการ 

หลังจากนั้นบันทึกโดยการวาดรูปจากที่เด็กตอแทนแกรม พรอมตกแตงระบายสีตามจินตนาการ เด็กตั้งชื่อผลงาน 

และบอกเลาถึงผลงานของตนเอง เมื่อเด็กปฏิบัติไดตามขอตกลงและทํางานเสร็จ ครูจะกล

ใหกําลังใจแกเด็ก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ใชเวลา 

3) 

และครูแนะนํากิจกรรมแทนแกรมโดยใหเด็กตองตอตามจินตนาการตามโจทยที่กําหนดให ไดแก หุนยนต แมงมุม 

จรวดหรือยานอวกาศ จากน้ันเด็กลงมือปฏิบัติโดยนําแทนแกรมมาตอใหเปนรูปรางตาง ๆ ตามโจทยที่กําหนดใหตาม

จินตนาการเด็กตั้งชื่อผลงานและบอกเลาความรูสึกของตนที่มีตอผลงาน ระหวางทํากิจกรรมคุณครูคอยดูแลและ

กลาวชื่นชม เมื่อเด็กปฏิบัติกิจกรรมเสร็จกอนเวลาเด็กสามารถเลนแทนแกรมตาม

(ขึ้นอยูกับเวลาที่เหลือ) ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ใชเวลา 

 จากการศึกษารายกรณีครั้งนี้ โดยการใชกิจกรรมแทนแกรมรมแผนตัวตอปริศนามี 

นํามาประกอบเปนรูปรางตาง ๆ ซึ่งเปนกิจกรรมที่เด็กใหความสนใจในกิจกรรมอยางมา

ความตั้งใจจดจอกับกิจกรรม และปฏิบัติตามคําสั่งที่พึงใหปฏิบัติไดดีมาก ซึ่งเด็กสามารถตอบคําถามได รวมถึง

สะทอนความคิดความรูสึก และบอกเลาเรื่องราวของผลงานที่มาจากประสบการณเดิมและจินตนาการของเด็กเอง 

เมื่อเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่

สําเร็จ เมื่อทําสําเร็จเด็กจะแสดงทาทางที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตัวเด็กเอง เมื่อไดรับคําชมเชย 

ชื่นชม หรือเสียงปรบมือ เด็กมีความมั่นใจและอยากจะทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นจากกิจกรร

กิจกรรมที่เด็กสนใจและชอบ และจัดใหเด็กทําอยูตลอดเวลา สงผลใหเด็กมีสมาธิ มีความตั้งใจจดจอกับสิ่งที่ทําไดดี

ขึ้น 

8.3 สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรม 

เกมแทนแกรม เกมเพื่อการเรียนรูแบบแทนแกรมเปนแผนตัวตอปริศนามี

เปนรูปรางตาง ๆ โดยเมื่อขณะไมไดเลนจะถูกเก็บไวในลักษณะสี่เหลี่ยมเชื่อวาแทนแกรมมีตนกําเนิดจากราชวงศซง 

ของประเทศจีน โดยแทนแกรมนั้นมีชื่อเรียกภาษาจีนอีกชื่อหนึ่งวา

สองมิติที่สามารถสรางขึ้นไดโดยเขียนเสนตางๆ ลงบนรูปสี่เ

สามเหลี่ยม ขนาดกลาง 1 ชิ้น รูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ

ขนานอีก 1 ชิ้น ซึ่งรูปสามเหลี่ยมขนาดกลาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ลวนแลวแต

เทาของสี่เหลี่ยมมุมฉากเล็ก สามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ แตละชิ้นมีพื้นที่เปน 

และมุมที่เกิดขึ้นในช้ินสวนทั้ง 

เกมแทนแกรม คือ การเลื่อน หมุน และพลิก ช้ินสวนทั้ง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

 แทนแกรมตอตามภาพที่กําหนด (รูปภาพตนแบบ) ซึ่งลําดับแรกเด็กและครูรวมกั

สรางขอตกลง และครูแนะนําและสาธิตกิจกรรมแทนแกรมโดยการสังเกตลักษณะของแทนแกรมสังเกตภาพที่

และหยิบแทนแกรมตอตามภาพท่ีกําหนด (รูปภาพตนแบบ) จากนั้นใหเด็กหยิบแทนแกรม 

มาตอใหเปนรูปรางตาง ๆ โดยมีภาพท่ีกําหนด (รูปภาพตนแบบ) ใหดูเปนตัวแบบในการตอแทนแกรมและใหเด็กตั้ง

ชื่อผลงานของตนเอง เมื่อเด็กปฏิบัติไดตามขอตกลงและทํางานเสร็จ ครูจะกลาวคําชมเชยและปรบมือใหกําลังใจแก

เด็ก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ใชเวลา 30 นาท ี

 แทนแกรมตอตามจินตนาการ ซึ่งลําดับแรกเด็กและครูรวมกันสรางขอตกลง และครู

แกรม จากนั้นเด็กลงมือปฏิบัติโดยนําแทนแกรมมาตอใหเปนรูปรางตาง ๆ ตามจินตนาการ 

หลังจากนั้นบันทึกโดยการวาดรูปจากที่เด็กตอแทนแกรม พรอมตกแตงระบายสีตามจินตนาการ เด็กตั้งชื่อผลงาน 

และบอกเลาถึงผลงานของตนเอง เมื่อเด็กปฏิบัติไดตามขอตกลงและทํางานเสร็จ ครูจะกล

ใหกําลังใจแกเด็ก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ใชเวลา 30 นาที  

 แทนแกรมตอตามโจทยที่กําหนดให ซึ่งลําดับแรกเด็กและครูรวมกันสรางขอตกลง 

และครูแนะนํากิจกรรมแทนแกรมโดยใหเด็กตองตอตามจินตนาการตามโจทยที่กําหนดให ไดแก หุนยนต แมงมุม 

กาศ จากน้ันเด็กลงมือปฏิบัติโดยนําแทนแกรมมาตอใหเปนรูปรางตาง ๆ ตามโจทยที่กําหนดใหตาม

จินตนาการเด็กตั้งชื่อผลงานและบอกเลาความรูสึกของตนที่มีตอผลงาน ระหวางทํากิจกรรมคุณครูคอยดูแลและ

กลาวชื่นชม เมื่อเด็กปฏิบัติกิจกรรมเสร็จกอนเวลาเด็กสามารถเลนแทนแกรมตามอิสระตามเวลาที่ตกลงรวมกัน

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ใชเวลา 30 นาที  

จากการศึกษารายกรณีครั้งนี้ โดยการใชกิจกรรมแทนแกรมรมแผนตัวตอปริศนามี 

นํามาประกอบเปนรูปรางตาง ๆ ซึ่งเปนกิจกรรมที่เด็กใหความสนใจในกิจกรรมอยางมา

ความตั้งใจจดจอกับกิจกรรม และปฏิบัติตามคําสั่งที่พึงใหปฏิบัติไดดีมาก ซึ่งเด็กสามารถตอบคําถามได รวมถึง

สะทอนความคิดความรูสึก และบอกเลาเรื่องราวของผลงานที่มาจากประสบการณเดิมและจินตนาการของเด็กเอง 

เมื่อเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เพิ่มความทาทายความสามารถของเด็ก จะเห็นไดวาเด็กมีความพยายามจะทําให

สําเร็จ เมื่อทําสําเร็จเด็กจะแสดงทาทางที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตัวเด็กเอง เมื่อไดรับคําชมเชย 

ชื่นชม หรือเสียงปรบมือ เด็กมีความมั่นใจและอยากจะทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นจากกิจกรร

กิจกรรมที่เด็กสนใจและชอบ และจัดใหเด็กทําอยูตลอดเวลา สงผลใหเด็กมีสมาธิ มีความตั้งใจจดจอกับสิ่งที่ทําไดดี

สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรม  

เกมแทนแกรม เกมเพื่อการเรียนรูแบบแทนแกรมเปนแผนตัวตอปริศนามี7 แผน ซึ่งสามารถนํามาประกอบ

ตาง ๆ โดยเมื่อขณะไมไดเลนจะถูกเก็บไวในลักษณะสี่เหลี่ยมเชื่อวาแทนแกรมมีตนกําเนิดจากราชวงศซง 

ของประเทศจีน โดยแทนแกรมนั้นมีชื่อเรียกภาษาจีนอีกชื่อหนึ่งวา“ฉีเฉียวตู”แทนแกรมเปนชิ้นสวนรูปเรขาคณิต

สองมิติที่สามารถสรางขึ้นไดโดยเขียนเสนตางๆ ลงบนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะไดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเล็ก

ชิ้น รูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ2 ชิ้น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 

ชิ้น ซึ่งรูปสามเหลี่ยมขนาดกลาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ลวนแลวแต

เทาของสี่เหลี่ยมมุมฉากเล็ก สามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ แตละชิ้นมีพื้นที่เปน 4 เทาของสี่เหลี่ยมมุมฉากเล็ก

และมุมที่เกิดขึ้นในช้ินสวนทั้ง 7 ชิ้น มีอยูเพียง 3 แบบ คือมุมฉาก มุม 45 องศา และมุม 135 

อน หมุน และพลิก ช้ินสวนทั้ง 7 นั้นใหเปนภาพตางๆ โดยอาจจะเปนคน สัตว หรือสิ่งของ

23 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ซึ่งลําดับแรกเด็กและครูรวมกัน

สรางขอตกลง และครูแนะนําและสาธิตกิจกรรมแทนแกรมโดยการสังเกตลักษณะของแทนแกรมสังเกตภาพที่

จากนั้นใหเด็กหยิบแทนแกรม 

นการตอแทนแกรมและใหเด็กตั้ง

ชื่อผลงานของตนเอง เมื่อเด็กปฏิบัติไดตามขอตกลงและทํางานเสร็จ ครูจะกลาวคําชมเชยและปรบมือใหกําลังใจแก

แทนแกรมตอตามจินตนาการ ซึ่งลําดับแรกเด็กและครูรวมกันสรางขอตกลง และครู

แกรม จากนั้นเด็กลงมือปฏิบัติโดยนําแทนแกรมมาตอใหเปนรูปรางตาง ๆ ตามจินตนาการ 

หลังจากนั้นบันทึกโดยการวาดรูปจากที่เด็กตอแทนแกรม พรอมตกแตงระบายสีตามจินตนาการ เด็กตั้งชื่อผลงาน 

และบอกเลาถึงผลงานของตนเอง เมื่อเด็กปฏิบัติไดตามขอตกลงและทํางานเสร็จ ครูจะกลาวคําชมเชยและปรบมือ

แทนแกรมตอตามโจทยที่กําหนดให ซึ่งลําดับแรกเด็กและครูรวมกันสรางขอตกลง 

และครูแนะนํากิจกรรมแทนแกรมโดยใหเด็กตองตอตามจินตนาการตามโจทยที่กําหนดให ไดแก หุนยนต แมงมุม 

กาศ จากน้ันเด็กลงมือปฏิบัติโดยนําแทนแกรมมาตอใหเปนรูปรางตาง ๆ ตามโจทยที่กําหนดใหตาม

จินตนาการเด็กตั้งชื่อผลงานและบอกเลาความรูสึกของตนที่มีตอผลงาน ระหวางทํากิจกรรมคุณครูคอยดูแลและ

อิสระตามเวลาที่ตกลงรวมกัน

จากการศึกษารายกรณีครั้งนี้ โดยการใชกิจกรรมแทนแกรมรมแผนตัวตอปริศนามี 7 แผน ซึ่งสามารถ

นํามาประกอบเปนรูปรางตาง ๆ ซึ่งเปนกิจกรรมที่เด็กใหความสนใจในกิจกรรมอยางมาก สงผลใหเด็กมีสมาธิ มี

ความตั้งใจจดจอกับกิจกรรม และปฏิบัติตามคําสั่งที่พึงใหปฏิบัติไดดีมาก ซึ่งเด็กสามารถตอบคําถามได รวมถึง

สะทอนความคิดความรูสึก และบอกเลาเรื่องราวของผลงานที่มาจากประสบการณเดิมและจินตนาการของเด็กเอง 

เพิ่มความทาทายความสามารถของเด็ก จะเห็นไดวาเด็กมีความพยายามจะทําให

สําเร็จ เมื่อทําสําเร็จเด็กจะแสดงทาทางที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตัวเด็กเอง เมื่อไดรับคําชมเชย 

ชื่นชม หรือเสียงปรบมือ เด็กมีความมั่นใจและอยากจะทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นจากกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปน

กิจกรรมที่เด็กสนใจและชอบ และจัดใหเด็กทําอยูตลอดเวลา สงผลใหเด็กมีสมาธิ มีความตั้งใจจดจอกับสิ่งที่ทําไดดี

แผน ซึ่งสามารถนํามาประกอบ

ตาง ๆ โดยเมื่อขณะไมไดเลนจะถูกเก็บไวในลักษณะสี่เหลี่ยมเชื่อวาแทนแกรมมีตนกําเนิดจากราชวงศซง 

แทนแกรมเปนชิ้นสวนรูปเรขาคณิต

หลี่ยมจัตุรัส จะไดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเล็ก2 ชิ้น รูป

1 ชิ้น และรูปสี่เหลี่ยมดาน

ชิ้น ซึ่งรูปสามเหลี่ยมขนาดกลาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ลวนแลวแตมีพื้นที่เปนสอง

เทาของสี่เหลี่ยมมุมฉากเล็ก1 ชิ้น 

135 องศา โดยกฎการเลน

นั้นใหเปนภาพตางๆ โดยอาจจะเปนคน สัตว หรือสิ่งของ



 

 

ก็ได การตอภาพแทนแกรมจะตองไมมีชิ้นสวนใดเสริมขึ้นมาหรือขาดไปจากเจ็ดชิ้นจึงจะสมบูรณ อีกทั้งแทนแกรม

ชวยฝกความคิดสรางสรรคจากการตอชิ้นสวนของแทนแกรมเปนรูปตางๆ ไดอย

การใชสมาธิ อีกทั้งยังชวยฝกการใชความจํา

คะณาเสโนฤทธิ์ (2551) ที่ไดทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก ผล

การศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพิ่มขึ้น ท้ัง

การชวยเหลือ การแบงปน การยอมรับผูอื่น ซึ่งผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาชวยสงเสริมใหพฤติกรรมทางสังคม

ของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดานสูงขึ้นอยางชัดเจน

รวมกับเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

คน เพิ่มขึ้น 

8.4 สภาพแวดลอม

รัตติยา ทอนพลกรัง

สวางเพียงพอ เงียบสงบปราศจากสิ่งรบกวนและสภาวะตึงเครียดหรือแรงกดดัน และภายในหองรวมถึงผูจัดกิจกรรม

ใหความรูสึกที่เปนกันเองและใหความรูสึกที่ผอนคลายกับเด็ก เปนสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการจัด

กิจกรรมอยางมาก ดังนั้นสภาพแวดลอมสงผลใหเด็กทํากิจกรรมไดอยางมีสมา

เด็กไดแสดงความสามารถกระบวนการคิดตาง ๆ และแสดงความเปนตัวตนของเด็กไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังชวย

ใหผูจัดกิจกรรมไดสังเกตเห็นพฤติกรรมของเด็กไดชัดเจนอยางมาก โดยสอดคลองกับแนวคิดของ 

(1994) เชื่อวาการเกิดพฤติกรรมไมสามารถอธิบายไดดวยปจจัยเพียงปจจัยเดียว ปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมนั้นเปน

ความสัมพันธที่ซับซอนระหวางปจจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยดานสิ่งแวดลอม โดยบุคคลจะมีปฏิสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวบุคคลมากที่สุด ซึ่งความสัมพันธที่ซับซอนระ

หรือระดับเล็ก (Microsystem) 

ทางดานชีวภาพ การเรียนรู อารมณ ความเชื่อและทัศนคติของบุคคล และบุคคลจะมีปฏิสัมพันธหรือมีความสัมพันธ

กับสิ่งแวดลอมใกล ๆ ตัว ไดแก ในครอบครัว โรงเรียน เพื่อนบาน เชน ความเชื่อหรือพฤติกรรมของบิดา มารดา 

ยอมสงผลตอทัศนคติและการแสดงออกตอพฤติกรรมหนึ่ง ๆ ของเด็ก ความสัมพันธในระดับนี้จะมีอิทธิพลมากที่สุด

ตอพฤติกรรมของเด็ก 

8.5 ขอเสนอแนะ 

การจัดกิจกรรมแทนแกรมครูคอยใหคําแนะนํา ชี้

ดวยตนเอง ครูดูแลเด็กอยางใกลชิดและคอยอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม และออกแบบกิจกรรมให

เหมาะสมกับความสามารถและวัยของเด็ก เพื่อใหเด็กบรรลุตามจุดประสงคท่ีตั้งไว

การนํากิจกรรมไปพัฒนาครั้งตอ ในการพัฒนาสื่

ชิ้นที่มากยิ่งขึ้น เพื่อใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคและสรรสรางในการประกอบแทนแกรม ตามจินตนาการไดมาก

ยิ่งขึ้น และสงเสริมกระบวนการคิด รวมถึงใหความสนุกสนานที่ไมรูจบ และกิจกรรมนี้สามารถนําไปใชกับเด็กที่มี

พฤติกรรมเหมือนกันได แตควรปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมใหเหมาะสมกับความสามารถและวัยของเด็กแตละ

บุคคล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ก็ได การตอภาพแทนแกรมจะตองไมมีชิ้นสวนใดเสริมขึ้นมาหรือขาดไปจากเจ็ดชิ้นจึงจะสมบูรณ อีกทั้งแทนแกรม

ชวยฝกความคิดสรางสรรคจากการตอชิ้นสวนของแทนแกรมเปนรูปตางๆ ไดอยางไมจํากัดตามจินตนาการชวยฝก

การใชสมาธิ อีกทั้งยังชวยฝกการใชความจํา(สิวัฒน มีสุวรรณ, 2558. น.22-23)ซึ่งสอดคลองกับ

ที่ไดทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก ผล

ปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพิ่มขึ้น ท้ัง

การชวยเหลือ การแบงปน การยอมรับผูอื่น ซึ่งผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาชวยสงเสริมใหพฤติกรรมทางสังคม

ของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดานสูงขึ้นอยางชัดเจน และสิวัฒน มีสุวรรณ (2558) การพัฒนาเกมแทนแกรม

รวมกับเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

สภาพแวดลอม 

รัตติยา ทอนพลกรัง(2557.น.23 - 24) กลาววา สภาพแวดลอมขณะเด็กทํากิจกรรม ซึ่งเปนหองที่มีแสง

บสงบปราศจากสิ่งรบกวนและสภาวะตึงเครียดหรือแรงกดดัน และภายในหองรวมถึงผูจัดกิจกรรม

ใหความรูสึกที่เปนกันเองและใหความรูสึกที่ผอนคลายกับเด็ก เปนสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการจัด

กิจกรรมอยางมาก ดังนั้นสภาพแวดลอมสงผลใหเด็กทํากิจกรรมไดอยางมีสมาธิ มีความตั้งใจ และจดจอกับสิ่งที่ทํา 

เด็กไดแสดงความสามารถกระบวนการคิดตาง ๆ และแสดงความเปนตัวตนของเด็กไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังชวย

ใหผูจัดกิจกรรมไดสังเกตเห็นพฤติกรรมของเด็กไดชัดเจนอยางมาก โดยสอดคลองกับแนวคิดของ 

ดพฤติกรรมไมสามารถอธิบายไดดวยปจจัยเพียงปจจัยเดียว ปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมนั้นเปน

ความสัมพันธที่ซับซอนระหวางปจจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยดานสิ่งแวดลอม โดยบุคคลจะมีปฏิสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวบุคคลมากที่สุด ซึ่งความสัมพันธที่ซับซอนระหวางระบบบุคคลกับสิ่งแวดลอม ระดับจุลภาค

Microsystem) เปนระบบความสัมพันธในระดับแรก ประกอบดวยตัวของบุคคล ไดแก ปจจัย

ทางดานชีวภาพ การเรียนรู อารมณ ความเชื่อและทัศนคติของบุคคล และบุคคลจะมีปฏิสัมพันธหรือมีความสัมพันธ

ตัว ไดแก ในครอบครัว โรงเรียน เพื่อนบาน เชน ความเชื่อหรือพฤติกรรมของบิดา มารดา 

ยอมสงผลตอทัศนคติและการแสดงออกตอพฤติกรรมหนึ่ง ๆ ของเด็ก ความสัมพันธในระดับนี้จะมีอิทธิพลมากที่สุด

การจัดกิจกรรมแทนแกรมครูคอยใหคําแนะนํา ชี้แนะ อํานวยความสะดวก กระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง ครูดูแลเด็กอยางใกลชิดและคอยอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม และออกแบบกิจกรรมให

เหมาะสมกับความสามารถและวัยของเด็ก เพื่อใหเด็กบรรลุตามจุดประสงคท่ีตั้งไว 

การนํากิจกรรมไปพัฒนาครั้งตอ ในการพัฒนาสื่อแทนแกรม ใหมีความหลากหลายของรูปทรงและจํานวน

ชิ้นที่มากยิ่งขึ้น เพื่อใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคและสรรสรางในการประกอบแทนแกรม ตามจินตนาการไดมาก

ยิ่งขึ้น และสงเสริมกระบวนการคิด รวมถึงใหความสนุกสนานที่ไมรูจบ และกิจกรรมนี้สามารถนําไปใชกับเด็กที่มี

เหมือนกันได แตควรปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมใหเหมาะสมกับความสามารถและวัยของเด็กแตละ
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ก็ได การตอภาพแทนแกรมจะตองไมมีชิ้นสวนใดเสริมขึ้นมาหรือขาดไปจากเจ็ดชิ้นจึงจะสมบูรณ อีกทั้งแทนแกรม

างไมจํากัดตามจินตนาการชวยฝก

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของลัก

ที่ไดทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก ผล

ปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพิ่มขึ้น ท้ัง

การชวยเหลือ การแบงปน การยอมรับผูอื่น ซึ่งผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาชวยสงเสริมใหพฤติกรรมทางสังคม

การพัฒนาเกมแทนแกรม

รวมกับเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 15 

กลาววา สภาพแวดลอมขณะเด็กทํากิจกรรม ซึ่งเปนหองที่มีแสง

บสงบปราศจากสิ่งรบกวนและสภาวะตึงเครียดหรือแรงกดดัน และภายในหองรวมถึงผูจัดกิจกรรม

ใหความรูสึกที่เปนกันเองและใหความรูสึกที่ผอนคลายกับเด็ก เปนสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการจัด

ธิ มีความตั้งใจ และจดจอกับสิ่งที่ทํา 

เด็กไดแสดงความสามารถกระบวนการคิดตาง ๆ และแสดงความเปนตัวตนของเด็กไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังชวย

ใหผูจัดกิจกรรมไดสังเกตเห็นพฤติกรรมของเด็กไดชัดเจนอยางมาก โดยสอดคลองกับแนวคิดของ Bronfenbrenner 

ดพฤติกรรมไมสามารถอธิบายไดดวยปจจัยเพียงปจจัยเดียว ปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมนั้นเปน

ความสัมพันธที่ซับซอนระหวางปจจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยดานสิ่งแวดลอม โดยบุคคลจะมีปฏิสัมพันธกับ

หวางระบบบุคคลกับสิ่งแวดลอม ระดับจุลภาค

เปนระบบความสัมพันธในระดับแรก ประกอบดวยตัวของบุคคล ไดแก ปจจัย

ทางดานชีวภาพ การเรียนรู อารมณ ความเชื่อและทัศนคติของบุคคล และบุคคลจะมีปฏิสัมพันธหรือมีความสัมพันธ

ตัว ไดแก ในครอบครัว โรงเรียน เพื่อนบาน เชน ความเชื่อหรือพฤติกรรมของบิดา มารดา 

ยอมสงผลตอทัศนคติและการแสดงออกตอพฤติกรรมหนึ่ง ๆ ของเด็ก ความสัมพันธในระดับนี้จะมีอิทธิพลมากที่สุด

แนะ อํานวยความสะดวก กระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง ครูดูแลเด็กอยางใกลชิดและคอยอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม และออกแบบกิจกรรมให

อแทนแกรม ใหมีความหลากหลายของรูปทรงและจํานวน

ชิ้นที่มากยิ่งขึ้น เพื่อใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคและสรรสรางในการประกอบแทนแกรม ตามจินตนาการไดมาก

ยิ่งขึ้น และสงเสริมกระบวนการคิด รวมถึงใหความสนุกสนานที่ไมรูจบ และกิจกรรมนี้สามารถนําไปใชกับเด็กที่มี

เหมือนกันได แตควรปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมใหเหมาะสมกับความสามารถและวัยของเด็กแตละ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม  

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ). 

บทบาทของผูปกครองในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเด็กปฐมวัย.  

เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ). 

. 

ผลการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทางภาษาแบบธรรมชาติที่มีตอทักษะ 

ปจจัยที่มีความสัมพนัธกับการดื่มสุราแบบหนักเปนครั้งคราวของนักเรียนชาย 

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย.  

การพัฒนากระบวนการสรางชิ้นงานเพือ่ประเมินพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนที่ 

รางสรรคความรูผานชิ้นงาน รายวิชา การวัดและ 

การพัฒนาเกมแทนแกรมรวมกับเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี. พิษณโุลก;  

หลักการแนวคิดของนกัทฤษฎี  

https://www.kidactiveplay.com/content.php?types=learn&content_detailid=534. 

ม.ป.ม. 
]. สืบคนจาก 

https://watcharaphonchai.blogspot.com/2007/08/bandura.html?fbclid=IwAR11qdGctqyxz
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แบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว 
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คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ  

ของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ สูงสุด 
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และเพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคหลังการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

ซาง จังหวัดลําพูน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

27 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

แบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว (One Group Pretest - Posttest Design) เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 
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นเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และดานพฤติกรรมพบวานักเรียนใหความสนใจ

ในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ สูงสุด (�� =3.59) 
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ขั้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

ซาง จังหวัดลําพูน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1  

Simple Random Sampling)  การวิจัยครั้งนี้ใช

เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย  

ผลการวิจัยพบวาหลังเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ผลสัมฤทธิ์

และดานพฤติกรรมพบวานักเรียนใหความสนใจ 
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Group Pretest - Posttest Design. The experiments instruments were: pretest, posttest and the 
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1. บทนํา 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางมากในโลกปจจุบันและในอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิต

ทุกคน ท้ังในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตาง ๆ 

ในการทํางาน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ ความรู

วิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรูและความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติมากมายมีผลใหเกิดการพัฒนา

เทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากที่ทําใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตร

ตอไปอยางไมหยุดยั้ง การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งสงผลตอสิ่งตางๆบนโลก เพราะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี

ความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยและการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน วิทยาศาสตรและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยใหอยูดีกินดี ชวยพัฒนาบุคคลใหมีเหตุมีผล ใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 

และสามารถนําความรูมาใชในการแกปญหาดวยตนเองได ทุกประเทศจึงจัดใหมีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรขึ้น 

เพื่อใหผูเรียนมีความรูแตกฉานทางดานวิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546 1

มนุษยดังที่ไดกลาวมาแลว มนุษยจึงตองมีการปรับตัวเพื่อใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงแ

ชีวิตไดอยางเหมาะสม 

เนื้อหาเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร และอวกาศ ที่ผูวิจัยนํามาศึกษาในครั้งนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ซึ่งผูวิจัยตองการที่จะสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจไดอยางถูกตองและผูเรียน

สามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ในสิ่งที่ไดเรียนรูไปจากเนื้อหาเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ จะเกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปรากฏการณทางธรณีวิทยาและสามารถสํารวจ

ตรวจสอบ อธิบายการเกิด แผนดินไหวการเกิดภูเขาไฟ และระบุแหลงท่ีทําให

และใหนักเรียนไดฝกทักษะการสื่อสาร

เปนการนําเอาความรูวิทยาศาสตรไปใชไดจริงสามารถนําความรู วิทยาศาสตรไปชวยพัฒนาความคิดรวบยอด ทักษะ

การนํา ไปใช ความคิดสรางสรรค และเจตคติตอวิทยาศาสตรของผูเรียน สามารถสื่อสารคําถาม คําตอบขอมูลและ

สิ่งที่นักเรียนคนพบจากการเรียนรูใหผูอื่นเขาใจได จากการสอบถามครูโรงเรียนวชิรปาซาง ที่ทําการสอนในเนื้อหา

รายวิชา วิทยาศาสตร ในสวนของเนื้อหาเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ปญหาการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก, 

สอนเนื้อหาความรูจบไปแลวนัก

ๆ ในเรื่องที่เรียนไดถูกตอง แตนักเรียนไมสามารถอธิบายเชื่อมโยงจากนิยามไปสูกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิต ประจําวันที่

ยกตัวอยางมาไดแสดงใหเห็นวานักเรียนสวน ใหญเรียนรูโดยการจดจําจากตําราหรือ

ความรูเหลานั้นอยางลึกซึ้งและในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 

(5Es) มาใชในการจัดการเรียนการสอนรวมกับการใชเกมประกอบการสอนดวยเนื่องจากการ จัดการเรียนรูแบบวัฏ

จักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) นั้นเปนวิธีการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการคิด 

กระบวนการกลุม การสืบเสาะหาความรู จนสามารถสรางองคความรูใหมจากการเชื่อมโยงความรูระหวางความรู

พื้นฐานที่มีอยูเดิมและความรูใหมที่ผูเรียนไดรับเ

โดยใชเกมประกอบการสอนที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการเลนเกมเชนเดียวกัน โดยการจัดการเรียนรูดังกลาว
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“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางมากในโลกปจจุบันและในอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิต

ทุกคน ท้ังในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและ

ในการทํางาน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ ความรู

วิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรูและความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติมากมายมีผลใหเกิดการพัฒนา

ลับกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากที่ทําใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตร

ตอไปอยางไมหยุดยั้ง การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งสงผลตอสิ่งตางๆบนโลก เพราะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี

ความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยและการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน วิทยาศาสตรและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยใหอยูดีกินดี ชวยพัฒนาบุคคลใหมีเหตุมีผล ใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 

และสามารถนําความรูมาใชในการแกปญหาดวยตนเองได ทุกประเทศจึงจัดใหมีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรขึ้น 

านทางดานวิทยาศาสตร(Yager,1984: 194 อางถึงในสถาบันสงเสริมการสอน

, 2546 1-5) ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลตอ

มนุษยดังที่ไดกลาวมาแลว มนุษยจึงตองมีการปรับตัวเพื่อใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงแ

เนื้อหาเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร และอวกาศ ที่ผูวิจัยนํามาศึกษาในครั้งนี้ 

ซึ่งผูวิจัยตองการที่จะสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจไดอยางถูกตองและผูเรียน

ามรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ในสิ่งที่ไดเรียนรูไปจากเนื้อหาเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ จะเกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปรากฏการณทางธรณีวิทยาและสามารถสํารวจ

ตรวจสอบ อธิบายการเกิด แผนดินไหวการเกิดภูเขาไฟ และระบุแหลงท่ีทําใหเกิดแผนดินไหวของโลกและของไทยได

และใหนักเรียนไดฝกทักษะการสื่อสาร, การคิดวิเคราะห, การแกปญหา จนกระทั่งสามารถเชื่อมโยงลงมือปฏิบัติอัน

เปนการนําเอาความรูวิทยาศาสตรไปใชไดจริงสามารถนําความรู วิทยาศาสตรไปชวยพัฒนาความคิดรวบยอด ทักษะ

รางสรรค และเจตคติตอวิทยาศาสตรของผูเรียน สามารถสื่อสารคําถาม คําตอบขอมูลและ

สิ่งที่นักเรียนคนพบจากการเรียนรูใหผูอื่นเขาใจได จากการสอบถามครูโรงเรียนวชิรปาซาง ที่ทําการสอนในเนื้อหา

รายวิชา วิทยาศาสตร ในสวนของเนื้อหาเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ ถึงสภาพ

ปญหาการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 พบวา นักเรียนมีมโนมติที่หลากหลายเกี่ยวกับ 

, โครงสรางโลกและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ซึ่งหลังจาก

สอนเนื้อหาความรูจบไปแลวนักเรียนสวนใหญสามารถบอกนิยามหรือความหมาย พรอมทั้งยกตัวอยางกิจกรรมตาง 

ๆ ในเรื่องที่เรียนไดถูกตอง แตนักเรียนไมสามารถอธิบายเชื่อมโยงจากนิยามไปสูกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิต ประจําวันที่

ยกตัวอยางมาไดแสดงใหเห็นวานักเรียนสวน ใหญเรียนรูโดยการจดจําจากตําราหรือจากสิ่งที่ครูบอก โดยไมไดเขาใจ

ความรูเหลานั้นอยางลึกซึ้งและในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 

มาใชในการจัดการเรียนการสอนรวมกับการใชเกมประกอบการสอนดวยเนื่องจากการ จัดการเรียนรูแบบวัฏ

นั้นเปนวิธีการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการคิด 

กระบวนการกลุม การสืบเสาะหาความรู จนสามารถสรางองคความรูใหมจากการเชื่อมโยงความรูระหวางความรู

พื้นฐานที่มีอยูเดิมและความรูใหมที่ผูเรียนไดรับเปนความคิดรวบยอดของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนรู

โดยใชเกมประกอบการสอนที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการเลนเกมเชนเดียวกัน โดยการจัดการเรียนรูดังกลาว
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางมากในโลกปจจุบันและในอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิต

เครื่องมือเครื่องใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและ

ในการทํางาน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ ความรู

วิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรูและความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติมากมายมีผลใหเกิดการพัฒนา

ลับกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากที่ทําใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตร

ตอไปอยางไมหยุดยั้ง การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งสงผลตอสิ่งตางๆบนโลก เพราะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี

ความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยและการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีสวนชวยใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยใหอยูดีกินดี ชวยพัฒนาบุคคลใหมีเหตุมีผล ใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 

และสามารถนําความรูมาใชในการแกปญหาดวยตนเองได ทุกประเทศจึงจัดใหมีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรขึ้น 

อางถึงในสถาบันสงเสริมการสอน

ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลตอ

มนุษยดังที่ไดกลาวมาแลว มนุษยจึงตองมีการปรับตัวเพื่อใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพ

เนื้อหาเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร และอวกาศ ที่ผูวิจัยนํามาศึกษาในครั้งนี้ 

ซึ่งผูวิจัยตองการที่จะสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจไดอยางถูกตองและผูเรียน

ามรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ในสิ่งที่ไดเรียนรูไปจากเนื้อหาเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ จะเกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปรากฏการณทางธรณีวิทยาและสามารถสํารวจ

เกิดแผนดินไหวของโลกและของไทยได

การแกปญหา จนกระทั่งสามารถเชื่อมโยงลงมือปฏิบัติอัน

เปนการนําเอาความรูวิทยาศาสตรไปใชไดจริงสามารถนําความรู วิทยาศาสตรไปชวยพัฒนาความคิดรวบยอด ทักษะ

รางสรรค และเจตคติตอวิทยาศาสตรของผูเรียน สามารถสื่อสารคําถาม คําตอบขอมูลและ

สิ่งที่นักเรียนคนพบจากการเรียนรูใหผูอื่นเขาใจได จากการสอบถามครูโรงเรียนวชิรปาซาง ที่ทําการสอนในเนื้อหา

ดาราศาสตรและอวกาศ ถึงสภาพ

พบวา นักเรียนมีมโนมติที่หลากหลายเกี่ยวกับ 

โครงสรางโลกและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ซึ่งหลังจาก

เรียนสวนใหญสามารถบอกนิยามหรือความหมาย พรอมทั้งยกตัวอยางกิจกรรมตาง 

ๆ ในเรื่องที่เรียนไดถูกตอง แตนักเรียนไมสามารถอธิบายเชื่อมโยงจากนิยามไปสูกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิต ประจําวันที่

จากสิ่งที่ครูบอก โดยไมไดเขาใจ

ความรูเหลานั้นอยางลึกซึ้งและในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 

มาใชในการจัดการเรียนการสอนรวมกับการใชเกมประกอบการสอนดวยเนื่องจากการ จัดการเรียนรูแบบวัฏ

นั้นเปนวิธีการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองผานกระบวนการคิด 

กระบวนการกลุม การสืบเสาะหาความรู จนสามารถสรางองคความรูใหมจากการเชื่อมโยงความรูระหวางความรู

ปนความคิดรวบยอดของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนรู

โดยใชเกมประกอบการสอนที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการเลนเกมเชนเดียวกัน โดยการจัดการเรียนรูดังกลาว



 

 

นี้มีการสราง สถานการณที่เราความสนใจของนักเรียน เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในเนื้

การตั้งคําถามเพื่อกระตุนความคิด สงเสริมใหนักเรียนหาคําตอบในสิ่งที่เขาตองการศึกษา และตอยอดความคิดของ

เขาผานการเลนเกมได โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษาและคอยใหกําลังใจในการเรียนรู รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

(5Es) นั้น ผูเรียนยังไดเรียนรูตามความสนใจของตนเองอยางเต็มที่ สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระแตยังคง

อยูภายใตขอบเขตของเรื่องท่ีศึกษา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือคําตอบท่ีไดจากการศึกษาคนควาหาความรู

ของตัวเองกับของความคิดหรือคําตอบของผูอื่นที่แตกตางจากของตัวเองได นับเปนการส

กลุมหรือปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนไดดวย ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชใน 

ชีวิตประจําวัน และในสถานการณอื่น ๆ จากการเชื่อมโยงความรูระหวางความรูเดิมกับความรูใหมที่ เกิดขึ้นจน

ประสบความสําเร็จในการเรียนได

ดังนั้นจากความสําคัญและสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรดังกลาว ผูวิจัยจึง

คิดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเกมการศึกษาแบบวัฏจักรการ

เรียนรู 5 ขั้น (5Es) นั้นจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหสามารถบรรลุจุดประสงค คื

ดีขึ้นละมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร และอวกาศ เนื่องจากวิธีการ

สอนที่เนนใหนักเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง จากพื้นฐานความรูและประสบการณเดิมของนักเรียน ซึ่งนักเรียน

สามารถนําความรูที่นักเรียนไดเรียนมา ไปใชประโยชนและอธิบายไดจริง อีกทั้งสงเสริมกิจกรรมทางปญญาฝกให

ผูเรียนไดคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูตอไป

 

2. วัตถุประสงค 
1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนเรียนเรื่อง กระบวนกา

ศาสตรและอวกาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เรียนรู 5 ขั้น (5Es) 

2.เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการเรียนรูหลังการเรียนรูโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

ขั้นของนักเรียน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ดานประชากร 

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

จังหวัดลําพูน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

ดานเนื้อหา 

ผูวิจัยไดทําการศึกษา ผลการใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

 ดานตัวแปร 

ตัวแปรตน คือ  การสอนโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดารา
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นี้มีการสราง สถานการณที่เราความสนใจของนักเรียน เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในเนื้

การตั้งคําถามเพื่อกระตุนความคิด สงเสริมใหนักเรียนหาคําตอบในสิ่งที่เขาตองการศึกษา และตอยอดความคิดของ

เขาผานการเลนเกมได โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษาและคอยใหกําลังใจในการเรียนรู รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

ตามความสนใจของตนเองอยางเต็มที่ สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระแตยังคง

อยูภายใตขอบเขตของเรื่องท่ีศึกษา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือคําตอบท่ีไดจากการศึกษาคนควาหาความรู

ของตัวเองกับของความคิดหรือคําตอบของผูอื่นที่แตกตางจากของตัวเองได นับเปนการสงเสริมทักษะกระบวนการ

กลุมหรือปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนไดดวย ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชใน 

ชีวิตประจําวัน และในสถานการณอื่น ๆ จากการเชื่อมโยงความรูระหวางความรูเดิมกับความรูใหมที่ เกิดขึ้นจน

ประสบความสําเร็จในการเรียนได 

ากความสําคัญและสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรดังกลาว ผูวิจัยจึง

คิดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเกมการศึกษาแบบวัฏจักรการ

นั้นจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหสามารถบรรลุจุดประสงค คอืไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให

ดีขึ้นละมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร และอวกาศ เนื่องจากวิธีการ

สอนที่เนนใหนักเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง จากพื้นฐานความรูและประสบการณเดิมของนักเรียน ซึ่งนักเรียน

ามรูที่นักเรียนไดเรียนมา ไปใชประโยชนและอธิบายไดจริง อีกทั้งสงเสริมกิจกรรมทางปญญาฝกให

ผูเรียนไดคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูตอไป 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนเรียนเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดารา

ศาสตรและอวกาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวชิรปาซาง จังหวัดลําพูน โดยใชรูปแบบวัฏจักรการ

เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการเรียนรูหลังการเรียนรูโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

 

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวชิรปาซาง ตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง 

ปการศึกษา 2561  

ผูวิจัยไดทําการศึกษา ผลการใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es)  ใน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

ตัวแปรตน คือ  การสอนโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) 

ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดารา
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นี้มีการสราง สถานการณที่เราความสนใจของนักเรียน เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาบทเรียน มี

การตั้งคําถามเพื่อกระตุนความคิด สงเสริมใหนักเรียนหาคําตอบในสิ่งที่เขาตองการศึกษา และตอยอดความคิดของ

เขาผานการเลนเกมได โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษาและคอยใหกําลังใจในการเรียนรู รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 

ตามความสนใจของตนเองอยางเต็มที่ สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระแตยังคง

อยูภายใตขอบเขตของเรื่องท่ีศึกษา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือคําตอบท่ีไดจากการศึกษาคนควาหาความรู

งเสริมทักษะกระบวนการ

กลุมหรือปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนไดดวย ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชใน 

ชีวิตประจําวัน และในสถานการณอื่น ๆ จากการเชื่อมโยงความรูระหวางความรูเดิมกับความรูใหมที่ เกิดขึ้นจน

ากความสําคัญและสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรดังกลาว ผูวิจัยจึง

คิดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเกมการศึกษาแบบวัฏจักรการ

อไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให

ดีขึ้นละมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร และอวกาศ เนื่องจากวิธีการ

สอนที่เนนใหนักเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง จากพื้นฐานความรูและประสบการณเดิมของนักเรียน ซึ่งนักเรียน

ามรูที่นักเรียนไดเรียนมา ไปใชประโยชนและอธิบายไดจริง อีกทั้งสงเสริมกิจกรรมทางปญญาฝกให

รเปลี่ยนแปลงของโลก ดารา

โรงเรียนวชิรปาซาง จังหวัดลําพูน โดยใชรูปแบบวัฏจักรการ

เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการเรียนรูหลังการเรียนรูโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 

โรงเรียนวชิรปาซาง ตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง 

ในการจัดการเรียนรูในเรื่อง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ 



 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
  รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

ผานกระบวนการคิด กระบวนการกลุม การสืบเสาะหาความรู โดยใชเกมการศึกษาบูรณาการกับเนื้อหา เพื่อให

นักเรียนสามารถสรางองคความรูใหมจากการเชื่อมโยงความรูระหวางความรูพื้นฐานที่มีอยูเดิมและความรูใหมที่

ผูเรียนไดรับ ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้

(1) ขั้นสรางความสนใจ 

นักเรียนสรางคําถามหรือเกิดความสนใจให

(2) ขั้นสํารวจและคนหา 

ตรวจสอบ กําหนดทางเลือกเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล แลวรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหวางที่ทํา

กิจกรรม เพื่อตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอมูลที่ยังไมถูกตอง และยังไมสมบูรณ

  (3) ขั้นอธิบาย 

รวบยอดของตนเอง ที่ไดจากการสํารวจและคนหา โดยการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอ

ผลที่ไดในรูปตาง ๆ 

(4) ขั้นขยายความรู 

ความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม เพื่อใหนักเรียนไดขยายกรอบความคิดใหกวาง ยิ่งขึ้นจนนําไปสูความรู

ใหม อาจมีการใหคนควาเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนสนใจ

(5) ขัน้ประเมินผล 

ขั้นที่ 1-4 ดวยกระบวนการตาง ๆ วาผูเรียนมีความรูอะไรบาง มากนอยเพียงใด เพื่อนําความรูที่ไดไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันและเหตุการณอื่นๆ

ผลสัมฤทธิ์หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่กา

และอวกาศในวิชาฟสิกส โดยสามารถวัดไดจากการทําแบบทดสอบของนักเรียน

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

(5Es) 
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รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู ที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง

ผานกระบวนการคิด กระบวนการกลุม การสืบเสาะหาความรู โดยใชเกมการศึกษาบูรณาการกับเนื้อหา เพื่อให

างองคความรูใหมจากการเชื่อมโยงความรูระหวางความรูพื้นฐานที่มีอยูเดิมและความรูใหมที่

ขั้นตอนดังนี ้

ขั้นสรางความสนใจ (Engage) เปนขั้นตอนของการนําเขาสูบทเรียน ซึ่งเปน การกระตุนให

นักเรียนสรางคําถามหรือเกิดความสนใจใหนักเรียนรวมกันอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ

ขั้นสํารวจและคนหา (Explore) ขั้นตอนนี้เปนการวางแผนเพื่อกําหนด แนวทางการสํารวจ

ตรวจสอบ กําหนดทางเลือกเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล แลวรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหวางที่ทํา

ะเก็บรวบรวมขอมูลที่ยังไมถูกตอง และยังไมสมบูรณ 

ขั้นอธิบาย (Explain) เปนขั้นตอนท่ีใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการ อธิบายความคิด

รวบยอดของตนเอง ที่ไดจากการสํารวจและคนหา โดยการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอ

ขั้นขยายความรู (Elaborate) เปนขั้นตอนของการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ ที่มีการนํา

ความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม เพื่อใหนักเรียนไดขยายกรอบความคิดใหกวาง ยิ่งขึ้นจนนําไปสูความรู

ใหม อาจมีการใหคนควาเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนสนใจ 

นประเมินผล (Evaluate) เปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนจากการ ทํากิจกรรมใน

ดวยกระบวนการตาง ๆ วาผูเรียนมีความรูอะไรบาง มากนอยเพียงใด เพื่อนําความรูที่ไดไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันและเหตุการณอื่นๆ 

ผลสัมฤทธิ์หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่การเรียนรู เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร

และอวกาศในวิชาฟสิกส โดยสามารถวัดไดจากการทําแบบทดสอบของนักเรียน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดานการเรียนรูของผูเรียน
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หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู ที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง

ผานกระบวนการคิด กระบวนการกลุม การสืบเสาะหาความรู โดยใชเกมการศึกษาบูรณาการกับเนื้อหา เพื่อให

างองคความรูใหมจากการเชื่อมโยงความรูระหวางความรูพื้นฐานที่มีอยูเดิมและความรูใหมที่

เปนขั้นตอนของการนําเขาสูบทเรียน ซึ่งเปน การกระตุนให

นักเรียนรวมกันอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ 

ขั้นตอนนี้เปนการวางแผนเพื่อกําหนด แนวทางการสํารวจ

ตรวจสอบ กําหนดทางเลือกเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล แลวรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหวางที่ทํา

เปนขั้นตอนท่ีใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการ อธิบายความคิด

รวบยอดของตนเอง ที่ไดจากการสํารวจและคนหา โดยการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอ

เปนขั้นตอนของการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ ที่มีการนํา

ความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม เพื่อใหนักเรียนไดขยายกรอบความคิดใหกวาง ยิ่งขึ้นจนนําไปสูความรู

เปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนจากการ ทํากิจกรรมใน

ดวยกระบวนการตาง ๆ วาผูเรียนมีความรูอะไรบาง มากนอยเพียงใด เพื่อนําความรูที่ไดไปปรับใชใน

รเรียนรู เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ดานการเรียนรูของผูเรียน 



 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

อวกาศที่ใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

ลําพูน ผูวิจัยไดดําเนินการวจิัยดังนี้
 

      รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว 

Design) 

กลุม 

ทดลอง 

T1หมายถึง การทดสอบกอนเรียน 

 X  หมายถึง การเรยีนโดยใชกิจกรรมการทดลอง เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและ

อวกาศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1

 T2หมายถึง การทดสอบหลังเรยีน 
 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ภาคเรียนที่ 

สุมตัวอยางอยางงาย  (Simple Random Sampling)
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย

  1.เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ

    1.1 แผนการสอนรายวิชา หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร โลก ดาราศาสตรและอวกาศ ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 เลม 1 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและ

อวกาศ   

2.เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

   2.1 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและ

อวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

จํานวนขอ 30 ขอ 

   2.2 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
 

 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง  โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ดําเนินการทดสอบกอนเรียน 

เจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  ดวยแบบทดสอบกอนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร โลก ดาราศาสตรและ

อวกาศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เลม 
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การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

อวกาศที่ใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4โรงเรยีนวชิรปาซาง จังหวัด

ลําพูน ผูวิจัยไดดําเนินการวจิัยดังนี ้

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว (One Group Pretest 

Pretest Treatment 

T1 X 

หมายถึง การทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

หมายถึง การเรยีนโดยใชกิจกรรมการทดลอง เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและ

1 

ทดสอบหลังเรยีน (Posttest) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนวชิรปาซาง ตําบลนคร

เจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน รวม 

Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย 

เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ 

แผนการสอนรายวิชา หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร โลก ดาราศาสตรและอวกาศ ชั้น

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและ

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและ

อวกาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 จํานวน 1 ชุด แบงเปนแบบอัตนัย จํานวน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง  โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

อบกอนเรียน (Pretest) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 โรงเรียนวชิรปาซาง ตําบลนคร

เจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  ดวยแบบทดสอบกอนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร โลก ดาราศาสตรและ

เลม 1 เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ จํานวน 
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การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและ

โรงเรยีนวชิรปาซาง จังหวัด

ne Group Pretest - Posttest 

Posttest 

T2 

หมายถึง การเรยีนโดยใชกิจกรรมการทดลอง เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและ

โรงเรียนวชิรปาซาง ตําบลนคร

หองเรียน รวม 27 คน  ไดมาโดยการ

แผนการสอนรายวิชา หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร โลก ดาราศาสตรและอวกาศ ชั้น

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและ

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและ

ชุด แบงเปนแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอและแบบปรนัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง  โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

โรงเรียนวชิรปาซาง ตําบลนคร

เจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  ดวยแบบทดสอบกอนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร โลก ดาราศาสตรและ

รและอวกาศ จํานวน 30 ขอ  



 

 

 2. ดําเนินการสอนโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

สอนในเนื้อหา เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4/1 

 3. ระหวางดําเนิ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ  เพื่อใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคิด และการทํางาน

รวมกนเปนกลุม  

 5. ดําเนินการทดสอบหลังเรียน 

ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบหลังเรียน แลวตรวจใหคะแนน และนําผลมาวิเคราะหทางสถิติตอไป

 

สถิติที่ใชในการวิจัย

1. การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยหาคา

(IOC)โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองระห

แบบประเมินคุณลักษณะมีคา 

2. การหาคะแนนและการวัดพฤติกรรมของนักเรียน ผูวิจัยหาคาเฉลี่ย

และใชการทดสอบ โดยการหาคา 

            3.   การหาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานการเรียนรู โดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ไดกําหนดเกณฑดังนี้  

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ํา

 พฤติกรรมที่ปฏิบัตสิม่ําเสมอ

 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

 พฤติกรรมทีไ่มเคยปฏิบตัิ

 

7. ผลการวิจัย 
1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนเรียนเรื่อง กระบวน

ศาสตรและอวกาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เรียนรู 5 ขั้น (5Es)ไดผลดังตารางที่ 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการเรียนรูโดยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

 

การทดสอบ 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

** นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
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ดําเนินการสอนโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es ) ใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการใชแผนการ

สอนในเนื้อหา เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร ชั้น

ระหวางดําเนินการสอนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู ผูวิจัยไดใหนักเรียนเลนเกมบัตรคํา เกี่ยวกับ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ  เพื่อใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคิด และการทํางาน

ดําเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเสร็จสิ้นการการจัดการเรียนรู  โดยใหนักเรียนทําการ

ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบหลังเรียน แลวตรวจใหคะแนน และนําผลมาวิเคราะหทางสถิติตอไป

สถิติที่ใชในการวิจัย 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยหาคา

โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับพฤติกรรมที่ตองการจะวัดโดยคุณภาพของขอสอบและ

แบบประเมินคุณลักษณะมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปทุกขอ 

การหาคะแนนและการวัดพฤติกรรมของนักเรียน ผูวิจัยหาคาเฉลี่ยเลขคณิตสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และใชการทดสอบ โดยการหาคา t (t – test for Dependent Sample) 

การหาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานการเรียนรู โดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค 

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ  ใหระดับ  3-4  คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัตสิม่ําเสมอ   ใหระดับ  2-3  คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ใหระดับ  1-2  คะแนน

ไมเคยปฏิบตั ิ   ใหระดับ  0-1  คะแนน

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนเรียนเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดารา

ศาสตรและอวกาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนวชิรปาซาง จังหวัดลําพูน โดยใชรูปแบบวัฏจักรการ

ไดผลดังตารางที่ 1  

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการเรียนรูโดยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 โรงเรียนวิชรปาซางจังหวัดลําพูน 

N x� S.D. 

27 15.07 3.73 
39.99 *

27 32.67 3.93 

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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ใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการใชแผนการ

สอนในเนื้อหา เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร ชั้น

นการสอนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู ผูวิจัยไดใหนักเรียนเลนเกมบัตรคํา เกี่ยวกับ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ  เพื่อใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคิด และการทํางาน

รียนรู  โดยใหนักเรียนทําการ

ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบหลังเรียน แลวตรวจใหคะแนน และนําผลมาวิเคราะหทางสถิติตอไป 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยหาคาความสอดคลอง  

วางคําถามกับพฤติกรรมที่ตองการจะวัดโดยคุณภาพของขอสอบและ

เลขคณิตสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การหาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานการเรียนรู โดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) หา

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

การเปลี่ยนแปลงของโลก ดารา

โรงเรียนวชิรปาซาง จังหวัดลําพูน โดยใชรูปแบบวัฏจักรการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการเรียนรูโดยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขัน้ (5Es) ของ 

t  

39.99 *  



 

 

จากตารางที่ 1 พบวากอนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 

เทากับ 32.67  เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ไดคา 

พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

(5Es)นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน

2)คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการเรียนรูหลังการเรียนรูโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

นักเรียน 

 

ตารางที่ 2คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการเรียนรู โดยใชรูปแบบวัฏจักร

การเรียนรู 5 ขั้น ข

 

จากตารางที่ 2 พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานการเรียนรูหลังการเรียนรูโดยใชรูปแบบวั

การเรียนรู 5 ขั้น  นักเรียนใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ

(x�=3.59) รองลงมานักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ 

ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอ

โรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยผูวิจัยไดพบประเด็นที่นาสนใจสามารถมาอภิปรายผล ไดดังน้ี

 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก

เรียนและหลังเรียน โดยการใชเกมบัตรคําที่ใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ที่ คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดานการเรียนรู

1 นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ 

พยายามในการเรียนรู

2 นักเรียนศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร 

สิ่งพิมพ   สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ แหลงเรียนรูทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใชสื่อได

อยางเหมาะสม 

3 นักเรียนใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมการ

เรียนรูตาง ๆ 

4 นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ดวยวิธีการตาง ๆและ นําไปใชในชีวิตประจําวัน

5 นักเรียนสามารถเติมบัตรคําไดถูกตอง

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

พบวากอนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 15.07 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน มีคา

เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ไดคา 

พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05แสดงวาหลังเรียนโดยรูปแบบรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการเรียนรูหลังการเรียนรูโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการเรียนรู โดยใชรูปแบบวัฏจักร

ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 โรงเรียนวชิรปาซาง จังหวัดลําพูน 

พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานการเรียนรูหลังการเรียนรูโดยใชรูปแบบวั

นักเรียนใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ เอาใจใสและมีความพยายามในการเรียนรู

ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ   สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม(x�=3.07) ตามลําดับ 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยผูวิจัยไดพบประเด็นที่นาสนใจสามารถมาอภิปรายผล ไดดังน้ี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนวชิรปาซาง จังหวัดลําพูน กอน

เรียนและหลังเรียน โดยการใชเกมบัตรคําที่ใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es ) 

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากนักเรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ดานการเรียนรู 
x� S.D. 

นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ เอาใจใสและมีความ

พยายามในการเรียนรู 

3.25 0.59 

เรียนศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร 

สิ่งพิมพ   สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ แหลงเรียนรูทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลือกใชสื่อได

3.07 0.47 

นักเรียนใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมการ 3.59 0.57 

มารถแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ดวยวิธีการตาง ๆและ นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

2.40 0.50 

นักเรียนสามารถเติมบัตรคําไดถูกตอง 2.70 0.46 

รวม 3.00 0.52 
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และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน มีคา

เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ไดคา t เทากับ 39.99

แสดงวาหลังเรียนโดยรูปแบบรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 

คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการเรียนรูหลังการเรียนรูโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นของ

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการเรียนรู โดยใชรูปแบบวัฏจักร

โรงเรียนวชิรปาซาง จังหวัดลําพูน  

พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานการเรียนรูหลังการเรียนรูโดยใชรูปแบบวัฏจักร      

อยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด  

เอาใจใสและมีความพยายามในการเรียนรู(x�=3.25) และนักเรียน

กสาร สิ่งพิมพ   สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียนวชิรปาซาง จังหวัดลําพูน กอน

 พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์

เนื่องจากนักเรียนมีทักษะดานความ

ระดับคุณลักษณะ

อันพึงประสงค              

สม่ําเสมอ 

สม่ําเสมอ 

สม่ําเสมอ 

สม่ําเสมอ 

 

สม่ําเสมอ 

สม่ําเสมอ 



 

 

เขาใจเพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาติ ทั่งสถิรสิมา 

ศึกษาการใชเกมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

คะแนนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่

นักเรียนผานเกณฑคิดเปนรอยละ 

ไดศึกษาการพัฒนาเกมคําศัพทภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรี

ปที่ 4 โรงเรียนบุรารักษ พบวา 

ดี มีความเขาใจ และจดจําคําศัพทไดแมนยํามากขึ้น ซึ่งไดคาเฉลี่ย 

เรียนโดยใชเกมคําศัพทประกอบการเรี

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ระดับชอบมาก และสอดคลองกับอัจฉราพรรณ โพธิ์ตุน 

ใชสมองเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2  พบวา  1

สมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัง

ระดับ .05 2)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

2) คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการเรียนรูหลังการเรียนรูโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

นักเรียน พบวานักเรียนมีความสนใจเรียนในเรื่องของการเขารวมกิจกรรมตางๆของการเรียนโดยใชเกมในการจัดการ

เรียนรูมากที่สุดและนอยที่สุดคือนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการ

คะแนน 2.40ซึ่งผูสอนไดนําผลที่มากที่สุดและนอยที่สุดมาเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นถึงจุดเดนและจุดดอยของ

กระบวนการใชเกมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตในขณะเดียวกันทําใหเห็นวาเกมที่ใชในกระบวนการวัฏ

จักรการเรียนรู 5 ขัน้นั้นมีสวนชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับ นิตยา แกวกัญญา

เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

คอมพิวเตอรพื้นฐานโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

ประสงค ดานใฝเรียนรูและมุงมั่นในการทํางานของนักเรียน ผลการวิจัย พบวา มีจํานวนนักเรียนผานเกณฑการ

ประเมิน คุณลักษะอันพึงประสงคดานใฝเรียนรูและมุงมั่นในการทํางาน คุณภาพระดับดีเยี่ยม จํานวน 

เปน รอยละ 40.74 และคุณภาพระดับดี จํานวน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑคุณภาพระดับดีขึ้นไปรวม 

กําหนดไว 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะเ

การศึกษาคนควาดังตอไปนี ้

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

 1.1 การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

ตระหนักในหนาที่ของตนเองในการทํางาน เพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนายในก

พัฒนาทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

เขาใจเพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาติ ทั่งสถิรสิมา 

ศึกษาการใชเกมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

คะแนนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผานเกณฑรอยละ70 ที่กําหนดไวคิดเปน รอยละ 

นักเรียนผานเกณฑคิดเปนรอยละ 91.43 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ สอดคลองกับบุษรีย ฤกษเมือง 

ไดศึกษาการพัฒนาเกมคําศัพทภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรี

โรงเรียนบุรารักษ พบวา 1) การใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษประกอบการสอน ชวยใหนักเรียนเรียนรูคําศัพทได

ดี มีความเขาใจ และจดจําคําศัพทไดแมนยํามากขึ้น ซึ่งไดคาเฉลี่ย 12.94 และ 13.28 2

เรียนโดยใชเกมคําศัพทประกอบการเรียนการสอนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑรอยละ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนมีความชอบในกิจกรรมเกมคําศัพทที่ใชประกอบการสอนอยูใน

ระดับชอบมาก และสอดคลองกับอัจฉราพรรณ โพธิ์ตุน (2558) ไดศึกษาการสอนโดยใชเกมตามแนวการเรียน

ใชสมองเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

1)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชเกมตามแนวการเรียนรูโดยใช

สมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชเกมตามแนวการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มี

เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ะอันพึงประสงคดานการเรียนรูหลังการเรียนรูโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

นักเรียน พบวานักเรียนมีความสนใจเรียนในเรื่องของการเขารวมกิจกรรมตางๆของการเรียนโดยใชเกมในการจัดการ

เรียนรูมากที่สุดและนอยที่สุดคือนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตางๆและนําไปใชในชีวิตประจําวันซึ่งได

ซึ่งผูสอนไดนําผลที่มากที่สุดและนอยที่สุดมาเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นถึงจุดเดนและจุดดอยของ

กระบวนการใชเกมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตในขณะเดียวกันทําใหเห็นวาเกมที่ใชในกระบวนการวัฏ

นนั้นมีสวนชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับ นิตยา แกวกัญญา

เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

คอมพิวเตอรพื้นฐานโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ทางดานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ดานใฝเรียนรูและมุงมั่นในการทํางานของนักเรียน ผลการวิจัย พบวา มีจํานวนนักเรียนผานเกณฑการ

ประเมิน คุณลักษะอันพึงประสงคดานใฝเรียนรูและมุงมั่นในการทํางาน คุณภาพระดับดีเยี่ยม จํานวน 

ณภาพระดับดี จํานวน 13 คน คิดเปน รอยละ 48.15 ซึ่งสรุปไดวามีจํานวนนักเรียนที่มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑคุณภาพระดับดีขึ้นไปรวม 24 คน คิดเปนรอยละ 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอการเรยีนการสอนและ

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es)ครูผูสอนควรกระตุนใหนักเรียนทุกคน

ตระหนักในหนาที่ของตนเองในการทํางาน เพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังเกิดการ

พัฒนาทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม 

34 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เขาใจเพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาติ ทั่งสถิรสิมา (2554) ได

ศึกษาการใชเกมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  พบวา 1) นักเรียนมี

ที่กําหนดไวคิดเปน รอยละ 82.17 และมีจํานวน

ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ สอดคลองกับบุษรีย ฤกษเมือง (2552) 

ไดศึกษาการพัฒนาเกมคําศัพทภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

การใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษประกอบการสอน ชวยใหนักเรียนเรียนรูคําศัพทได

28 2) ผลการทดสอบหลังการ

ยนการสอนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑรอยละ 70 

นักเรียนมีความชอบในกิจกรรมเกมคําศัพทที่ใชประกอบการสอนอยูใน

ไดศึกษาการสอนโดยใชเกมตามแนวการเรียนรูโดย

ใชสมองเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ที่ไดรับการสอนโดยใชเกมตามแนวการเรียนรูโดยใช

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ที่ไดรับการสอนโดยใชเกมตามแนวการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มี

เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ะอันพึงประสงคดานการเรียนรูหลังการเรียนรูโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นของ

นักเรียน พบวานักเรียนมีความสนใจเรียนในเรื่องของการเขารวมกิจกรรมตางๆของการเรียนโดยใชเกมในการจัดการ

ตางๆและนําไปใชในชีวิตประจําวันซึ่งได

ซึ่งผูสอนไดนําผลที่มากที่สุดและนอยที่สุดมาเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นถึงจุดเดนและจุดดอยของ

กระบวนการใชเกมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตในขณะเดียวกันทําใหเห็นวาเกมที่ใชในกระบวนการวัฏ

นนั้นมีสวนชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับ นิตยา แกวกัญญา(2555) ศึกษา

เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รายวิชา

ทางดานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ดานใฝเรียนรูและมุงมั่นในการทํางานของนักเรียน ผลการวิจัย พบวา มีจํานวนนักเรียนผานเกณฑการ

ประเมิน คุณลักษะอันพึงประสงคดานใฝเรียนรูและมุงมั่นในการทํางาน คุณภาพระดับดีเยี่ยม จํานวน 11 คน คิด

ซึ่งสรุปไดวามีจํานวนนักเรียนที่มี

คน คิดเปนรอยละ 88.89 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่

ปนประโยชนตอการเรยีนการสอนและ

ครูผูสอนควรกระตุนใหนักเรียนทุกคน

ารเรียนการสอน นอกจากนั้นยังเกิดการ



 

 

         1.2 ในการจัดกระบวนการเรียนรูที่ใชชุดกิจกรรมหลายๆ ของรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

(5Es)ผูสอนควรพิจารณาถึงเวลาในการสอน และใชเวลาในกิจกรรมอยางเหมาะสม จึงจะเกิดประโยชนสูงสุดตอ

นักเรียน   

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

         2.1 ควรจะมีการประเมินพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนที่ตองการจะสอนซอมเสริมวาเหมาะสม

กับการเรียนรูแบบใดเพื่อใชออกแบบเกมพัฒนาการเรียนรูที่จะนําไปใชกับผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพการเรียนรูอยาง

สูงสุด 

        2.2 ควรจะมีการออกแบบเกมเสริมทักษะในดานตางๆ ที่ผูเรียนนั้นควรจะตองเรียนเพื่อเสริมทักษะ 

เชน เกมฝกทักษะความเขาใจแทนการทองจํา เปนตน
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นิตยา แกวกัญญา(2555).การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 

(5Es).วารสารศึกษาศาสตร 

บุษรีย ฤกษเมือง. (2552). การใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของ

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

 สาขาการสอนภาษาในฐานะภ

ยิ่งเจริญ  บุญยัง. (2556). การจัดการเรียนการสอนโดยใชเกมศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การบันทึก

 เกี่ยวกับสินคาในสมุดรายวันทั่วไป วิชา บัญชี 

 ที่ 1 (ปวช.1). วิทยาลัยอ

สกุล มูลแสดง. (2554). สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร

สุชาติ ทั่งสถิรสิมา. (2555). การใชเกมในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึก

5.วารสารการศึกษาวิจัยบัณฑิตศึกษา

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สุวัทนา สงวนรัตน. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบจิก

ซอว เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจรายวิชา 

ประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเครือขายบัณฑิตศึกษา

ราชภัฏเพชรบูรณ. 

อัจฉรา เปรมปรีดา. (2558). ผลของการใชเกมและการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 

การสอน วิทยาศาสตรในสังคมพหุว ัฒนธรรมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ ทาง

วิทยาศาสตร และเจตคติดานพหุว ัฒนธรรม เรื่องระบบรางกายมนุ

2.วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ในการจัดกระบวนการเรียนรูที่ใชชุดกิจกรรมหลายๆ ของรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

ผูสอนควรพิจารณาถึงเวลาในการสอน และใชเวลาในกิจกรรมอยางเหมาะสม จึงจะเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรจะมีการประเมินพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนที่ตองการจะสอนซอมเสริมวาเหมาะสม

กับการเรียนรูแบบใดเพื่อใชออกแบบเกมพัฒนาการเรียนรูที่จะนําไปใชกับผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพการเรียนรูอยาง

ควรจะมีการออกแบบเกมเสริมทักษะในดานตางๆ ที่ผูเรียนนั้นควรจะตองเรียนเพื่อเสริมทักษะ 

เชน เกมฝกทักษะความเขาใจแทนการทองจํา เปนตน 

) . การใชเกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ นักเรียนชวงชั้

วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้น

6 รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบสืบเสาะหาค

วารสารศึกษาศาสตร : มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

การใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบุรารักษ. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัญฑิต 

สาขาการสอนภาษาในฐานะภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชเกมศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การบันทึก

เกี่ยวกับสินคาในสมุดรายวันทั่วไป วิชา บัญชี 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ:บัญชีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร.กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง

การใชเกมในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึก

วารสารการศึกษาวิจัยบัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2546). การจัดสาระการเรียนรูกลุม วิทยาศาสตรหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบจิก

ซอว เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจรายวิชา EDC1201 การออกแบบและการจัดการเรียนรู

ประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเครือขายบัณฑิตศึกษา

ผลของการใชเกมและการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 

การสอน วิทยาศาสตรในสังคมพหุว ัฒนธรรมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ ทาง

วิทยาศาสตร และเจตคติดานพหุว ัฒนธรรม เรื่องระบบรางกายมนุษย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ในการจัดกระบวนการเรียนรูที่ใชชุดกิจกรรมหลายๆ ของรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 

ผูสอนควรพิจารณาถึงเวลาในการสอน และใชเวลาในกิจกรรมอยางเหมาะสม จึงจะเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ควรจะมีการประเมินพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนที่ตองการจะสอนซอมเสริมวาเหมาะสม

กับการเรียนรูแบบใดเพื่อใชออกแบบเกมพัฒนาการเรียนรูที่จะนําไปใชกับผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพการเรียนรูอยาง

ควรจะมีการออกแบบเกมเสริมทักษะในดานตางๆ ที่ผูเรียนนั้นควรจะตองเรียนเพื่อเสริมทักษะ 

การใชเกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ นักเรียนชวงชั้นที่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้น

รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

การใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของ

วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัญฑิต 

 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชเกมศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การบันทึก

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นป

บัญชีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ. 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

การใชเกมในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

การจัดสาระการเรียนรูกลุม วิทยาศาสตรหลักสูตร

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบจิก

การออกแบบและการจัดการเรียนรู.การ

ประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเครือขายบัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัย

ขั้น (5Es) ประกอบการเรียน

การสอน วิทยาศาสตรในสังคมพหุว ัฒนธรรมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ ทาง

ษย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 



 

 

อัจฉราพรรณ โพธิ์ตุน (2558).

ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาภา

หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต 
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ผลการสอนโดยใชเกมตามแนวทางการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 

หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 

 

36 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผลการสอนโดยใชเกมตามแนวทางการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่มีผลสัมฤทธิ์

ษาอังกฤษของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2.วิทยานิพนธ 



 

 

การพัฒนาสื่อการเรียนรูแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติจากเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ

เมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมือง จังหวั

คมสัน ศรีบุญเรือง

 

บทคัดยอ 
บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรูแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติจากเทคโนโลยีอากาศยานไร

คนขับ เมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยไดศึกษาประเด็นการใชเทค

สารสนเทศสรางนวัตกรรมแผนที่ 

กาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยผานแนวคิดแผนที่เดินดินและกระบวนการถายภาพ

แผนที่ดวยอากาศยานไรคนขับ 

ผลการศึกษา พบวา 

ไดแก การประสานพื้นที่ การสังเกตและการสํารวจ การสัมภาษณ การถอดบทเรียน 

สารสนเทศทางภูมิศาสตร และ 

images acquisition plan และ  

ประเด็นปญหา การวางแผน การปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะหขอมูล การปรับแกขอมูล การประเมินผลขอมูล 

และการแสดงผลขอมูล จนไดสื่อการเรียนรูแผน

 
คําสําคัญ : แผนที่ประวัติศาสตรสามมิติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
1สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี
2สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี
3นักวจิยัอิสระ 
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การพัฒนาสื่อการเรียนรูแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติจากเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ

เมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี

 
คมสัน ศรีบุญเรือง

1
  ปรัชญา เหลืองแดง

2
  พันธุทิพา ใจแกว

3

บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรูแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติจากเทคโนโลยีอากาศยานไร

คนขับ เมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยไดศึกษาประเด็นการใชเทค

สารสนเทศสรางนวัตกรรมแผนที่ 3 มิติ สนับสนุนแหลงการทองเที่ยวและแหลงเรียนรูเชิงประวัติศาสตรในเขตเมือง

กาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยผานแนวคิดแผนที่เดินดินและกระบวนการถายภาพ

แผนที่ดวยอากาศยานไรคนขับ  

า (1) การจัดทําแผนผังเมืองกาญจนบุรีเกาผานกระบวนการแผนที่เดินดิน 

ไดแก การประสานพื้นที่ การสังเกตและการสํารวจ การสัมภาษณ การถอดบทเรียน การจัดทําแผนที่โดยใชระบบ

และ (2) การจัดทําแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติ ไดใชวิธีการถายภาพ

และ  Circular ผานกระบวนการถายภาพแผนที่ดวยอากาศยานไรคนขับ ไดแก การตั้ง

ประเด็นปญหา การวางแผน การปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะหขอมูล การปรับแกขอมูล การประเมินผลขอมูล 

และการแสดงผลขอมูล จนไดสื่อการเรียนรูแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติเมืองกาญจนบุรีเกา

แผนที่ประวัติศาสตรสามมิต,ิ อากาศยานไรคนขับ, เมืองกาญจนบุรเีกา 
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การพัฒนาสื่อการเรียนรูแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติจากเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ 

ดกาญจนบุร ี

3 

บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรูแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติจากเทคโนโลยีอากาศยานไร

คนขับ เมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยไดศึกษาประเด็นการใชเทคโนโลยีดานภูมิ

มิติ สนับสนุนแหลงการทองเที่ยวและแหลงเรียนรูเชิงประวัติศาสตรในเขตเมือง

กาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยผานแนวคิดแผนที่เดินดินและกระบวนการถายภาพ

การจัดทําแผนผังเมืองกาญจนบุรีเกาผานกระบวนการแผนที่เดินดิน 5 ขั้นตอน 

การจัดทําแผนที่โดยใชระบบ

การจัดทําแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติ ไดใชวิธีการถายภาพแบบ Double grid 

ผานกระบวนการถายภาพแผนที่ดวยอากาศยานไรคนขับ ไดแก การตั้ง

ประเด็นปญหา การวางแผน การปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะหขอมูล การปรับแกขอมูล การประเมินผลขอมูล 

ที่ประวัติศาสตรสามมิติเมืองกาญจนบุรีเกา 
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Development of The 3D History Learning Map from Unmanned Aerial Vehicle, 

Kanchanaburi Town, Kanchanaburi. The researcher studied the issues of using geo

technology to create innovative 3D maps to support tourism resources and historical learning 

resources in Old Kanchanaburi Town, Kanchanaburi on The Walking Map surveys Concept and 

The Mapping Process with the Unmanned Aerial Vehicle. 

Research findings: (1) Mapping the Old Kanchanaburi Town on The Walking Map surveys 

process include coordination, observation and survey, interview, lessons learned and mapping 

Geographic Information System; and (2) 3D history mapping used the photographing in 

double grid images acquisition planand circular methods through the process of photographing 

Unmanned Aerial Vehicleinclude define problem issues, planning, field work, 

analysis,  modification, evaluation and mapping outputs, until getting theOld Kanchanaburi 

ng map. 

The 3D History Learning Map,Unmanned Aerial Vehicle,Old Kanchanaburi Town
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1. บทนํา  
จังหวัดกาญจนบุรี เปนอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการทองเที่ยวที่นําไปสูการเรียนรูที่เปนที่นิยมของชาวไทยและ

ชาวตางชาติ จากสถิติป พ.ศ.2559 

มากกวาป พ.ศ.2558 ที่มี 7.1 

ทองเที่ยว ไมวาจะเปน การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยว

ภัย หรือการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร จังหวัดกาญจนบุรีเปนดินแดนแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตยุคกอน

ประวัติศาสตร และยุคประวัติศาสตรทั้งไทยและสากล เชน พิพิธภัณฑบานเกา 

กาญจนบุรีเกา (อาณาจักรอยุธยา

มรณะ (สงครามโลกครั้งที่ 2) 

ประวัติศาสตร พบวา มีหนวยงานที่มีความซ้ําซอนในการบริหารจัดการ และมีความเสื่อมโทรมไมทันสมัยตอการ

จัดการทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแผนที่ที่จะเปนขอมูลสนับสนุนดานการทองเที่ยวในเรื่องของการเดินทางและ

รายละเอียดของขอมูลในสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรนั้นๆ ทางคณะผูวิจัยจึงเห็นวา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

(Geo-informatics) จะเปนเทคโนโลยีที่จะชวยเพิ่ม

เรียนรูใหมีความนาสนใจ โดยเฉพาะการพัฒนาแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรใหมีความนาสนใจ สามารถ

สืบคนขอมูลจากเทคโนโลยีไดแบบออฟไลนและออนไลนไดทามกลางการใชเครื่องมือสื่อสารเพื่อหาขอมูลออนไล

เชน แผนที่โมเดล 3 มิติ ในแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร หรือ แผนที่ดิจิตอลที่บริการขอมูลดานการทองเที่ยว

เชิงประวัติศาสตรในจังหวัดกาญจนบุรีได และเปนการตอบสนองตอ

เนนการพัฒนาประเทศที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี

อยางยั่งยืน โดยใชหลักการดานเนื้อหาดิจิตอล 

 จากความเปนมาทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เรื่อง 

เรียนรูแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติจากเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ เมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อสํารวจขอมูลสําหรับการจัดทําแผนที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่อยูในเขตอําเภอเมือง

กาญจนบุรี ในรูปแบบสองมิติเรื่องภาพรวมแหลงทองเที่ยวเชิง

กาญจนบุรี และแผนที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในรูปแบบสามมิติในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ที่ใชไดในรูปแบบออฟไลนและออนไลนได โดยมีคําถามวิจัย สองประการ คือ 

แผนที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ในภาพรวมของเมืองกาญจนบุรีเกา มีลักษณะอยางไร และ 

ภูมิสารสนเทศสรางนวัตกรรมแผนที่เชิงประวัติศาสตรรูปแบบ

กาญจนบุรีเกา เปนอยางไร มีลักษณะอยางไรโดยบทความวิจัยนี้ 

แผนที่สามมิติจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มมูลคาและสนับสนุนขอมูลการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

ในเขตเมืองกาญจนบุรีใหเปนการทองเที่ยวแบบดิจิทัล
 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อใชเทคโนโลยีดานภูมิสารสนเทศสรางนวั

เรียนรูเชิงประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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จังหวัดกาญจนบุรี เปนอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการทองเที่ยวที่นําไปสูการเรียนรูที่เปนที่นิยมของชาวไทยและ

2559 การทองเทีย่วที่มีนักทองเที่ยวเขามาในจังหวัดกาญจนบุรีพบวามีถึง 

7.1 ลานคน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,2560) เนื่องดวยความหลากหลายดานการ

ทองเที่ยว ไมวาจะเปน การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยว

ภัย หรือการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร จังหวัดกาญจนบุรีเปนดินแดนแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตยุคกอน

ประวัติศาสตร และยุคประวัติศาสตรทั้งไทยและสากล เชน พิพิธภัณฑบานเกา (ยุคกอนประวัติศาสตร

อาณาจักรอยุธยา) เมืองปากแพรก (รัตนโกสินทร) หรือ สุสานฝายสัมพันธมิตรและทางรถไฟสาย

2) จึงเปนที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยวอยางมาก แตสภาพปญหาของแหลงทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร พบวา มีหนวยงานที่มีความซ้ําซอนในการบริหารจัดการ และมีความเสื่อมโทรมไมทันสมัยตอการ

จัดการทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแผนที่ที่จะเปนขอมูลสนับสนุนดานการทองเที่ยวในเรื่องของการเดินทางและ

รายละเอียดของขอมูลในสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรนั้นๆ ทางคณะผูวิจัยจึงเห็นวา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

จะเปนเทคโนโลยีที่จะชวยเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและพัฒนาเปนสื่อการ

เรียนรูใหมีความนาสนใจ โดยเฉพาะการพัฒนาแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรใหมีความนาสนใจ สามารถ

สืบคนขอมูลจากเทคโนโลยีไดแบบออฟไลนและออนไลนไดทามกลางการใชเครื่องมือสื่อสารเพื่อหาขอมูลออนไล

มิติ ในแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร หรือ แผนที่ดิจิตอลที่บริการขอมูลดานการทองเที่ยว

เชิงประวัติศาสตรในจังหวัดกาญจนบุรีได และเปนการตอบสนองตอนโยบายประเทศไทย 4.0 

เนนการพัฒนาประเทศที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมมาเพิ่มรายไดใหแกชุมชนได

อยางยั่งยืน โดยใชหลักการดานเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content) เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาการทองเที่ยว

จากความเปนมาทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เรื่อง 

ยนรูแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติจากเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ เมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมือง จังหวัด

ทั้งนี้เพื่อสํารวจขอมูลสําหรับการจัดทําแผนที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่อยูในเขตอําเภอเมือง

กาญจนบุรี ในรูปแบบสองมิติเรื่องภาพรวมแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี และแผนที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในรูปแบบสามมิติในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ที่ใชไดในรูปแบบออฟไลนและออนไลนได โดยมีคําถามวิจัย สองประการ คือ 1) การสํารวจขอมูลสําหรับการจัดทํา

งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ในภาพรวมของเมืองกาญจนบุรีเกา มีลักษณะอยางไร และ 

ภูมิสารสนเทศสรางนวัตกรรมแผนที่เชิงประวัติศาสตรรูปแบบ3 มิติในแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในเขตเมือง

กาญจนบุรีเกา เปนอยางไร มีลักษณะอยางไรโดยบทความวิจัยนี้ เปนสวนหนึ่งของวิจัยเรื่อง 

แผนที่สามมิติจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มมูลคาและสนับสนุนขอมูลการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

ในเขตเมืองกาญจนบุรีใหเปนการทองเที่ยวแบบดิจิทัล”  

เพื่อใชเทคโนโลยีดานภูมิสารสนเทศสรางนวัตกรรมแผนที่ 3 มิติ สนับสนุนแหลงการทองเที่ยวและแหลง

เรียนรูเชิงประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

จังหวัดกาญจนบุรี เปนอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการทองเที่ยวที่นําไปสูการเรียนรูที่เปนที่นิยมของชาวไทยและ

ยวที่มีนักทองเที่ยวเขามาในจังหวัดกาญจนบุรีพบวามีถึง 7.7 ลานคน 

เนื่องดวยความหลากหลายดานการ

ทองเที่ยว ไมวาจะเปน การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงกีฬาและการผจญ

ภัย หรือการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร จังหวัดกาญจนบุรีเปนดินแดนแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตยุคกอน

ยุคกอนประวัติศาสตร) เมือง

หรือ สุสานฝายสัมพันธมิตรและทางรถไฟสาย

จึงเปนที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยวอยางมาก แตสภาพปญหาของแหลงทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร พบวา มีหนวยงานที่มีความซ้ําซอนในการบริหารจัดการ และมีความเสื่อมโทรมไมทันสมัยตอการ

จัดการทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแผนที่ที่จะเปนขอมูลสนับสนุนดานการทองเที่ยวในเรื่องของการเดินทางและ

รายละเอียดของขอมูลในสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรนั้นๆ ทางคณะผูวิจัยจึงเห็นวา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

มูลคาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและพัฒนาเปนสื่อการ

เรียนรูใหมีความนาสนใจ โดยเฉพาะการพัฒนาแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรใหมีความนาสนใจ สามารถ

สืบคนขอมูลจากเทคโนโลยีไดแบบออฟไลนและออนไลนไดทามกลางการใชเครื่องมือสื่อสารเพื่อหาขอมูลออนไลน 

มิติ ในแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร หรือ แผนที่ดิจิตอลที่บริการขอมูลดานการทองเที่ยว

4.0 หรือ ไทยแลนด 4.0 ที่

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมมาเพิ่มรายไดใหแกชุมชนได

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาการทองเที่ยว 

จากความเปนมาทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาสื่อการ

ยนรูแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติจากเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ เมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมือง จังหวัด

ทั้งนี้เพื่อสํารวจขอมูลสําหรับการจัดทําแผนที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่อยูในเขตอําเภอเมือง

ประวัติศาสตรในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี และแผนที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในรูปแบบสามมิติในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

การสํารวจขอมูลสําหรับการจัดทํา

งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ในภาพรวมของเมืองกาญจนบุรีเกา มีลักษณะอยางไร และ 2) การใชเทคโนโลยี

มิติในแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในเขตเมือง

เปนสวนหนึ่งของวิจัยเรื่อง “การสรางนวัตกรรม

แผนที่สามมิติจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มมูลคาและสนับสนุนขอมูลการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

มิติ สนับสนุนแหลงการทองเที่ยวและแหลง

เรียนรูเชิงประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 



 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
1) ขอบเขตดานเนื้อหา

จัดทําแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโดยใชเทคโนโลยีดานภูมิสารสนเท

นวัตกรรมแผนที่ 3 มิติ ในเขตเมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนการจัดทําแผนที่เชิง

ประวัติศาสตรดวยกระบวนการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลแผนที่เชิงประวัติศาสตรและ

แผนที่สามมิติที่อยูในเขตเมืองกาญจนบุรีเ

 2) ขอบเขตดานพื้นที่

ผูวิจัยจะดําเนินการภายในขอบเขตพื้นท่ี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไดแก แหลง

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ยุคประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ เมืองกาญจนบุรีเกา 

ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานกาญจนบุรี กรมศิลปากร วัฒนธรรม

จังหวัดกาญจนบุรี และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดกาญจนบุรี

3) ขอบเขตดานประชากร

  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานกาญจนบุรี กรมศิลปากร วัฒนธรรมจังหวัดก

ชาวบานและผูนําชุมชนท่ีอยูรอบแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี และนักวิชาการดานประวัติศาสตร

4) ขอบเขตดานระยะเวลา

  ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชระยะเวลา 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
แผนที่ประวัติศาสตรสามมิติ

โมเดลจําลองภาพเสมือนจริง ดวยการแสดงผลในมุมมองแบบ

แนวขนานกันอยางเปนระเบียบ และอาคารที่ถูกสรา

ทางภูมิศาสตร ไดแก กิจกรรมภาคสนาม 

(manipulation) การบริหารขอมูล 

การนําเสนอขอมูล (visualization)

ทองเที่ยว ของเมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อากาศยานไรคนขับ 

(Drone)เปนอากาศยานน้ําหนักเบา ท่ีบินไดโดยไมตองมีนักบินอยูบนเครื่อง อาจทําการควบคุมโดยตรงโดยผูควบคุม

จากภาคพื้นดิน หรือโดยการปอนโปรแกรมคําสั่งกําหนดแผนการบินเขาสูตัวเครื่อง หรือโดยอาศัยโปรแกรมควบคุม

การบินอัตโนมัติที่มีความซับซอน เพื่อทําการถายภาพถายทางอากาศและนําขอมูลมาพัฒ

สื่อดิจิทัลในรูปแบบตางๆ 

เมืองกาญจนบุรีเกา

กาญจนบุรี ตั้งอยูตรงกันขามกับเขาชนไก จังหวัดกาญจนบุรี เปนเมืองหนาดานสุดทายกอนที่กองทัพพมาจะเขาตี

เมืองสุพรรณบุรี และกรุงศรีอยุธยา มีโบราณสถานเปนวัดราง ปอมโบราณ และกําแพงเมืองเปนหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรที่สําคัญของเมืองกาญจนบุรีเกา

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

จัดทําแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโดยใชเทคโนโลยีดานภูมิสารสนเท

มิติ ในเขตเมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนการจัดทําแผนที่เชิง

ประวัติศาสตรดวยกระบวนการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลแผนที่เชิงประวัติศาสตรและ

แผนที่สามมิติที่อยูในเขตเมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

ขอบเขตดานพื้นที ่

ผูวิจัยจะดําเนินการภายในขอบเขตพื้นท่ี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไดแก แหลง

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ยุคประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ เมืองกาญจนบุรีเกา 

ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานกาญจนบุรี กรมศิลปากร วัฒนธรรม

จังหวัดกาญจนบุรี และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดกาญจนบุรี 

ขอบเขตดานประชากร 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานกาญจนบุรี กรมศิลปากร วัฒนธรรมจังหวัดก

ชาวบานและผูนําชุมชนท่ีอยูรอบแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

และนักวิชาการดานประวัติศาสตร 

ขอบเขตดานระยะเวลา 

ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชระยะเวลา 7 เดือน (ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 

แผนที่ประวัติศาสตรสามมิติ หมายถึง การสรางแผนที่ทางประวัติศาสตรแสดงรายละเอียดเปนแบบ

โมเดลจําลองภาพเสมือนจริง ดวยการแสดงผลในมุมมองแบบ Isometric ที่ตัวหนังสือ ถนน และสิ่งปลูกสราง อยูใน

แนวขนานกันอยางเปนระเบียบ และอาคารที่ถูกสรางจําลองจากของจริง โดยใชกระบวนการทางระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร ไดแก กิจกรรมภาคสนาม (Field work) การนําเขาขอมูล (input)

การบริหารขอมูล (management) การเรียกคนและวิเคราะหขอมูล (query and analysis)

ualization) มีความสําคัญคือโดดเดนดวยมิติมุมมอง ที่ทําใหงายตอการเขาใจในแหลง

ทองเที่ยว ของเมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

อากาศยานไรคนขับ หมายถึง Unmanned Aerial Vehicle (UAV) หรืออากาศยานไรคนขับ หรือโดรน

หนักเบา ท่ีบินไดโดยไมตองมีนักบินอยูบนเครื่อง อาจทําการควบคุมโดยตรงโดยผูควบคุม

จากภาคพื้นดิน หรือโดยการปอนโปรแกรมคําสั่งกําหนดแผนการบินเขาสูตัวเครื่อง หรือโดยอาศัยโปรแกรมควบคุม

การบินอัตโนมัติที่มีความซับซอน เพื่อทําการถายภาพถายทางอากาศและนําขอมูลมาพัฒนาเปนแผนที่ โมเดล หรือ

เมืองกาญจนบุรีเกา หมายถึง เมืองกาญจนบุรีเกา ตั้งอยูที่บานทาเสา ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี ตั้งอยูตรงกันขามกับเขาชนไก จังหวัดกาญจนบุรี เปนเมืองหนาดานสุดทายกอนที่กองทัพพมาจะเขาตี

งสุพรรณบุรี และกรุงศรีอยุธยา มีโบราณสถานเปนวัดราง ปอมโบราณ และกําแพงเมืองเปนหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรที่สําคัญของเมืองกาญจนบุรีเกา 
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จัดทําแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโดยใชเทคโนโลยีดานภูมิสารสนเทศสราง

มิติ ในเขตเมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนการจัดทําแผนที่เชิง

ประวัติศาสตรดวยกระบวนการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลแผนที่เชิงประวัติศาสตรและ

ผูวิจัยจะดําเนินการภายในขอบเขตพื้นท่ี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไดแก แหลง

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ยุคประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ เมืองกาญจนบุรีเกา (ทาเสา) ตลอดจนศึกษา

ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานกาญจนบุรี กรมศิลปากร วัฒนธรรม

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานกาญจนบุรี กรมศิลปากร วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 

ชาวบานและผูนําชุมชนท่ีอยูรอบแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

พฤษภาคม 2562) 

หมายถึง การสรางแผนที่ทางประวัติศาสตรแสดงรายละเอียดเปนแบบ

ที่ตัวหนังสือ ถนน และสิ่งปลูกสราง อยูใน

งจําลองจากของจริง โดยใชกระบวนการทางระบบสารสนเทศ

input) การปรับแตงขอมูล 

query and analysis) และ

มีความสําคัญคือโดดเดนดวยมิติมุมมอง ที่ทําใหงายตอการเขาใจในแหลง

หรืออากาศยานไรคนขับ หรือโดรน 

หนักเบา ท่ีบินไดโดยไมตองมีนักบินอยูบนเครื่อง อาจทําการควบคุมโดยตรงโดยผูควบคุม

จากภาคพื้นดิน หรือโดยการปอนโปรแกรมคําสั่งกําหนดแผนการบินเขาสูตัวเครื่อง หรือโดยอาศัยโปรแกรมควบคุม

นาเปนแผนที่ โมเดล หรือ

หมายถึง เมืองกาญจนบุรีเกา ตั้งอยูที่บานทาเสา ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี ตั้งอยูตรงกันขามกับเขาชนไก จังหวัดกาญจนบุรี เปนเมืองหนาดานสุดทายกอนที่กองทัพพมาจะเขาตี

งสุพรรณบุรี และกรุงศรีอยุธยา มีโบราณสถานเปนวัดราง ปอมโบราณ และกําแพงเมืองเปนหลักฐานทาง



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
จากกรอบแนวคิดการวิจัย ผูวิจัยไดพบปญหาเกี่ยวกั

ทันสมัยตอการจัดการทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแผนที่ที่จะเปนขอมูลสนับสนุนดานการทองเที่ยวในเรื่องของการ

เดินทางและรายละเอียดของขอมูลในสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร

ปจจัยจากภายในและภายนอก ประกอบกับนโยบายไทยแลนด 

ประกอบกับเทคโนโลยีดานภูมิสารสนเทศ มาแกไขปญหาเชิงพื้นที่เพื่อใหไดแผนที่และแผนที่สามมิติ โดย

กระบวนการสรางแผนที่ที่เปนกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร และการมีสวนร

การศึกษาตามกระบวนการทางสังคมศาสตรตามกรอบแนวคิดวิจัย
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ภาพที่ 1กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากกรอบแนวคิดการวิจัย ผูวิจัยไดพบปญหาเกี่ยวกับแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร

ทันสมัยตอการจัดการทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแผนที่ที่จะเปนขอมูลสนับสนุนดานการทองเที่ยวในเรื่องของการ

เดินทางและรายละเอียดของขอมูลในสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโดยเฉพาะพื้นที่เมืองกาญจนบุรีเกา ซึ่ง

ปจจัยจากภายในและภายนอก ประกอบกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่ใหใชกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประกอบกับเทคโนโลยีดานภูมิสารสนเทศ มาแกไขปญหาเชิงพื้นที่เพื่อใหไดแผนที่และแผนที่สามมิติ โดย

กระบวนการสรางแผนที่ที่เปนกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร และการมีสวนรวมของชุมชนเจาของพื้นที่ที่เปน

การศึกษาตามกระบวนการทางสังคมศาสตรตามกรอบแนวคิดวิจัย 
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บแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรมีความเสื่อมโทรมไม

ทันสมัยตอการจัดการทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแผนที่ที่จะเปนขอมูลสนับสนุนดานการทองเที่ยวในเรื่องของการ

โดยเฉพาะพื้นที่เมืองกาญจนบุรีเกา ซึ่งเปน

ที่ใหใชกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประกอบกับเทคโนโลยีดานภูมิสารสนเทศ มาแกไขปญหาเชิงพื้นที่เพื่อใหไดแผนที่และแผนที่สามมิติ โดย

วมของชุมชนเจาของพื้นที่ที่เปน



 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
1) ขอมูลและแหลงขอมูล

1.1 ขอมูลขั้นปฐมภูมิ 

เดิน สํารวจดวยโดรน ชวงเวลาในประวัติ

ทองเที่ยว (SWOT) สํารวจขอมูลที่ตั้ง อาณาเขต 

พิกัดทางภูมิศาสตร (GPS)  

1.2 ขอมูลทุติยภูมิ

และการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ภาพถายดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร และแผนที่ทองเที่ยว

จังหวัดกาญจนบุรี  

2) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

2.1 การสัมภาษณ

Interview) และการสัมภาษณแบบกลุม 

เขต ที่ตั้ง ของแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอําเภอเมืองกาญจนบุรี 

2.2 แบบบันทึกขอมูลแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร

จะประกอบไปดวยโครงรางแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และใชเทคนิคการทําแผนที่เดินดิน เพื่อสํารวจ

และจัดทําแผนที่ ไดแก แผนที่เชิงประวัติศาสตร แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพ และพิกัดของพื้นที่แหลง

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร  

 2.3 กระบวนการแผนที่เดินดิน

สังเกตและการสํารวจ การสัมภาษณ การถอดบทเรียน 

มาตร จึงเสถียรทรัพยและคณะ

2.4 การถอดบทเรียน 

กาญจนบุรี ชุมชนที่อยูรอบแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และเจาหนาที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอําเภอ

เมืองกาญจนบุรี เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ แบบบันทึกแผนที่ แผนที่จากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

แบบสอบถามและการสังเกต มาถกเถียงและสรุปรวมกัน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและไดรับการยอมรับ

2.5 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

ประวัติศาสตร และ2) จัดทําแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโดยใชเทคโนโลยีดานภูมิสารส

นวัตกรรมแผนที่ 3 มิติเมืองกาญจนบุรีเกา 

2.6 เครื่องระบุตําแหนงบนพื้นผิวโลก 

ในการสํารวจ และบันทึกขอมูลแผนที่ ในการจัดทําแผนที่การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร

2.7 โดรน หรืออากาศยานไรคนขับ

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรรูปแบบนวัตกรรมแผนที่ 

3) ประชากรและกลุมตัวอยาง

  นักวิชาการดานประวัติศาสตรกาญจนบุรี การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานกาญจนบุรี 

กรมศิลปากร วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
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ขอมูลและแหลงขอมูล 

ขอมูลขั้นปฐมภูมิ คือ ขอมูลที่จะเก็บรวบรวมในพื้นที่ศึกษา ท่ีไดจาก แบบสํารวจแผนที่เดิน

สํารวจดวยโดรน ชวงเวลาในประวัติศาสตรที่แหลงทองเที่ยวไดเกี่ยวของ (Timeline Story)

สํารวจขอมูลที่ตั้ง อาณาเขต แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสัมภาษณเชิงลึก และการจัดเก็บ

ขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลพื้นฐานแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร นโยบายการทองเที่ยว

และการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ภาพถายดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร และแผนที่ทองเที่ยว

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก 

การสัมภาษณ เปนการสัมภาษณในลักษณะแบบกึ่งโครงสราง 

และการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) เพื่อสอบถามและสัมภาษณใน 

เขต ที่ตั้ง ของแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอําเภอเมืองกาญจนบุรี  

แบบบันทึกขอมูลแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เปนแบบบันทึกขอมูลแผนที่ ที่

ะกอบไปดวยโครงรางแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และใชเทคนิคการทําแผนที่เดินดิน เพื่อสํารวจ

และจัดทําแผนที่ ไดแก แผนที่เชิงประวัติศาสตร แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพ และพิกัดของพื้นที่แหลง

กระบวนการแผนที่เดินดิน ไดใชกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก การประสานพื้นที่ การ

สังเกตและการสํารวจ การสัมภาษณ การถอดบทเรียน การจัดทําแผนที่โดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

มาตร จึงเสถียรทรัพยและคณะ,2545) และ (คมสัน ศรีบุญเรืองและมาลินี คําเครือ,2560) 

การถอดบทเรียน (Lesson Learned) เปนการประชุมของนักวิชาการดานประวัติศาสตร

กาญจนบุรี ชุมชนที่อยูรอบแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และเจาหนาที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอําเภอ

เมืองกาญจนบุรี เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ แบบบันทึกแผนที่ แผนที่จากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

ถามและการสังเกต มาถกเถียงและสรุปรวมกัน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและไดรับการยอมรับ

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อใชในการจัดทํา 1) จัดทําแผนที่การทองเที่ยวเชิง

จัดทําแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโดยใชเทคโนโลยีดานภูมิสารส

มิติเมืองกาญจนบุรีเกา  

เครื่องระบุตําแหนงบนพื้นผิวโลก (GPS: Global Positioning System)

ในการสํารวจ และบันทึกขอมูลแผนที่ ในการจัดทําแผนที่การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

โดรน หรืออากาศยานไรคนขับ ใชเพื่อบินสํารวจและเก็บภาพ เพื่อจัดทําแผนที่แหลง

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรรูปแบบนวัตกรรมแผนที่ 3 มิติ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

นักวิชาการดานประวัติศาสตรกาญจนบุรี การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานกาญจนบุรี 

กรมศิลปากร วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  
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ขอมูลที่จะเก็บรวบรวมในพื้นที่ศึกษา ท่ีไดจาก แบบสํารวจแผนที่เดิน

(Timeline Story) จุดเดนของแหลง

แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสัมภาษณเชิงลึก และการจัดเก็บ

ติศาสตร นโยบายการทองเที่ยว

และการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ภาพถายดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร และแผนที่ทองเที่ยว

เปนการสัมภาษณในลักษณะแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured 

เพื่อสอบถามและสัมภาษณใน 2 ประเด็น ไดแก อาณา

เปนแบบบันทึกขอมูลแผนที่ ที่

ะกอบไปดวยโครงรางแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และใชเทคนิคการทําแผนที่เดินดิน เพื่อสํารวจ

และจัดทําแผนที่ ไดแก แผนที่เชิงประวัติศาสตร แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพ และพิกัดของพื้นที่แหลง

ขั้นตอน ไดแก การประสานพื้นที่ การ

การจัดทําแผนที่โดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (โก

 

นการประชุมของนักวิชาการดานประวัติศาสตร

กาญจนบุรี ชุมชนที่อยูรอบแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และเจาหนาที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอําเภอ

เมืองกาญจนบุรี เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ แบบบันทึกแผนที่ แผนที่จากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

ถามและการสังเกต มาถกเถียงและสรุปรวมกัน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและไดรับการยอมรับ 

จัดทําแผนที่การทองเที่ยวเชิง

จัดทําแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโดยใชเทคโนโลยีดานภูมิสารสนเทศสราง

(GPS: Global Positioning System) เพื่อใชควบคู

วจและเก็บภาพ เพื่อจัดทําแผนที่แหลง

นักวิชาการดานประวัติศาสตรกาญจนบุรี การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานกาญจนบุรี 



 

 

4) การวิเคราะหขอ

การวิเคราะหการจัดทําแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโดยใชเทคโนโลยีดานภูมิ

สารสนเทศสรางนวัตกรรมแผนที่ 

โปรแกรม PIX4D และโปรแกรม 

เปนแผนที่ 3 มิติ 

 

7. ผลการวิจัย 
7.1 การจัดทําแผนผังเมืองกาญจนบุรีเกา

ผูวิจัยไดใชกระบวนการแผนที่เดินดินในการสํารวจเพื่อจัดทําแผนผังเมืองกาญจนบุรีเกาการจัดทําแผนที่

เดินดินเมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี ในกระบวนการที่ 

เดินดิน ท่ีแสดงรายละเอียดแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตร ในกระดาษบรูฟและเดินสํารวจรอบเมืองกาญจนบุรีเกา 

เพื่อจัดทําเปนขอมูลทางประวัติศาสตรเบื้องตนและการสัมภาษณในกลุมตัวอยาง ไดแก 

ลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และนักประวัติศาสตรทองถิ่น 

กระบวนการที่ 2 ในการจัดทําแผนที่เดินดินเมืองกาญจนบุรีเกา เมื่อทําการสํารวจและสัมภาษณเสร็จแลว 

เพื่อเปนการตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง ผูวิจัยจึงมีการปฏิบัติการภาคสนามโดยการสํารวจทํา

ขอเท็จจริงแมนยําจากชุมชนและนักประวัติศาสตร โดยการสัมภาษณเชิงลึกและสนทนากลุมยอย 

กระบวนการที่ 3 การจัดเวทีสรุปบทเรียน เพื่อตรวจสอบขอมูลแผนที่เดินดินเมืองกาญจนบุรีเกา เพื่อ

เพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกตองของขอมู

เมืองกาญจนบุรีเกา นักประวัติศาสตร และเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบดูแลพื้นท่ีเมืองกาญจนบุรีเกา  

กระบวนการที ่4 ในการจัดทําแผนที่เมืองกาญจนบุรีเกาลําดับตอมา เมื่อทําการตรวจสอบขอมูลดานจาก

เวทีการสรุปบทเรียนแลว ผูวิจัยจึงไดพัฒนาขอมูลที่ไดจากการทําแผนที่เดินดินแผนผังเมืองกาญจนบุรีเกา มาพัฒนา

เปนแผนที่ในรูปแบบไฟลภาพจากคอมพิวเตอร โดยพัฒนาผานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร โปรแกรม 

10.0 และโปรแกรม QGIS 3.4 

มาพัฒนารวมกับขอมูลแผนที่เดินดินที่ทําการสํารวจจากเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งการใชขอมูลจากเครื่องมือจับพิกัด

บนพ้ืนผิวโลก (GPS) เพื่อความแมนยําของขอมูลแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรในแผนที่ดังภาพที่ 
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การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหการจัดทําแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโดยใชเทคโนโลยีดานภูมิ

สารสนเทศสรางนวัตกรรมแผนที่ 3 มิติ โดยใชโปรแกรมดานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ไดแก โปรแกรม 

และโปรแกรม Google Earth Pro และขอมูลภาพถายดาวเทียม ภาพถา

การจัดทําแผนผังเมืองกาญจนบุรีเกา 

ผูวิจัยไดใชกระบวนการแผนที่เดินดินในการสํารวจเพื่อจัดทําแผนผังเมืองกาญจนบุรีเกาการจัดทําแผนที่

เดินดินเมืองกาญจนบุรีเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี ในกระบวนการที่ 1 ผูวิจัยไดทําการสํารวจโดยทําการรางแผนที่

เดินดิน ท่ีแสดงรายละเอียดแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตร ในกระดาษบรูฟและเดินสํารวจรอบเมืองกาญจนบุรีเกา 

เพื่อจัดทําเปนขอมูลทางประวัติศาสตรเบื้องตนและการสัมภาษณในกลุมตัวอยาง ไดแก ชาวบานชุมชนทาเสา ตําบล

กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และนักประวัติศาสตรทองถิ่น (อาจารยเกรียงไกร ทองศรี

ในการจัดทําแผนที่เดินดินเมืองกาญจนบุรีเกา เมื่อทําการสํารวจและสัมภาษณเสร็จแลว 

เพื่อเปนการตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง ผูวิจัยจึงมีการปฏิบัติการภาคสนามโดยการสํารวจทํา

ขอเท็จจริงแมนยําจากชุมชนและนักประวัติศาสตร โดยการสัมภาษณเชิงลึกและสนทนากลุมยอย 

การจัดเวทีสรุปบทเรียน เพื่อตรวจสอบขอมูลแผนที่เดินดินเมืองกาญจนบุรีเกา เพื่อ

เพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกตองของขอมลูแผนที่แผนผังเมืองกาญจนบุรีเกา มีกลุมตัวแทนชาวบานที่มีความรูใน

เมืองกาญจนบุรีเกา นักประวัติศาสตร และเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบดูแลพื้นท่ีเมืองกาญจนบุรีเกา  

ในการจัดทําแผนที่เมืองกาญจนบุรีเกาลําดับตอมา เมื่อทําการตรวจสอบขอมูลดานจาก

รสรุปบทเรียนแลว ผูวิจัยจึงไดพัฒนาขอมูลที่ไดจากการทําแผนที่เดินดินแผนผังเมืองกาญจนบุรีเกา มาพัฒนา

เปนแผนที่ในรูปแบบไฟลภาพจากคอมพิวเตอร โดยพัฒนาผานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร โปรแกรม 

QGIS 3.4 โดยใชฐานขอมูลจากภาพถายดาวเทียมและแผนที่ภูมิประเทศ จากกรมแผนที่ทหาร 

มาพัฒนารวมกับขอมูลแผนที่เดินดินที่ทําการสํารวจจากเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งการใชขอมูลจากเครื่องมือจับพิกัด

เพื่อความแมนยําของขอมูลแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรในแผนที่ดังภาพที่ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การวิเคราะหการจัดทําแผนที่แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรโดยใชเทคโนโลยีดานภูมิ

มิติ โดยใชโปรแกรมดานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ไดแก โปรแกรม QGIS 

และขอมูลภาพถายดาวเทียม ภาพถายจากโดรน เพื่อนํามาทํา

ผูวิจัยไดใชกระบวนการแผนที่เดินดินในการสํารวจเพื่อจัดทําแผนผังเมืองกาญจนบุรีเกาการจัดทําแผนที่

ดทําการสํารวจโดยทําการรางแผนที่

เดินดิน ท่ีแสดงรายละเอียดแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตร ในกระดาษบรูฟและเดินสํารวจรอบเมืองกาญจนบุรีเกา 

ชาวบานชุมชนทาเสา ตําบล

อาจารยเกรียงไกร ทองศรี) 

ในการจัดทําแผนที่เดินดินเมืองกาญจนบุรีเกา เมื่อทําการสํารวจและสัมภาษณเสร็จแลว 

เพื่อเปนการตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง ผูวิจัยจึงมีการปฏิบัติการภาคสนามโดยการสํารวจทําซ้ํา เพื่อใหไดขอมูลที่เปน

ขอเท็จจริงแมนยําจากชุมชนและนักประวัติศาสตร โดยการสัมภาษณเชิงลึกและสนทนากลุมยอย (Focus Group) 

การจัดเวทีสรุปบทเรียน เพื่อตรวจสอบขอมูลแผนที่เดินดินเมืองกาญจนบุรีเกา เพื่อ

ลแผนที่แผนผังเมืองกาญจนบุรีเกา มีกลุมตัวแทนชาวบานที่มีความรูใน

เมืองกาญจนบุรีเกา นักประวัติศาสตร และเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบดูแลพื้นท่ีเมืองกาญจนบุรีเกา   

ในการจัดทําแผนที่เมืองกาญจนบุรีเกาลําดับตอมา เมื่อทําการตรวจสอบขอมูลดานจาก

รสรุปบทเรียนแลว ผูวิจัยจึงไดพัฒนาขอมูลที่ไดจากการทําแผนที่เดินดินแผนผังเมืองกาญจนบุรีเกา มาพัฒนา

เปนแผนที่ในรูปแบบไฟลภาพจากคอมพิวเตอร โดยพัฒนาผานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร โปรแกรม ArcGIS 

ผนที่ภูมิประเทศ จากกรมแผนที่ทหาร 

มาพัฒนารวมกับขอมูลแผนที่เดินดินที่ทําการสํารวจจากเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งการใชขอมูลจากเครื่องมือจับพิกัด

เพื่อความแมนยําของขอมูลแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรในแผนที่ดังภาพที่ 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 การสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่ 

 7.2.1 หลักการทฤษฎีการประมวลขอมูลภาพจากอากาศยานไรคนขับ 

ผูวิจัยใชแนวคิดการรังวัดดวยภาพ 

สารสนเทศ มีการบันทึกภาพสิ่

ปรากฏในลักษณะจําลองแบบตามหลักการฉายแสงดวยวิธีทางกลไก เชิงทัศนหรือเชิงคณิตศาสตร สามารถจําลอง

สถานการณเหมือนขณะบันทึกภาพ 
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ภาพที่ 2แผนผังเมืองกาญจนบรุีเกา 

การสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่ 3 มิติ 

หลักการทฤษฎีการประมวลขอมูลภาพจากอากาศยานไรคนขับ 

ผูวิจัยใชแนวคิดการรังวัดดวยภาพ (Photogrammetry) สําหรับการทําแผนที่และผลิตเปนขอมูลภูมิ

สารสนเทศ มีการบันทึกภาพสิ่งปกคลุมและสิ่งที่ปรากฏทางกายภาพบนภูมิประเทศ โดยภาพของสิ่งของจะไป

ปรากฏในลักษณะจําลองแบบตามหลักการฉายแสงดวยวิธีทางกลไก เชิงทัศนหรือเชิงคณิตศาสตร สามารถจําลอง

สถานการณเหมือนขณะบันทึกภาพ (ไพศาล สันติธรรมนนท,2555)  

44 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 
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หลักการทฤษฎีการประมวลขอมูลภาพจากอากาศยานไรคนขับ  

สําหรับการทําแผนที่และผลิตเปนขอมูลภูมิ

งปกคลุมและสิ่งที่ปรากฏทางกายภาพบนภูมิประเทศ โดยภาพของสิ่งของจะไป

ปรากฏในลักษณะจําลองแบบตามหลักการฉายแสงดวยวิธีทางกลไก เชิงทัศนหรือเชิงคณิตศาสตร สามารถจําลอง



 

 

สําหรับลักษณะการบินเพื่อถานภาพทางอากาศโดยโด

ถายภาพทางอากาศ โดยใชเทคนิคถายภาพแบบตอเนื่อง โดยถายภาพใหครอบตามแนวบินจนครอบคลุมพื้นที่ที่

ตองการ และจะไดรูปที่เรียงกัน ซึ่งรูปที่ถายขางเคียงกันจะมีสวนซอนกัน 

ละ 50 – 60 รูปถายบริเวณที่สวนซอนทับกันนี้มีประโยชนในการดูภาพสามมิติ การดูภาพสามมิติ 

ภาพสามมิติเหมือนภาพจําลองภูมิประเทศเนื่องจากแตละโครงการมีพื้นที่กวาง ทําใหมีหลายแนวบิน และการบิน

ถายแบบตอเนื่องจําเปนตองมีสวนเกย 

(สรรคใจ กลิ่นดาว,2542: 146)

 7.2.2 เทคนิคการถายภาพแผนที่ดวยอากาศยานไรคนขับ

กระบวนการที่ 1 ผูปฏิบัติการภาคสนามในการทําแผนที่ตองระบุพื้นที่ที่ตองการและวัตถุประสงคการใช

งานในท่ีนี้ผูวิจัยไดระบุพื้นท่ี ไดแก เมืองกาญจนบุรี

ซึ่งเปนโบราณสถานที่ปรากฏในเมืองกาญจนบุรีเกา

กระบวนการที่ 2 ในการจัดทําแผนที่สามมิติ หรือ ทําแผนที่โมเดล จําเปนจะตองใชเทคนิคในการบินที่มี

ความเชี่ยวชาญสูง ในที่นี้ผูวิจัยไดใชเทคนิคการบินเ

ไดแก  

 1) Double grid images acquisition plan 

เปนรูปแบบการบินถายภาพในพื้นท่ีที่ตนเองตองการในรูปแบบ 

ตองการภาพที่มีความละเอียดของวัตถุสูงตองบินต่ํา ทั้งนี้เพื่

ชัดเจนมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 

 

2) Circular

 เปนรูปแบบการถายภาพเพื่อใหไดรูปโมเดล 

ดวยกลอง a45 camera angle 

และไมควรบินเพิ่มเกิน 2 เทาของระยะสายการบิน ซึ่งความสูงตางกันจะทําใหความละเอียดเชิงพื้นท่ีตางกัน
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สําหรับลักษณะการบินเพื่อถานภาพทางอากาศโดยโดรนหรืออากาศยานไรคนขับ

ถายภาพทางอากาศ โดยใชเทคนิคถายภาพแบบตอเนื่อง โดยถายภาพใหครอบตามแนวบินจนครอบคลุมพื้นที่ที่

ตองการ และจะไดรูปที่เรียงกัน ซึ่งรูปที่ถายขางเคียงกันจะมีสวนซอนกัน (End Lap หรือ 

ปถายบริเวณที่สวนซอนทับกันนี้มีประโยชนในการดูภาพสามมิติ การดูภาพสามมิติ 

ภาพสามมิติเหมือนภาพจําลองภูมิประเทศเนื่องจากแตละโครงการมีพื้นที่กวาง ทําใหมีหลายแนวบิน และการบิน

ถายแบบตอเนื่องจําเปนตองมีสวนเกย (Side Lap) ดังภาพที่ 3 ประมาณรอยละ  20 – 

,2542: 146) 

เทคนิคการถายภาพแผนที่ดวยอากาศยานไรคนขับ 

ผูปฏิบัติการภาคสนามในการทําแผนที่ตองระบุพื้นที่ที่ตองการและวัตถุประสงคการใช

งานในท่ีนี้ผูวิจัยไดระบุพื้นท่ี ไดแก เมืองกาญจนบุรีเกา ในที่นี้ขอยกตัวอยางพื้นที่กรณีศึกษา 

ซึ่งเปนโบราณสถานที่ปรากฏในเมืองกาญจนบุรีเกา 

ในการจัดทําแผนที่สามมิติ หรือ ทําแผนที่โมเดล จําเปนจะตองใชเทคนิคในการบินที่มี

ความเชี่ยวชาญสูง ในที่นี้ผูวิจัยไดใชเทคนิคการบินเพื่อถายภาพใหเปนแผนที่ 3 มิติ หรือ โมเดลรูปวัด 

1) Double grid images acquisition plan  

เปนรูปแบบการบินถายภาพในพื้นท่ีที่ตนเองตองการในรูปแบบ over lap และ side lap 2 

ตองการภาพที่มีความละเอียดของวัตถุสูงตองบินต่ํา ทั้งนี้เพื่อใหไดรายละเอียดของภาพแผนที่และโมเดลมีความ

ภาพที่ 3Double grid image acquisition plan (พิกซโฟด,ี2562)

2) Circular 

เปนรูปแบบการถายภาพเพื่อใหไดรูปโมเดล 3 มิติ โดยใหทําการบิน 3 ครั้ง ครั้งที่ 

ra angle บินครั้งท่ี 2 และ 3 รอบๆอาคาร โดยเพิ่มความสูงบินและลดมุมกลองในแตละรอบ 

เทาของระยะสายการบิน ซึ่งความสูงตางกันจะทําใหความละเอียดเชิงพื้นท่ีตางกัน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

รนหรืออากาศยานไรคนขับ ใชหลักการเดียวกับการ

ถายภาพทางอากาศ โดยใชเทคนิคถายภาพแบบตอเนื่อง โดยถายภาพใหครอบตามแนวบินจนครอบคลุมพื้นที่ที่

หรือ Overlap) ประมาณรอย

ปถายบริเวณที่สวนซอนทับกันนี้มีประโยชนในการดูภาพสามมิติ การดูภาพสามมิติ (Stereoscope) 

ภาพสามมิติเหมือนภาพจําลองภูมิประเทศเนื่องจากแตละโครงการมีพื้นที่กวาง ทําใหมีหลายแนวบิน และการบิน

 30 % ของแตละแนวบิน 

ผูปฏิบัติการภาคสนามในการทําแผนที่ตองระบุพื้นที่ที่ตองการและวัตถุประสงคการใช

เกา ในที่นี้ขอยกตัวอยางพื้นที่กรณีศึกษา 1 วัด ไดแก วัดขุนแผน 

ในการจัดทําแผนที่สามมิติ หรือ ทําแผนที่โมเดล จําเปนจะตองใชเทคนิคในการบินที่มี

มิติ หรือ โมเดลรูปวัด 2 รูปแบบ 

side lap 2 รอบ โดยหาก

อใหไดรายละเอียดของภาพแผนที่และโมเดลมีความ

,2562) 

ครั้ง ครั้งที่ 1 บินรอบๆตัวอาคาร

รอบๆอาคาร โดยเพิ่มความสูงบินและลดมุมกลองในแตละรอบ 

เทาของระยะสายการบิน ซึ่งความสูงตางกันจะทําใหความละเอียดเชิงพื้นท่ีตางกัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4

 

7.2.3 ผลลัพธการบินเพื่อจัดทําแผนที่สามมิติ 

 1) แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข 

เปนแผนที่ภาพถาย 

สามารถนํามาทําเปนแผนที่เพื่อจัดทําแผนผังห

ประโยชนตอการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตร และตอยอดไปถึงประเด็นปจจัยการตั้งถิ่นฐาน และวิเคราะห

สภาพแวดลอมที่สงผลตอลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของเมืองกาญจนบุรีเกาในสมัยกรุงศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 

2) แผนที่ภาพถายสามมิติ 

เปนการประมวลผลภาพถายจากโดรนที่ใชเทคนิคการบินแบบ 

และ  Circular ผานการคํานวณความละเอียดภาพ จุดของภาพ 

รูปแบบของการสะทองแสง สําหรับภาพโมเดลสามมิตินี้เปนการประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร และจะมีการ
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4Ideal Image Acquisition Plan - Building. (พิกซโฟด,ี2562)

ผลลัพธการบินเพื่อจัดทําแผนที่สามมิติ (Output Process) 

แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข 2 มิติ (Ortho-Image map) 

เปนแผนที่ภาพถาย 1:4,000 ที่ไดจากการถายภาพของโดรนพรอมระบุพิกัดทางภูมิศาสตรแบบสี ทั้งนี้เพื่อ

สามารถนํามาทําเปนแผนที่เพื่อจัดทําแผนผังหรือศึกษาในประเด็นของรูปทรงของผังเมืองกาญจนบุรีเกาได ทั้งนี้เปน

ประโยชนตอการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตร และตอยอดไปถึงประเด็นปจจัยการตั้งถิ่นฐาน และวิเคราะห

สภาพแวดลอมที่สงผลตอลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของเมืองกาญจนบุรีเกาในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ภาพที่ 5ภาพถายทางอากาศวัดขนุแผน เมืองกาญจนบรุีเกา 

 

แผนที่ภาพถายสามมิติ (3D Map) 

เปนการประมวลผลภาพถายจากโดรนที่ใชเทคนิคการบินแบบ Double grid images acquisition plan

ผานการคํานวณความละเอียดภาพ จุดของภาพ (Pixel) พื้นที่ของภาพ (Sca

รูปแบบของการสะทองแสง สําหรับภาพโมเดลสามมิตินี้เปนการประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร และจะมีการ
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,2562) 

ที่ไดจากการถายภาพของโดรนพรอมระบุพิกัดทางภูมิศาสตรแบบสี ทั้งนี้เพื่อ

รือศึกษาในประเด็นของรูปทรงของผังเมืองกาญจนบุรีเกาได ทั้งนี้เปน

ประโยชนตอการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตร และตอยอดไปถึงประเด็นปจจัยการตั้งถิ่นฐาน และวิเคราะห

สภาพแวดลอมที่สงผลตอลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของเมืองกาญจนบุรีเกาในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

Double grid images acquisition plan 

(Scale) และสีของภาพใน

รูปแบบของการสะทองแสง สําหรับภาพโมเดลสามมิตินี้เปนการประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร และจะมีการ



 

 

เก็บคาความละเอียดพิกัดแกน 

วัตถุบนภาพแผนท่ี  

จากผลลัพธการเก็บและวิเคราะห

เจดียอยูที่ 12 เมตร พบจุดภาพ 

ของพิกัด x ที่ 1 เมตร พิกัด y 1 

เรียนรูดานภูมิศาสตร   
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ภาพที่ 
 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 การพัฒนาสื่อการเรียนรูแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติ

เกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนการจัดทําแผนที่และโมเดลของโบราณสถานเพื่อเปนประโยชนในเชิงการ

ทองเที่ยวและการเรียนรูผานระบบออนไลนสําหรับการเรียนรูขอมูลเชิงประวัติศาสตรผานสื่อดิจิตัล โดยผาน

กระบวนการการสํารวจขอมูลอยางเปนกระบวนการ ไดแก กระบวนการสํารวจแผนที่เดินดินในภาคสนามและการ

สัมภาษณขอมูลผานกระบวนการวิจัย และกระบวนการถายภาพแผนที่ดวยอากาศยานไรคนขับ ไดแก การตั้ง
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เก็บคาความละเอียดพิกัดแกน x (Latitude) พิกัดแกน y (Longitude) และคา z (Attitude) 

จากผลลัพธการเก็บและวิเคราะหขอมูลภาพแผนที่วัดขุนแผน ขนาด 0.01 ตารางกิโลเมตร ความสูงทรง

เมตร พบจุดภาพ 48,263 จุดภาพ จากการผสมภาพถายทั้งหมด 97 ภาพ มีคาความเฉลี่ยผิดเพี้ยน

y 1 เมตร และ คา z ที่ 2 เมตร ถือวาเปนที่ยอมรับไดในรูปแบบการใชงา

ภาพที่ 6ภาพถายโมเดลสามมติิวัดขุนแผน เมืองกาญจนบรุีเกา 

ภาพที่ 7ภาพถายภาพรวมแผนทีส่ามมติิวัดขุนแผน เมืองกาญจนบรุีเกา

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การพัฒนาสื่อการเรียนรูแผนที่ประวัติศาสตรสามมิติจากเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ เมืองกาญจนบุรี

เกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนการจัดทําแผนที่และโมเดลของโบราณสถานเพื่อเปนประโยชนในเชิงการ

ทองเที่ยวและการเรียนรูผานระบบออนไลนสําหรับการเรียนรูขอมูลเชิงประวัติศาสตรผานสื่อดิจิตัล โดยผาน

รวจขอมูลอยางเปนกระบวนการ ไดแก กระบวนการสํารวจแผนที่เดินดินในภาคสนามและการ

สัมภาษณขอมูลผานกระบวนการวิจัย และกระบวนการถายภาพแผนที่ดวยอากาศยานไรคนขับ ไดแก การตั้ง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

z (Attitude) เปนคาความสูงของ

ตารางกิโลเมตร ความสูงทรง

ภาพ มีคาความเฉลี่ยผิดเพี้ยน

เมตร ถือวาเปนที่ยอมรับไดในรูปแบบการใชงานผลิตสื่อการ

 

ภาพถายภาพรวมแผนทีส่ามมติิวัดขุนแผน เมืองกาญจนบรุีเกา 

จากเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ เมืองกาญจนบุรี

เกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนการจัดทําแผนที่และโมเดลของโบราณสถานเพื่อเปนประโยชนในเชิงการ

ทองเที่ยวและการเรียนรูผานระบบออนไลนสําหรับการเรียนรูขอมูลเชิงประวัติศาสตรผานสื่อดิจิตัล โดยผาน

รวจขอมูลอยางเปนกระบวนการ ไดแก กระบวนการสํารวจแผนที่เดินดินในภาคสนามและการ

สัมภาษณขอมูลผานกระบวนการวิจัย และกระบวนการถายภาพแผนที่ดวยอากาศยานไรคนขับ ไดแก การตั้ง



 

 

ประเด็นปญหา การวางแผน การปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะหขอมูล การปรับแกขอมูล การประ

และการแสดงผลขอมูล ทั้งนี้งานวิจัยของคณะผูวิจัยไดใชกระบวนการสํารวจภาคสนามแบบนักมานุษยวิทยาดวย

แผนที่เดินดิน ซึ่งไดสอดคลองและใชกระบวนการสํารวจ 

การสัมภาษณ การถอดบทเรียน ตามแนวทางการศึกษาวิจัยข

กระบวนการสืบคนความรูวิถีชุมชนทองถิ่นเพื่อรื้อฟนความสัมพันธของชุมชนทุงสมอ อําเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี โดยใชแนวคิดแผนที่เดินดินและปฏิทินชุมชน และกระบวนการจัดทําแผนที่สามมิติเพื่อการจัดทําสื่อการ

เรียนรูดานประวัติศาสตรและการทองเที่ยว แตกตางจากงานของ เพ็ญประไพ ภู

เรื่อง  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ที่ศึกษาประเด็นเสนทางทองเที่ยว และตางจากงานจของ สาวิตรี

แผนที่ Web  site  แหลงท่ีตั้งโบราณสถานกู

มูลคาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร

 สําหรับขอเสนอแนะวิธีการการนําไปใชงานผูที่สนใจขอมูลสามารถอั

สาธารณะไดที่https://sketchfab.com

https://sketchfab.com/puylpn053

map และ google earth ได 

 

9. เอกสารอางอิง 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

   http://www.mots.go.th/more_news.php?cid=411. (13 

คมสัน ศรีบุญเรืองและมาลินี คําเครือ

ความสัมพันธของชุมชนทุงสมอ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชแนวคิดแผนที่เดินดินและ

ปฏิทินชุมชน. กาญจนบุรี

คมสัน ศรีบุญเรืองและมาลินี คําเครือ 

พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชแนวคิดแผนที่เดินดิน

45 – 56.    

เพ็ญประไพ ภูทองและคณะ. (2559

อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร

ไพศาล สันติธรรมนนท. (2555)

สาวิตรี รตโนภาส. (2558). การสร

รอยเอ็ด. มหาสารคาม

สรรคใจ กลิ่นดาว. 2543. การอานแผนที่และตีความรูปถายทางอากาศ

ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
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ประเด็นปญหา การวางแผน การปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะหขอมูล การปรับแกขอมูล การประ

และการแสดงผลขอมูล ทั้งนี้งานวิจัยของคณะผูวิจัยไดใชกระบวนการสํารวจภาคสนามแบบนักมานุษยวิทยาดวย

แผนที่เดินดิน ซึ่งไดสอดคลองและใชกระบวนการสํารวจ 5 ขั้นตอน การประสานพื้นที่ การสังเกตและการสํารวจ 

การสัมภาษณ การถอดบทเรียน ตามแนวทางการศึกษาวิจัยของ คมสัน ศรีบุญเรืองและมาลินี คําเครือ 

กระบวนการสืบคนความรูวิถีชุมชนทองถิ่นเพื่อรื้อฟนความสัมพันธของชุมชนทุงสมอ อําเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี โดยใชแนวคิดแผนที่เดินดินและปฏิทินชุมชน และกระบวนการจัดทําแผนที่สามมิติเพื่อการจัดทําสื่อการ

รูดานประวัติศาสตรและการทองเที่ยว แตกตางจากงานของ เพ็ญประไพ ภูทองและคณะ 

เรื่อง  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการทองเที่ยวทางธรรมชาติในตําบลคลองศก อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร

ที่ศึกษาประเด็นเสนทางทองเที่ยว และตางจากงานจของ สาวิตรี รตโนภาส (2558) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การสร

งท่ีตั้งโบราณสถานกู บริเวณทุงกุลารองไห จังหวัดรอยเอ็ด ที่พัฒนา 

มูลคาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

สําหรับขอเสนอแนะวิธีการการนําไปใชงานผูที่สนใจขอมูลสามารถอัพโหลดขอมูลภาพแผนที่สามมิติสู

https://sketchfab.comหรือดาวนโหลดขอมูลแผนที่สามมิติเมืองกาญจนบุรีเกาของผูวิจัยไดที่ 

https://sketchfab.com/puylpn053 และยังสามารถนําไปใชงานรวมกับโปรแกรมฟรีซอฟแวรอยาง 

 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. สถิติการทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ป 2559. เขาถึงจาก

http://www.mots.go.th/more_news.php?cid=411. (13 กันยายน 2560).

ญเรืองและมาลินี คําเครือ. (2560). กระบวนการสืบคนความรูว ิถีช ุมชนทองถิ่นเพื่อรื้อฟน

ความสัมพันธของชุมชนทุงสมอ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชแนวคิดแผนที่เดินดินและ

กาญจนบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

น ศรีบุญเรืองและมาลินี คําเครือ (2560). การพัฒนาชุดความรูดานวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนทุงสมอ อําเภอ

พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชแนวคิดแผนที่เดินดิน. Thailand Research Symposium 2017.    

2559). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการทองเที่ยวทางธรรมชาติในตําบลคลองศก

อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธาน ี. สงขลา. มหาวิทยาลัยหาดใหญ. ประเทศไทย

2555) . การรังวัดดวยภาพดิจิทัล. กรุงเทพฯ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสรางแผนที่  Web site แหลงที่ตั้งโบราณสถานกูบริเวณทุ

มหาสารคาม. ภาควิชาภมูิศาสตร . มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ประเทศไทย

การอานแผนที่และตีความรูปถายทางอากาศ (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ

ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 

Ideal image acquisition plan. Retrieved from https://support.pix4d.com/hc/en
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ประเด็นปญหา การวางแผน การปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะหขอมูล การปรับแกขอมูล การประเมินผลขอมูล 

และการแสดงผลขอมูล ทั้งนี้งานวิจัยของคณะผูวิจัยไดใชกระบวนการสํารวจภาคสนามแบบนักมานุษยวิทยาดวย

ขั้นตอน การประสานพื้นที่ การสังเกตและการสํารวจ 

อง คมสัน ศรีบุญเรืองและมาลินี คําเครือ (2560) เรื่อง 

กระบวนการสืบคนความรูวิถีชุมชนทองถิ่นเพื่อรื้อฟนความสัมพันธของชุมชนทุงสมอ อําเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี โดยใชแนวคิดแผนที่เดินดินและปฏิทินชุมชน และกระบวนการจัดทําแผนที่สามมิติเพื่อการจัดทําสื่อการ

ทองและคณะ (2559) ทําการศึกษา

องเที่ยวทางธรรมชาติในตําบลคลองศก อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี 

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การสราง

อยเอ็ด ที่พัฒนา Web GIS เพื่อการเพิ่ม

พโหลดขอมูลภาพแผนที่สามมิติสู

หรือดาวนโหลดขอมูลแผนที่สามมิติเมืองกาญจนบุรีเกาของผูวิจัยไดที่ 

ารถนําไปใชงานรวมกับโปรแกรมฟรีซอฟแวรอยาง google 

เขาถึงจาก. 

2560). 

กระบวนการสืบคนความรูว ิถีช ุมชนทองถิ่นเพื่อรื้อฟน

ความสัมพันธของชุมชนทุงสมอ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชแนวคิดแผนที่เดินดินและ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. ประเทศไทย. 

การพัฒนาชุดความรูดานวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนทุงสมอ อําเภอ

Thailand Research Symposium 2017.    

องเที่ยวทางธรรมชาติในตําบลคลองศก 

ประเทศไทย. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

บริเวณทุงกุลารองไห  จังหวัด 

ประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ. มูลนิธิโครงการ

.pix4d.com/hc/en-

Image-Acquisition-



 

 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

จันทรเพชร  ไกรโชค

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 

เจริญเติบโตจากเมล็ด  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน

อีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการ

ตอบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยคือ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 

จํานวน 1 หองเรียนรวม  27คน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด

3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห

ทีแบบไมเปนอิสระตอกัน  ผลการวิจัยพบวา 

1) คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด 

โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในระดับมาก 

2) ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน

เจริญเติบโตจากเมล็ด พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

 

คําสําคัญ : อเีลิรนนิง  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ
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การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสะพานที่ 

 
จันทรเพชร  ไกรโชค

1
 บัญชา สํารวยรื่น

2
 อนุเจริญวงศระยับ

3
  ปยมนัส วรวิทยรัตนกุล

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอีเลิรนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยคือ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 2โรงเรียนสะพานที่ 3ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่

คนโดยสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห ขอมูลใชคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทีแบบไมเปนอิสระตอกัน  ผลการวิจัยพบวา  

คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด 

โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในระดับมาก ( x =4.46, S.D.=0.40 ) ดานเทคโนอยูในระดับ มาก 

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน อีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการ

เจริญเติบโตจากเมล็ด พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ( x = 4.31, S.D.= 0.

เลิรนนิง  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ 
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รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด  

โรงเรียนสะพานที่ 3 
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พัฒนาบทเรียนอีเลิรนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน 

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด กลุมตัวอยางที่ใชในการ

ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

โดยสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย1)บทเรียนอีเลิรนนิง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ

คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด 

ดานเทคโนอยูในระดับ มาก ( x =4.03, S.D.=0.55 )   

หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชา

ด สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

อีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการ

.61) 

janphetpr@gmail.com) 
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Abstract 
The purposes of this research were to : 1) develop e 

Departmenton the topic of Growth from seeds had  the  efficiency  2) compare learning achievement 

in Careerand Technology Department on the topic of Growth from seeds before  and  after learning 

by  using  e – learning, 3) study students’ satisfaction  towards learning  activities  by  using  e 

learning.  The  sample  consisted  of  27  students  of Prathomsuksa 2 duri

2018 of Sapanteesam School. The instruments of this research were : 1) e 

TechnologyDepartment on the topic of Growth from seeds 2)  the  achievement  test ,  and  3) 
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The purposes of this research were to : 1) develop e –learning on Career and Technology 

Departmenton the topic of Growth from seeds had  the  efficiency  2) compare learning achievement 

logy Department on the topic of Growth from seeds before  and  after learning 

learning, 3) study students’ satisfaction  towards learning  activities  by  using  e 

learning.  The  sample  consisted  of  27  students  of Prathomsuksa 2 duri

Sapanteesam School. The instruments of this research were : 1) e –learning  in  Career and 

Department on the topic of Growth from seeds 2)  the  achievement  test ,  and  3) 

on  satisfaction  towards learning  activities  by  using  e –learning.  The  statistical  

were  mean  , standard deviation, and t – test dependence. The results of this 

1) The quality of e –learning course Career and Technology Department 

from seeds  had high level in subject section ( x =4.46, S.D.=0.40 ) and high 

level in technical scetion( x =4.03, S.D.=0.55 )  2) The learning  achievement  on  data  and  

msuksa 2 students  after  learning  by  using  e –learning  were  statistically  

significant  higher  than before learning at 0.05  level.  3) The students’ satisfaction towards learning  

learning on data one information were at a high level (

learning, achievement , satisfaction 
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learning on Career and Technology 

Departmenton the topic of Growth from seeds had  the  efficiency  2) compare learning achievement 

logy Department on the topic of Growth from seeds before  and  after learning 

learning, 3) study students’ satisfaction  towards learning  activities  by  using  e – 

learning.  The  sample  consisted  of  27  students  of Prathomsuksa 2 during the academic year 

learning  in  Career and 

Department on the topic of Growth from seeds 2)  the  achievement  test ,  and  3) 

learning.  The  statistical  

test dependence. The results of this 

learning course Career and Technology Department 

=4.46, S.D.=0.40 ) and high 

The learning  achievement  on  data  and  

learning  were  statistically  

The students’ satisfaction towards learning  

( x = 4.31, S.D.= 0.61) 



 

 

1. บทนํา 
ประเทศไทยเปนสังคมเกษตรกรรม โดยการเกษตรมีความสําคัญในภาพรวมคือ เปนการสรางความมั่นคง

ทางสังคมกับประชาชนที่เกี่ยวของ สรางความมั่นคงทางอาหา

แหลงสรางรายได เปนตลาดสําคัญรองรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เปนแหลงสรางงานใหกับคนไทย เปนภาค

เศรษฐกิจที่แขงขันกับตางประเทศ เปนฐานความเชื่อมโยงของการผลิตอื่น  เปนความสําคัญทั้งตอชีวิตและธุรกรรม

ทุกภาคสวนของมนุษย  เปนกระบอกเสียงประชาสัมพันธประเทศ  และเปนแหลงสนับสนุนการทองเที่ยว 

(สมจิต โยธะคง. 2552 ) 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปนวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  เพื่อใหมี

ความรูความสามารถ  มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชี

ประสิทธิภาพ   โดยมีสาระสําคัญ เกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน  ทักษะที่จําเปนตออาชีพ   

จนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  มีตัวชี้วัดใ

ใชวัสดุ  อุปกรณ   และเครื่องมือ  

ครอบครัวอยางปลอดภัย (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนสะพานที่ 

เกษตรกรรมเปนหลัก ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพทําไรผักแตไมนิยมใหบุตรหลานประกอบอาชีพ

ดั่งเดิมของผูปกครอง เนื่องจากเห็นวาเปนอาชีพท่ีตองทํางานหนัก ไมมีเกียรติ อีกทั้ง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

ที่รอยละ 75.00 แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาค พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของวิชาดังกลาวคิดเปน

รอยละ 65.05 ซึ่งต่ํากวาเกณฑความพึ

ในหนวยการเรียนรู เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด เนื่องจากเปนหนวยการเรียนรูที่ตองเรียนทั้งภาคทฤษฏีและ

ปฏิบัติที่ตองใชเวลาในการรอผล อีกทั้งโรงเรียนมีพื้นที่จํากัดในการสรางแปลงปลู

อยางเปนรูปธรรมได 

ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนอีเลิรนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด

โดยการเชื่อมโยงของขอมูลในรูปของขอความ ภาพน่ิง เสียง กราฟฟก วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว  เพื่อใหผูเรียนสามารถ

ควบคุมการเรียนของตนในดานลําดับการเรียนตามพื้นฐานตามจังหวะของตนเอง สามารถยอนกลับมาศึกษาในสวนที่

ไมเขาใจไดใหม สามารถตอบโตกับครูผูสอนหรือเพื่อนในกลุม 

ลักษณะตลอดชีวิตเปนการเปดโอกาสสําหรับผู

ไดเกิดประสบการณและกระบวนการเรียนรู ไดคนพบ และเกิดการปรับตัว และตระหนักถึงคุณคาของงานอาชีพ

เกษตรกรรมของบรรพบุรุษ รวมถึงพัฒนาตนเองใหบรรลุตามตัวชี้วัดที่กําหนดได

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงราย

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสะพานที่ 
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ประเทศไทยเปนสังคมเกษตรกรรม โดยการเกษตรมีความสําคัญในภาพรวมคือ เปนการสรางความมั่นคง

ทางสังคมกับประชาชนที่เกี่ยวของ สรางความมั่นคงทางอาหาร เปนรากฐานการทําใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีงาม เปน

แหลงสรางรายได เปนตลาดสําคัญรองรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เปนแหลงสรางงานใหกับคนไทย เปนภาค

เศรษฐกิจที่แขงขันกับตางประเทศ เปนฐานความเชื่อมโยงของการผลิตอื่น  เปนความสําคัญทั้งตอชีวิตและธุรกรรม

ษย  เปนกระบอกเสียงประชาสัมพันธประเทศ  และเปนแหลงสนับสนุนการทองเที่ยว 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปนวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  เพื่อใหมี

ความรูความสามารถ  มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   โดยมีสาระสําคัญ เกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน  ทักษะที่จําเปนตออาชีพ   

จนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพโดยหลักสูตรแกนกลางใน

มีตัวชี้วัดในเรื่องวิธีการและประโยชนการทํางาน     เพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว 

เครื่องมือ  ในการทํางานอยางเหมาะสมกับงานและประหยัด ทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2551 ) 

โรงเรียนสะพานที่ 3 ตั้งอยูตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนชุมชนที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเปนหลัก ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพทําไรผักแตไมนิยมใหบุตรหลานประกอบอาชีพ

ดั่งเดิมของผูปกครอง เนื่องจากเห็นวาเปนอาชีพท่ีตองทํางานหนัก ไมมีเกียรติ อีกทั้งจากผลสั

2 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ปการศึกษา 2560 ไดตั้งเกณฑคะแนนเฉลี่ยไว

แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาค พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของวิชาดังกลาวคิดเปน

ซึ่งต่ํากวาเกณฑความพึงพอใจที่โรงเรียนไดกําหนดไว จากการศึกษาขอมูลพบวา นักเรียนมีผลการเรียนต่ํา

ในหนวยการเรียนรู เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด เนื่องจากเปนหนวยการเรียนรูที่ตองเรียนทั้งภาคทฤษฏีและ

ปฏิบัติที่ตองใชเวลาในการรอผล อีกทั้งโรงเรียนมีพื้นที่จํากัดในการสรางแปลงปลูก นักเรียนจึงไมสามารถเรียนรู

ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนอีเลิรนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด

โดยการเชื่อมโยงของขอมูลในรูปของขอความ ภาพน่ิง เสียง กราฟฟก วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว  เพื่อใหผูเรียนสามารถ

วบคุมการเรียนของตนในดานลําดับการเรียนตามพื้นฐานตามจังหวะของตนเอง สามารถยอนกลับมาศึกษาในสวนที่

ไมเขาใจไดใหม สามารถตอบโตกับครูผูสอนหรือเพื่อนในกลุม e-Learning สามารถนําไปใช

ลักษณะตลอดชีวิตเปนการเปดโอกาสสําหรับผูเรียนที่ขาดโอกาสในการศึกษา (ถนอมพร เลาหจรัสแสง

ไดเกิดประสบการณและกระบวนการเรียนรู ไดคนพบ และเกิดการปรับตัว และตระหนักถึงคุณคาของงานอาชีพ

เกษตรกรรมของบรรพบุรุษ รวมถึงพัฒนาตนเองใหบรรลุตามตัวชี้วัดที่กําหนดได 

เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด 

โรงเรียนสะพานที่ 3ใหมีประสิทธิภาพ 

51 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ประเทศไทยเปนสังคมเกษตรกรรม โดยการเกษตรมีความสําคัญในภาพรวมคือ เปนการสรางความมั่นคง

ร เปนรากฐานการทําใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีงาม เปน

แหลงสรางรายได เปนตลาดสําคัญรองรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เปนแหลงสรางงานใหกับคนไทย เปนภาค

เศรษฐกิจที่แขงขันกับตางประเทศ เปนฐานความเชื่อมโยงของการผลิตอื่น  เปนความสําคัญทั้งตอชีวิตและธุรกรรม

ษย  เปนกระบอกเสียงประชาสัมพันธประเทศ  และเปนแหลงสนับสนุนการทองเที่ยว  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปนวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  เพื่อใหมี

พและการศึกษาตอไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   โดยมีสาระสําคัญ เกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน  ทักษะที่จําเปนตออาชีพ   เนนการปฏิบัติจริง

เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพโดยหลักสูตรแกนกลางใน 

นเรื่องวิธีการและประโยชนการทํางาน     เพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว  

ในการทํางานอยางเหมาะสมกับงานและประหยัด ทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและ

งอยูตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนชุมชนที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเปนหลัก ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพทําไรผักแตไมนิยมใหบุตรหลานประกอบอาชีพ

จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ไดตั้งเกณฑคะแนนเฉลี่ยไว

แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาค พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของวิชาดังกลาวคิดเปน 

งพอใจที่โรงเรียนไดกําหนดไว จากการศึกษาขอมูลพบวา นักเรียนมีผลการเรียนต่ํา

ในหนวยการเรียนรู เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด เนื่องจากเปนหนวยการเรียนรูที่ตองเรียนทั้งภาคทฤษฏีและ

ก นักเรียนจึงไมสามารถเรียนรู

ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนอีเลิรนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด ขึ้น 

โดยการเชื่อมโยงของขอมูลในรูปของขอความ ภาพน่ิง เสียง กราฟฟก วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว  เพื่อใหผูเรียนสามารถ

วบคุมการเรียนของตนในดานลําดับการเรียนตามพื้นฐานตามจังหวะของตนเอง สามารถยอนกลับมาศึกษาในสวนที่

สามารถนําไปใชเพื่อสนับสนุนการเรียนใน

ถนอมพร เลาหจรัสแสง.ม.ป.ป.)  

ไดเกิดประสบการณและกระบวนการเรียนรู ไดคนพบ และเกิดการปรับตัว และตระหนักถึงคุณคาของงานอาชีพ

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด  



 

 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

อีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด ช้ันประถมศึกษาปที่ 

 

3. ขอบเขตของการวิจยั 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ภาคเรียนที่ 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนที่

โรงเรียนสะพานที่ 3 ตําบลอรัญญิกอําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกภาคเรียนที่

สุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรอิสระ 

เทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด 

3.2  ตัวแปรตาม 

3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

ดวยบทเรียนอเีลรินนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด 

3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

อีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมลด็ 

4.  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คอื เนื้อหา

2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการเจริญเติบโตจาก

เมลด็ชั้นประถมศึกษาปที่ 2ใชเวลาเรียนจํานวน 
 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
บทเรียนอีเลิรนนิงหมายถึ

เสียง การตดิตอสื่อสาร ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองผานเครอืขายคอมพิวเตอร  สามารถยืดหยุน สะดวกใน

การเรยีน เขาถึงงาย ผูเรยีนเปนผูควบคุมการเรียนรูดวยตัวเอง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  หมายถึง ผลการเรียนรูดานความรู ความจํา 

ความเขาใจ และการนําไปใชในการเรียนวิ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียนอีเลิรนนิงที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ความพึงพอใจ หมาย

เทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด ช้ันประถมศึกษาปท่ี 

 

 

 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสะพานที่ 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2โรงเรียนสะพานที่ 

อีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด ช้ันประถมศึกษาปที่ 

 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสะพานที่ 

อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2561 จํานวน  2  หอง  มีนักเรียนทั้งสิ้น 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่ 

ตําบลอรัญญิกอําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกภาคเรียนที่ 2ปการศึกษา

Simple random sampling) จํานวน 1  หอง  นักเรียน  27 คน 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) การใชบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด  

ตัวแปรตาม (Dependent  Variables)  ไดแก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสะพานท่ี 

งรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด  

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรยีนสะพานท่ี 

อีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมลด็  

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คอื เนื้อหาตามที่ไดกําหนดไวในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการเจริญเติบโตจาก

ใชเวลาเรียนจํานวน 6 ชั่วโมง   

บทเรียนอีเลิรนนิงหมายถงึรูปแบบการเรยีนในรูปแบบมลัตมิีเดยีที่มีทั้งตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง 

เสียง การตดิตอสื่อสาร ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองผานเครอืขายคอมพิวเตอร  สามารถยืดหยุน สะดวกใน

การเรยีน เขาถึงงาย ผูเรยีนเปนผูควบคุมการเรียนรูดวยตัวเอง 

การเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  หมายถึง ผลการเรียนรูดานความรู ความจํา 

ความเขาใจ และการนําไปใชในการเรียนวิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวัดจากคะแนนของการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียนอีเลิรนนิงที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสกึนึกคิด ของนักเรียนที่มีตอบทเรยีนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชพีและ

เทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
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เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง

โรงเรียนสะพานที่ 3 

โรงเรียนสะพานที่ 3 ที่มีตอบทเรียน 

อีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสะพานที่ 3 

โรงเรียนสะพานที่ 3 ตําบลอรญัญิก

หอง  มีนักเรียนทั้งสิ้น 56 คน 

กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่ 2

ปการศึกษา 2561 ไดมาโดย 

การใชบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและ

โรงเรียนสะพานท่ี 3 ที่เรียน

โรงเรยีนสะพานท่ี 3 ที่มตีอบทเรียน 

ตามที่ไดกําหนดไวในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการเจริญเติบโตจาก

งรูปแบบการเรยีนในรูปแบบมลัตมิีเดยีที่มีทั้งตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง 

เสียง การตดิตอสื่อสาร ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองผานเครอืขายคอมพิวเตอร  สามารถยืดหยุน สะดวกใน

การเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  หมายถึง ผลการเรียนรูดานความรู ความจํา 

โดยวัดจากคะแนนของการทํา

ถึง ความรูสกึนึกคิด ของนักเรียนที่มีตอบทเรยีนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชพีและ



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 1. บทเรียนอีเลรินนิง รายวิชากา

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาอยางมีระบบตามรูปแบบ ของ  

 1.1 ขั้นการวิเคราะห 

  1.1.1 วิเคราะหดานเนื้อหา โด

เกี่ยวของ และแบงเนื้อหาของบทเรียนออกเปนหนวยยอย ๆ 

   หนวยที่ 

   หนวยที่ 

   หนวยที่ 

   หนวยที่ 

  1.1.2 วเิคราะหผูเรียน กําหนดกลุมผูเรียนเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

  1.1.3 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหาของบทเรียนอีเลรินนิง

 1.2 ขั้นการออกแบบ 

  1.2.1 นําขอมูลที่ไดจากการวิเ

  1.2.2 ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค การเรียนรู โดย

แบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน คือ เนื้อหาของบทเรียน การประเมินผล การตดิตอสื่อสาร 

  1.2.3 นําเนื้อหาท่ีไดจากการออกแบบไปใหผูเชี่ยวชาญดา

ถูกตองโดยใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

ความพึงพอใจ มากที่สุด = 5 

กลาง = 3 คะแนน2  คะแนน ระดับความพึงพอ

  1.2.4 นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข ปรับปรุงเนื้อหา

 

ตัวแปรตน 

 การใชบทเรียนอีเลิรนนิง

รายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจาก

เมลด็  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

บทเรียนอีเลรินนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมลด็ อาศัยหลักการและ

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาอยางมีระบบตามรูปแบบ ของ  ADDIE Model ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังน้ี

ขั้นการวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการวิเคราะหดังนี ้

วิเคราะหดานเนื้อหา โดยวิเคราะหหลักสตูร จดุประสงคการเรียนรูเอกสารและ งานวิจัยที่

เกี่ยวของ และแบงเนื้อหาของบทเรียนออกเปนหนวยยอย ๆ 4 หนวยคือ  

หนวยที่ 1 เติบโตจากเมลด็ 

หนวยที่ 2 เครื่องมือเพาะเมล็ด 

หนวยที่ 3การเพาะเมล็ด 

หนวยที่ 4 การดูแลแปลงเพาะ 

เคราะหผูเรียน กําหนดกลุมผูเรียนเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

กําหนดจุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหาของบทเรียนอีเลรินนิง 

ขั้นการออกแบบ (Design) ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการออกแบบ ดังน้ี 

นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาวางเคาโครงและผังบทเรียน 

ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค การเรียนรู โดย

สวน คือ เนื้อหาของบทเรียน การประเมินผล การตดิตอสื่อสาร  

นําเนื้อหาท่ีไดจากการออกแบบไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 

ถูกตองโดยใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนน 

5 คะแนน4 ระดับความพึงพอใจ มาก= 4 คะแนน3คะแนน ระดับความพึงพอใจ ปาน

คะแนน ระดับความพึงพอใจ นอย= 2 คะแนน1 ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด 

นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข ปรับปรุงเนื้อหา 

บทเรียนอีเลิรนนิง

รายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจาก

ตัวแปรตาม 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่องการเติบโตจากเมล็ด  
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รงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมลด็ อาศัยหลักการและ

ขั้นตอน ดังน้ี 

 

ยวิเคราะหหลักสตูร จดุประสงคการเรียนรูเอกสารและ งานวิจัยที่

เคราะหผูเรียน กําหนดกลุมผูเรียนเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสะพานที่ 3 

  

ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค การเรียนรู โดย

นเนื้อหา จํานวน 3 ทานตรวจสอบความ

โดยมีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ ดังนี้5 ระดับ

คะแนน ระดับความพึงพอใจ ปาน

ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด = 1 คะแนน  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและ

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอ

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  



 

 

 1.3 ขั้นการพัฒนา  

  1.3.1 ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง โดยใชเครื่องมือ และโปรแกรมดังน้ี 

 1. เครื่องคอมพิ

 2. ระบบปฏิบัติการ

 3. เว็บไซตสําหรับสรางบทเรียนอีเลิรนนิง

 4. เว็บไซตสําหรับสรางแบบทดสอบ แบบสํารวจความพึงพอใจ 

 5. เว็บไซตสําหรับสรางหนาสงการบานและสนทนาระหวางครูและนักเรียน ไดแก

 6. โปรแก

 7. โปรแกรมตัดตอ 

 8. กลองบันทึกภาพ 

  1.3.2 นําเนื้อหาจากการออกแบบมาพัฒนาเปนบทเรียนอีเลิรนนิงและนําบทเรียนดังกลาวไปให

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี จํานวน 

(Rating Scale) 

  1.3.3  นําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีมาปรับปรุงบทเรียนอีเลิรนนิง

 1.4 ขั้นนําไปใช 

เรื่องการเติบโตจากเมล็ด ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เวลาทีใ่ช 6 ชั่วโมง  

 1.5ขั้นประเมิน 

นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

แบบประเมินความพึงพอใจ ไปวิเคราะห

2. แบบทดสอบวัดผ

 2.1ผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนาแบบทดสอบโดยกําหนดตัวชี้วัด วัตถุประสงคสรางแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้

 2.2นําขอสอบท่ีสรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล

ของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู

2.3 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจากนั้นนํามาวิเคราะหหาคา

0.67 - 1.00 คาความยากงายอยูระหวาง 

เทากับ 0.86 

3. แบบประเมินความพึงพอใจ

 3.1 ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีเรื่องการเติบโต จากเมล็ดเปนแบบม
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ขั้นการพัฒนา  (Development)  

ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง โดยใชเครื่องมือ และโปรแกรมดังน้ี 

เครื่องคอมพวิเตอร 

ระบบปฏิบัติการ 

เว็บไซตสําหรับสรางบทเรียนอีเลิรนนิง  (https://sites.google.com)

เว็บไซตสําหรับสรางแบบทดสอบ แบบสํารวจความพึงพอใจ (Google from

เว็บไซตสําหรับสรางหนาสงการบานและสนทนาระหวางครูและนักเรียน ไดแก

โปรแกรมตกแตงภาพ   

โปรแกรมตัดตอ  

กลองบันทึกภาพ VDO 

นําเนื้อหาจากการออกแบบมาพัฒนาเปนบทเรียนอีเลิรนนิงและนําบทเรียนดังกลาวไปให

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี จํานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนดวยคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีมาปรับปรุงบทเรียนอีเลิรนนิง

ขั้นนําไปใช (Implementation) นําบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่องการเติบโตจากเมล็ด ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2โรงเรียนสะพานที่ 

ขั้นประเมิน (Evaluation)  ผูวิจัยไดดําเนินในขั้นประเมินผลดังนี้ หลังจากนําบทเรียนไปใชกับ

นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2โรงเรียนสะพานที่ 3  แลวนําผลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

แบบประเมินความพึงพอใจ ไปวิเคราะห 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีลําดับขั้นตอนการสรางดังนี ้

ผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนาแบบทดสอบโดยกําหนดตัวชี้วัด วัตถุประสงคสรางแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอใชวัดความรูกอนเรียนและหลังเรียนตาม

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหาเรื่องการเติบโตของเมล็ด 

นําขอสอบท่ีสรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลจํานวน 3 คนตรวจสอบความสอดคลอง

ของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู  

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจากนั้นนํามาวิเคราะหหาคา

ยากงายอยูระหวาง 0.25- 0.77 คาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.23 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีเรื่องการเติบโต จากเมล็ดเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ระดับจํานวน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง โดยใชเครื่องมือ และโปรแกรมดังน้ี  

(https://sites.google.com) 

Google from) 

เว็บไซตสําหรับสรางหนาสงการบานและสนทนาระหวางครูและนักเรียน ไดแก padlet.com 

นําเนื้อหาจากการออกแบบมาพัฒนาเปนบทเรียนอีเลิรนนิงและนําบทเรียนดังกลาวไปให

คน ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนดวยคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีมาปรับปรุงบทเรียนอีเลิรนนิง 

นําบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โรงเรียนสะพานที่ 3 จํานวน 27 คน  

ผูวิจัยไดดําเนินในขั้นประเมินผลดังนี้ หลังจากนําบทเรียนไปใชกับ

แลวนําผลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 

ผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนาแบบทดสอบโดยกําหนดตัวชี้วัด วัตถุประสงคสรางแบบทดสอบ 

ขอใชวัดความรูกอนเรียนและหลังเรียนตาม

คนตรวจสอบความสอดคลอง

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจากนั้นนํามาวิเคราะหหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 

23 – 0.61 คาความเชื่อมั่น

ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและ

ระดับ ระดับจํานวน 8 ขอ 



 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ 

Pretest – Posttest Design (
 

แบบแผนการทดลอง

กลุม 

E 

  E แทนกลุมทดลอง

  T1   แทนการสอบกอนการทดลอง โดยใชแบบทดสอบกอนเรยีน

  X การทดลอง

 T2 แทนการทดสอบหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบหลังเรียน

และดําเนินการเก็บขอมูลดังนี ้

1. ชี้แจงและทําความเขาใจกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

2. ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ระบบเว็บไซต https://bit.ly/2GNcBmF 

 2.1 ใหนักเรียนอานคําแนะนําในการใชบทเรียนอีเลิรนนิง

 2.2 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน

 2.3 ใหนักเรียนศึกษาบทเรียน หนวยที่ 

 2.4 ใหนักเรียนศึกษาบทเรียน หนวยที่ 

 2.5ใหนักเรียนศึกษาบทเรยีน หนวยที่ 

 2.6 ใหนักเรียนศึกษาบทเรียน หนวยที่ 

 2.7 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนและแบบทดสอบความพึงพอใจ

3. ผูวิจัยรวบรวมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินความพึงใจ
 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. หาคุณภาพของ บทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโน

ใชสถิติ คาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียนจากบทเรียน 

dependent 

 3. วิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรี

เรื่องการเติบโต จากเมล็ด โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมลู คือ คาเฉลี่ย

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ 

Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543:60) เปนแบบแผนการทดลองท่ีมีลัก

แบบแผนการทดลอง 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง

T1 X 

แทนกลุมทดลอง 

แทนการสอบกอนการทดลอง โดยใชแบบทดสอบกอนเรยีน 

การทดลองดวยการสอนโดยใชบทเรียน E-Learning 

แทนการทดสอบหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบหลังเรียน 

 

ชี้แจงและทําความเขาใจกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 เกี่ยวกับวิธีการใชงานบทเรียนอีเลรินนิง

ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสะพานที่ 3 จํานวน 27 คน ศึกษาบทเรียนอีเลรินนิง ผาน

https://bit.ly/2GNcBmF ตามขั้นตอนดังนี ้

ใหนักเรียนอานคําแนะนําในการใชบทเรียนอีเลิรนนิง 

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

ใหนักเรียนศึกษาบทเรียน หนวยที่ 1 เติบโตจากเมลด็ 

ใหนักเรียนศึกษาบทเรียน หนวยที่ 2 เครื่องมือเพาะเมล็ด 

ใหนักเรียนศึกษาบทเรยีน หนวยที่ 3การเพาะเมล็ด 

ใหนักเรียนศึกษาบทเรียน หนวยที่ 4 การดูแลแปลงเพาะ 

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนและแบบทดสอบความพึงพอใจ 

ผูวิจัยรวบรวมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินความพึงใจ 

หาคุณภาพของ บทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมลด็ โดย

และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

วิเคราะหเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียนจากบทเรียน e –

วิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรยีนบทเรยีนอีเลรินนงิ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่องการเติบโต จากเมล็ด โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมลู คือ คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One - Group 

เปนแบบแผนการทดลองท่ีมีลักษณะ ดังน้ี 

สอบหลัง 

T2 

เกี่ยวกับวิธีการใชงานบทเรียนอีเลรินนิง 

คน ศึกษาบทเรียนอีเลรินนิง ผาน

โลยี เรื่องการเติบโตจากเมลด็ โดย

– learning  โดยใช t-test 

ยนบทเรยีนอีเลรินนงิ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 



 

 

 

7. ผลการวิจัย 
 1. หาคุณภาพของ บทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจ

ใชสถิติ คาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และดานเทคนิค ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคดิเห็นตอบทเรียนในภาพรวม 

S.D.=0.40 ) ดานเทคนิคอยูในระดับ มาก 

สามารถนําไปใชไดจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 ในบทเรียนอีเลรนนิง ประกอบดวย มีเมนูหลักคือคําแนะนําในการใชบทเรียน 

จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบกอนเรียน

ที่ 2 เครื่องมือเพาะเมล็ด, บทเรียนหนวยที่ 

เปนแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 

หนาตางสงการบาน และประวัติผูจัดทํา 

2.  ผลการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียนจากบทเรยีนบทเรียนอเีลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ดแสดงดังตารางที่ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนกอนเรียนและหลังเรี

             เรื่องการเติบโตจากเมลด็
 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน

คะแนนจากการแบบทดสอบหลังเรียน

*  p≤.05 

 จากตารางท่ี 1 พบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของกลุมตัวอยาง กอนเรียนมีคาเฉลีย่ 

หลังเรียนมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ

นั่นคือ ผลการทดสอบหลังเรยีนรูดวยบทเรียนอีเลิรนนิงทําใหนักเรี

กอนเรียน 
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หาคุณภาพของ บทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจ

และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  ในการหาคุณภาพด

และดานเทคนิค ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคดิเห็นตอบทเรียนในภาพรวม ดานเนื้อหาอยูในระดับมาก 

เทคนิคอยูในระดับ มาก ( x =4.03, S.D.=0.55 )  แสดงวา บทเรียนมีเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสม

 

ภาพที่ 1 หนาแรกของบทเรียนอีเลิรนนิง 

ในบทเรียนอีเลรนนิง ประกอบดวย มีเมนูหลักคือคําแนะนําในการใชบทเรียน 

จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบกอนเรียน, บทเรียนแบงเปนบทเรียนหนวยที่ 1 เติบโตจากเมล็ด

บทเรียนหนวยที่ 3 การเพาะเมล็ด, หนวยที่ 4 การดูแลแปลงเพาะ แบบทดสอบหลังเรียน 

เปนแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ, แบบสอบถามความพึงพอใจ

หนาตางสงการบาน และประวัติผูจัดทํา  

ผลการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียนจากบทเรยีนบทเรียนอเีลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ดแสดงดังตารางที่ 1 

แสดงคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลรินนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่องการเติบโตจากเมลด็ 

         n x    S.D.  

คะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน 

คะแนนจากการแบบทดสอบหลังเรียน 

27 

27 

9.22 

14.11 

 2.34 

 2.27 

พบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของกลุมตัวอยาง กอนเรียนมีคาเฉลีย่ 

เทากับ14.11ซึ่งผลการเปรียบเทียบพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

นั่นคือ ผลการทดสอบหลังเรยีนรูดวยบทเรียนอีเลิรนนิงทําใหนักเรียนกลุมตัวอยางมผีลสัมฤทธิ์หลงัเรียนสูงข้ึนกวา
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

หาคุณภาพของ บทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมลด็ โดย

ในการหาคุณภาพดานเนื้อหา 

ดานเนื้อหาอยูในระดับมาก ( x =4.46, 

แสดงวา บทเรียนมีเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสม

ในบทเรียนอีเลรนนิง ประกอบดวย มีเมนูหลักคือคําแนะนําในการใชบทเรียน , มาตรฐานตัวชี้วัดและ

เติบโตจากเมล็ด, บทเรียนหนวย

การดูแลแปลงเพาะ แบบทดสอบหลังเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ, กระดานสนทนา,

ผลการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียนจากบทเรยีนบทเรียนอเีลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและ

ยนดวยบทเรียนอีเลรินนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

     t  Sig.  

 

 

9.85  .00* 

พบวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของกลุมตัวอยาง กอนเรียนมีคาเฉลีย่ ( x ) เทากับ 9.22  

ซึ่งผลการเปรียบเทียบพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ยนกลุมตัวอยางมผีลสัมฤทธิ์หลงัเรียนสูงข้ึนกวา



 

 

3. วิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนบทเรยีนอีเลรินนงิ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่องการเติบโตจากเมล็ด แสดงดังตารางท่ี 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรีย

เรื่องการเติบโตจากเมล็ด
 

ลําดับ รายการประเมิน

1 บทเรียนมีความนาสนใจ
2 การนําเสนอเนื้อหางายตอการ

เขาใจ 
3 ปริมาณของเนื้อหากําลังดี ไมมาก 

ไมนอยเกินไป 
4 ตัวอักษรชัดเจนอานงาย
5 ภาพประกอบมคีวามสวยงาม
6 เสียงประกอบเหมาะสม
7 ระยะเวลาในการศึกษาบทเรยีน

เหมาะสม 
8 ทานไดความรูเพิ่มขึ้นหลังจาก

ศึกษาผานบทเรยีน 

คาเฉลี่ยรวม 

จากตาราง 2ผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

นาสนใจและดึงดูดใจผูเรียนมีความพึงพอใจ 

การเขาใจ ผูเรียนมีความพึงพอใจ 

ผูเรียนมีความพึงพอใจ (Mean = 

อยูในระดับมาก ภาพประกอบมีความสวยงาม ผู เรียนมีความพึงพอใจ 

เสียงประกอบเหมาะสม ผูเรียนมีความพึงพอใจ 

เหมาะสม ผูเรียนมีความพึงพอใจ 

พึงพอใจ ( x  =  4.37) อยูในระดับมาก

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเติบโต

จากเมล็ดชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

คุณภาพดานเนื้อหาบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโ

 โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ลาวัณย ดุลยชาติ

สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่พัฒนาข้ึนโดยใชแบบประเมินคุณภาพโดยอาจารยที่ปรึกษาพบวา โดยรวมอยูในระดับ
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วิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนบทเรยีนอีเลรินนงิ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่องการเติบโตจากเมล็ด แสดงดังตารางท่ี 2 

แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่องการเติบโตจากเมล็ด 

รายการประเมิน Mean S.D. 

บทเรียนมีความนาสนใจ 4.44 0.57 

การนําเสนอเนื้อหางายตอการ 4.26 0.85 

ปริมาณของเนื้อหากําลังดี ไมมาก 4.37 0.74 

ตัวอักษรชัดเจนอานงาย 4.44 0.89 

ภาพประกอบมคีวามสวยงาม 4.48 0.70 

เสียงประกอบเหมาะสม 3.93 1.00 

ระยะเวลาในการศึกษาบทเรยีน 4.26 0.85 

ทานไดความรูเพิ่มขึ้นหลังจาก 4.37 0.88 

4.31 0.61 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.31) 

นาสนใจและดึงดูดใจผูเรียนมีความพึงพอใจ ( x  = 4.44 ) อยูในระดับมาก ดานการนําเสนอเนื้อหางายตอ

มีความพึงพอใจ ( x  = 4.26 )อยูในระดับมาก ปริมาณของเนื้อหากําลังดี ไมมาก ไมนอยเกินไป 

Mean = 4.37 ) อยูในระดับมาก ตัวอักษรชัดเจนอานงายผูเรียนมีความพึงพอใจ 

อยูในระดับมาก ภาพประกอบมีความสวยงาม ผู เรียนมีความพึงพอใจ ( x  = 

เสียงประกอบเหมาะสม ผูเรียนมีความพึงพอใจ ( x  = 3.96)  อยูในระดับมาก ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน

เหมาะสม ผูเรียนมีความพึงพอใจ ( x  = 4.26) อยูในระดับมาก เพิ่มขึ้นหลังจากศึกษาผานบทเรียนผูเรียนมีความ

อยูในระดับมาก 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเติบโต

2 โรงเรียนสะพานที่ 3สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

านเนื้อหาบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด

โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในระดับมาก ( x =4.46, S.D.=0.40 ) ดานเทคนิคอยูในระดับ มาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ลาวัณย ดุลยชาติ(2558) ที่ไดทํางานวิจัยเรื่องการเลือกซอฟตแวรใหเหมาะสมกับงาน

ที่พัฒนาข้ึนโดยใชแบบประเมินคุณภาพโดยอาจารยที่ปรึกษาพบวา โดยรวมอยูในระดับ
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วิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนบทเรยีนอีเลรินนงิ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ระดับคุณภาพ 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

    ระดับมาก 

= 4.31) ดานบทเรียนมีความ

อยูในระดับมาก ดานการนําเสนอเนื้อหางายตอ 

อยูในระดับมาก ปริมาณของเนื้อหากําลังดี ไมมาก ไมนอยเกินไป 

อยูในระดับมาก ตัวอักษรชัดเจนอานงายผูเรียนมีความพึงพอใจ ( x  = 4.44) 

= 4.48 ) อยูในระดับมาก  

อยูในระดับมาก ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน

อยูในระดับมาก เพิ่มขึ้นหลังจากศึกษาผานบทเรียนผูเรียนมีความ 

จากการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเติบโต

นโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด 

ดานเทคนิคอยูในระดับ มาก ( x =4.03, S.D.=0.55) 

กซอฟตแวรใหเหมาะสมกับงาน

ที่พัฒนาข้ึนโดยใชแบบประเมินคุณภาพโดยอาจารยที่ปรึกษาพบวา โดยรวมอยูในระดับ



 

 

มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.50 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนตามแนวทางเชิงระบบ ADDIE Model 

(2560) ที่ไดพัฒนาบทเรียนโดยการใชรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการทบทวน

อิเล็กทรอนิกสเพื่อการทบทวน รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานเนื้อหาอยูในระดับดี 

การผลิตสื่ออยูในระดับดี ( x  = 3.94)

หลังการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทค

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสะพานที่ 

เทากับ 9.22 หลังเรียนมีคาเฉลี่ย เทากับ

ที่ระดับ.05 นั่นคือ ผลการทดสอบหลังเรียนรูดวยบทเรียนอีเลิรนนิงทําใหนักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

สูงขึ้นกวากอนเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ

คําสั่งภาษาโลโก พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู

ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนไดผานกระบวนการการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางมีระบบ และ จตุรงค  ตรีรัตน 

(2551) ที่มีผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

วิชาเทคโนโลยีสารเทศ เรื่องขอมูลและสารสนเทศ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

เนื่องมาจากบทเรียนอีเลิรนนิงไดผานกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสมผูเรียนสามารถ

ทบทวนบทเรียน ไดดวยตนเองในทุกที่ทุกเวลาที่ตองก

ชวง ๆ ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และเขาใจเนื้อหามากขึ้น

ผลการวิเคราะหเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจาก

มาก ( x = 4.31) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนิงแบบผสมผสาน วิชาพฤติกรรมการสอนคอมพิ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง

มีคาเฉล ี่ยรวมเทากับ 4.44 ซึ่งอยูในระดับที่เหมาะสมมากและมีคาเบี่ยงเบียนมาตรฐานเทากับ 

บทเรียนอีเลิรนนิงเปนกิจกรรมที่นักศึกษาไดลงมือทําดวยตนเอง เปนการเรียนรูอยางมีอิสระ เกิดความภาคภูมิใจใน

ตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาณุมาศ กองพันธ 

อีเลิรนนิง เรื่อง หลักการทําโครงงานคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่

รวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

เพราะวา ผูเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาไดทุกท่ีทุกเวลา 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช

1. ใหนักเรียนรูจักทักษะการแ

เพื่อผูเรยีนจะไดรวมกิจกรรมอยางสนุกสนานและพัฒนาตนเองได

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาครั้งตอไป

1. การพัฒนาในครั้งตอไปควรพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมควบคูไปดวย

2. ควรพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงโดยคาํ

ควรพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงในวิชาอ่ืนๆ
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คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 เนื่องจากมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงอยางเปนขั้นเปน

ADDIE Model และมีการปรับปรุงแกไข  สอดคลองกับงานวิจัยของ

บทเรียนโดยการใชรูปแบบ ADDIE Model มาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียน

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการทบทวน โดยดําเนินตามขั้นตอนของโมเดลแลวใหผูทรงคุณวุฒิประเมินพบวา

อิเล็กทรอนิกสเพื่อการทบทวน รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานเนื้อหาอยูในระดับดี ( x

= 3.94) 

หลังการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด

โรงเรียนสะพานที่ 3พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง กอนเรียนมีคาเฉลี่ย

หลังเรียนมีคาเฉลี่ย เทากับ14.11ซึ่งผลการเปรียบเทียบพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

นคือ ผลการทดสอบหลังเรียนรูดวยบทเรียนอีเลิรนนิงทําใหนักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร ไชยบุบผา (2558) ที่ไดทําวิจัยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการใช

โลโก พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนไดผานกระบวนการการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางมีระบบ และ จตุรงค  ตรีรัตน 

ที่มีผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวยบทเรียนอี

วิชาเทคโนโลยีสารเทศ เรื่องขอมูลและสารสนเทศ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

บทเรียนอีเลิรนนิงไดผานกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสมผูเรียนสามารถ

ไดดวยตนเองในทุกที่ทุกเวลาที่ตองการ ตามความสามารถและมีโครงสรางที่แยกเนื้อหาออกเปน

ชวง ๆ ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และเขาใจเนื้อหามากขึ้น 

ผลการวิเคราะหเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ดชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสะพานที่ 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= .61) สอดคลองกับงานวิจัยของ ประหยัด ทีทํา 

วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนิงแบบผสมผสาน วิชาพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง

ซึ่งอยูในระดับที่เหมาะสมมากและมีคาเบี่ยงเบียนมาตรฐานเทากับ 

รมที่นักศึกษาไดลงมือทําดวยตนเอง เปนการเรียนรูอยางมีอิสระ เกิดความภาคภูมิใจใน

ตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาณุมาศ กองพันธ (2560) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน

อีเลิรนนิง เรื่อง หลักการทําโครงงานคอมพิวเตอร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

เพราะวา ผูเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาไดทุกท่ีทุกเวลา  

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

ใหนักเรียนรูจักทักษะการแกปญหารวมกับเพื่อน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพรองทางการอาน 

เพื่อผูเรยีนจะไดรวมกิจกรรมอยางสนุกสนานและพัฒนาตนเองได 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาครั้งตอไป 

การพัฒนาในครั้งตอไปควรพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมควบคูไปดวย 

ควรพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงโดยคาํนึงถึงความแตกตาง และศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล

ควรพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงในวิชาอ่ืนๆ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เนื่องจากมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงอยางเปนขั้นเปน

สอดคลองกับงานวิจัยของมนัญชยา เรืองวงศโรจน

มาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียน

โดยดําเนินตามขั้นตอนของโมเดลแลวใหผูทรงคุณวุฒิประเมินพบวาคุณภาพบทเรียน

x  = 3.98)และดานเทคนิค

โนโลยี เรื่องการเติบโตจากเมล็ด 

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง กอนเรียนมีคาเฉลี่ย

ซึ่งผลการเปรียบเทียบพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

นคือ ผลการทดสอบหลังเรียนรูดวยบทเรียนอีเลิรนนิงทําใหนักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

ที่ไดทําวิจัยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการใช

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนไดผานกระบวนการการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางมีระบบ และ จตุรงค  ตรีรัตน 

หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

วิชาเทคโนโลยีสารเทศ เรื่องขอมูลและสารสนเทศ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจ

บทเรียนอีเลิรนนิงไดผานกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสมผูเรียนสามารถ

าร ตามความสามารถและมีโครงสรางที่แยกเนื้อหาออกเปน

ผลการวิเคราะหเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาการงาน 

โรงเรียนสะพานที่ 3ในภาพรวมอยูในระดับ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ประหยัด ทีทํา (2555) ที่ไดทํา

วเตอร สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง 

ซึ่งอยูในระดับที่เหมาะสมมากและมีคาเบี่ยงเบียนมาตรฐานเทากับ 0.50 ทั้งนี้เพราะ

รมที่นักศึกษาไดลงมือทําดวยตนเอง เปนการเรียนรูอยางมีอิสระ เกิดความภาคภูมิใจใน

ที่ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน 

วา ผูเรียนมีความพึงพอใจโดย

และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 เหตุที่เปนเชนนี้อาจ

กปญหารวมกับเพื่อน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพรองทางการอาน 

นึงถึงความแตกตาง และศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
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บผสมผสานวิชาพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอรสําหรับ

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม, 

กรุงเทพฯ: สํานักทดสอบทาง

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนิง เรื่องการใชคําสั่งภาษาโลโก ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 

เดือนกันยายน –ธันวาคม 2558 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องหลักการทําโครงงานคอมพิวเตอรสําหรับชั้น

การประชุมวชิาการระดบัชาติการจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 3.  

อการทบทวน รายวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครฉบับภาษาไทย.   

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปะ,   

เรียนอีเลิรนนิ่ง เรื่อง การเลือกซอฟตแวรใหเหมาะสมกับงานสําหรับ

วารสารวิชาการการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรม,   ปที่ 2,  47-55 

บทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบอีเลิรนนิ่ง เรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนวชิา

วารสารวิชาการการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากดั 



 

 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา 

ร ล ว ตามแนวการเรียน

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย 

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนว

อาขา จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กอนและหลังเรียน

ดวยกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมอง

เปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย

การเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เปนชนเผาอาขาไดจากการสํา

หองเรียน กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาของวิชาภาษาไทย จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยภาษาพาที ระดับประถมศึกษาปที่ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย

แบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ของ

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรู

สมองเปนฐานเปนแบบมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนว

การเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงรายประกอบดวย 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดสาระสําคัญจุดประสงคการเรียนรู

เรียนรูการวัดผลประเมินผลโดยแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

2. ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสราง

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการ

อาขา จังหวัดเชียงราย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา 

ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา 

จังหวัดเชียงราย 
 

จาฏพัจน  โกมล
1
 อมรรัตน ว ัฒนาธร

2 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย 1) เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กอนและหลังเรียน

ดวยกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมอง

ฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม

การเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน

ที่เปนชนเผาอาขาไดจากการสํารวจโดยการสอบถามรายบุคคลจากประชากรนักเรียนทั้ง 

หองเรียน กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบานแมขาวตมทาสุด จํานวน 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาของวิชาภาษาไทย จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยภาษาพาที ระดับประถมศึกษาปที่ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 1.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออก

เสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย

แบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ของนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา  

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรู

สมองเปนฐานเปนแบบมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนว

การเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงรายประกอบดวย 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดสาระสําคัญจุดประสงคการเรียนรูสาระการเรียนรูกิจกรรมการเรียนรูสื่อและแหลง

เรียนรูการวัดผลประเมินผลโดยแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสราง

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ

อาขา จังหวัดเชียงราย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา 

รูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา  

เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสราง

การเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กอนและหลังเรียน

ดวยกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมอง

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม

การเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน

รวจโดยการสอบถามรายบุคคลจากประชากรนักเรียนทั้ง 3 

โรงเรียนบานแมขาวตมทาสุด จํานวน 44 คน เนื้อหาที่ใช

ในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาของวิชาภาษาไทย จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยภาษาพาที ระดับประถมศึกษาปที่ 6 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออก

เสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย2. 

นักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา  3.แบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรู

สมองเปนฐานเปนแบบมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนว

การเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงรายประกอบดวย 7 องคประกอบไดแก

สาระการเรียนรูกิจกรรมการเรียนรูสื่อและแหลง

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสราง

เรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ



 

 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนว

การเรยีนรูสมองเปนฐานในภาพรวมมีคว

 
คําสําคัญ : ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว 

นักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวดัเชียงราย
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ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนว

การเรยีนรูสมองเปนฐานในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ,ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน 

นักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวดัเชียงราย 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 
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This research is aimed to 1) To create and examine the quality of learning activities t

improve reading skill with The Cluster words with “R” “L” and “W” sounds based on Brain Based 

Learning for AKHA Ethnic Students in Chiang Rai Province.  2). To compare the ability to read skill 

of the cluster words with “R” “L” and “W” before and after learning through the “R” “L” and 

“W” sounds based on Brain Based Learning for AKHA Ethnic Students in Chiang Rai Province.      

3) To study the student’s satisfaction toward the learning Thai language by basing on the Brain

Based Learning.The subjects used in this study consisted of 79 students from 3 classrooms of 

Prathomsuksa 6, First Semester, the academic year of 2018 at Banmaekhoawtomtasood school, 

Mueng Chaing Rai District, Ching Rai Province. The participants of the study are the 44 of 

students who are AKHA Ethnic surveyed by personal interview who is studying in 

the first semester of the academic year of 2018 at Banmaekhoawtomtasood school. The syllabus 

for this research is the course from the Thai language subject, from Pasa Patee Thai

studying a book for Prathomsuksa 6 level. The data collection tools are 1. The activity plans for 

learning activities to improve reading skill with The Cluster words with “R” “L” and “W” sounds 

Based Learning for AKHA Ethnic Students in Chiang Rai Province.  2. The reading 

skill test in reading The Cluster words with “R” “L” and “W” sounds of AKHA Ethnic Students in 

Chiang Rai Province. 3. The Satisfaction survey of the students’ satisfaction toward the learning 

ing on the Brain-Based Learning. as a rating scale, analyzed by calculating 

the percentage, means and standard deviation. 

The result indicated as follow:1) The activity plans for learning activities to improve 

reading skill with The Cluster words with “R” “L” and “W” sounds based on Brain

for AKHA Ethnic Students in Chiang Rai Province. for Lower Secondary Students was featured with 
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The Development of learning activities to improve reading skill on 

luster words with “R” “L” and “W” sounds baseds on Brain 

Based Learning for AKHA Ethnic Students in Chiang Rai Province 

This research is aimed to 1) To create and examine the quality of learning activities to 

improve reading skill with The Cluster words with “R” “L” and “W” sounds based on Brain Based 

Learning for AKHA Ethnic Students in Chiang Rai Province.  2). To compare the ability to read skill 

earning through the “R” “L” and 

“W” sounds based on Brain Based Learning for AKHA Ethnic Students in Chiang Rai Province.      

3) To study the student’s satisfaction toward the learning Thai language by basing on the Brain-
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Prathomsuksa 6, First Semester, the academic year of 2018 at Banmaekhoawtomtasood school, 

Mueng Chaing Rai District, Ching Rai Province. The participants of the study are the 44 of 

students who are AKHA Ethnic surveyed by personal interview who is studying in 

the first semester of the academic year of 2018 at Banmaekhoawtomtasood school. The syllabus 

for this research is the course from the Thai language subject, from Pasa Patee Thai language 

studying a book for Prathomsuksa 6 level. The data collection tools are 1. The activity plans for 

learning activities to improve reading skill with The Cluster words with “R” “L” and “W” sounds 
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Based Learning. as a rating scale, analyzed by calculating 

The activity plans for learning activities to improve 

“L” and “W” sounds based on Brain-Based Learning 

for AKHA Ethnic Students in Chiang Rai Province. for Lower Secondary Students was featured with 

Learning standards and indicators, Essence, Purpose of leaning, 

and the result evaluation.The preparation plan 
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Ethnic Students in Chiang Rai Province, after the learning activity with the statistical significance at 
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1. บทนํา 

การอานเปนทักษะในการสื่อสารทักษะหนึ่ง ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ

การอาน คือ การวาตามตัวหนังสือ การออกเสียงตามตัวหนังสือ ดูหรือเขาใจความหมายตามตัวหนังสือ สังเกตหรือ

พิจารณาดูใหเขาใจ การอานแบงออกเปน 

คือ การอานโดยที่ผูอานออกเสียงตามเนื้อเรื่องที่อานใหผูอื่นฟงจึงควรอานออกเสียงใหถูกตอง ควรอานใหถูกตอง

ตามอักขรวิธีการอานภาษาไทย เชน การอานออกเสียง ร ล การอ

2551 : 20) 

สภาพปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับประถมศึกษาในจังหวัด

เชียงราย ปจจุบันมีปญหาหลายประการโดยเฉพาะการอานคําควบกล้ํา ทั้งนี้สาเหตุสําคัญมาจากการครอบครัวและ

ชุมชนที่พูดภาษาอื่นโดยพูดภาษาไทยไมชัด การไมเห็นความสําคัญของการใชคําควบกล้ําที่ถูกตอง ขณะเดียวกันสื่อ

ทางวิทยุ โทรทัศน การบรรยาย อภิปราย หนังสือพิมพและวารสารตาง ๆ ที่ใชภาษาผิด ยอมสงผลใหนักเรียนเกิด

ปญหาในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ชูจิต วรเชษฐ 

ความเปนผูมีวัฒนธรรมในการใชภาษา ทําใหผูรับเกิดศรัทธาเชื่อถือในตัวผูสงสาร ในทางตรงกันขามถาอานไมถูกทํา

ใหความหมายผิดไป จนเกิดปญหาในการสื่อสาร ดังที่ผกาวดี ปญญาวรรณศิริ 

คําควบกล้ําไมถูกเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งในสังคมและจะเปนปญหามากขึ้นถาหากวาทุกฝายไมแกไข ดังนั้น

นักเรียนทุกระดับช้ัน จะตองไดรับการฝกฝนเปนอยางดีในเรื่องการใชภาษา ทั้งนี้เรื่องการอานออกเสียงคําควบกล้ํา

จึงจําเปนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนพิเศษ เพื่อสงเสริมการพัฒนาก

ตามหลักภาษาไทยสามารถอานไดอยางคลองแคลวและชัดเจน

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมักมีปญหาอยูหลายประการโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

พื้นที่ที่มีนักเรียนใชภาษาถิ่นเปนภาษาหลักและใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง โดยเฉพาะภาคเหนือจะ

ภาษาเพราะมีชาวไทยภูเขาอยูมาก ดังท่ี ประสงค รายณสุข 

ภาษาที่สองท่ีโรงเรียน ชาวเขาจะมีปญหาในการออกเสียง สวนครูที่สอนเด็กชาวเขาจะประสบกับความยุงยากในการ

สอน ในขณะที่ สมศักดิ์ ตาไชย 

ชัด อานและเขียนไดชา ซึ่งครูไมสามารถจะสอนเนื้อหาวิชาได จําเปนตองเตรียมความพรอมในดานทักษะการพูด

และการอานใหเกิดความเคยชินกอนถึงจะเขาสูการเรียนรู โดยเฉพาะทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล

ตองอาศัยการฝกทําบอย ๆ รายงานผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายใน

กลุมทักษะภาษาไทยยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่ไมนาพอใจ โดยเฉพาะทักษะการอาน เพราะนักเรียน

สวนหนึ่งซึ่งเปนชาวเขามีปญหาพื้นฐานดานภาษา เชน การพู

สาเหตุหลายประการดวยกัน เชน การจัดการเรียนการสอนไมไดสงเสริมทักษะดานการพูดของนักเรียนเทาท่ีควรและ

ไมไดใหนักเรียนไดฝกการออกเสียงบอย ๆ  โดยเฉพาะทักษะการออกเสียงคําควบกล้ําและดวยนักเรียนเองซึ่งใชภาษ

อาขาเปนภาษาหลักในการสื่อสาร โดยที่ภาษาอาขามีลักษณะเดนคือ มีภาษาพูด ไมมีภาษาเขียน ไมมีเสียงพยัญชนะ

สะกด สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ (2558

สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 

ธรรมชาติของภาษาไทยเปนภาษาที่ซับซอนและมีรายละเอียดมาก เรื่องการอานออกเสียงคําควบกล้ําก็เชนเดียวกัน

นอกจากจะมีจํานวนมากแลวยังมีกฎเกณฑการและวิธีการใชท่ีหลากหลาย เมื่อนักเรียนไมเขาใจวิธีการอานออกเสียง
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การอานเปนทักษะในการสื่อสารทักษะหนึ่ง ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ

การอาน คือ การวาตามตัวหนังสือ การออกเสียงตามตัวหนังสือ ดูหรือเขาใจความหมายตามตัวหนังสือ สังเกตหรือ

เขาใจ การอานแบงออกเปน 2 ประเภทไดแก การอานออกเสียงและการอานในใจ การอานออกเสียง 

คือ การอานโดยที่ผูอานออกเสียงตามเนื้อเรื่องที่อานใหผูอื่นฟงจึงควรอานออกเสียงใหถูกตอง ควรอานใหถูกตอง

ตามอักขรวิธีการอานภาษาไทย เชน การอานออกเสียง ร ล การอานคําควบกล้ํา (ชนิตา ฉัตรจรัสแสงและคนอื่น ๆ 

สภาพปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับประถมศึกษาในจังหวัด

เชียงราย ปจจุบันมีปญหาหลายประการโดยเฉพาะการอานคําควบกล้ํา ทั้งนี้สาเหตุสําคัญมาจากการครอบครัวและ

ดยพูดภาษาไทยไมชัด การไมเห็นความสําคัญของการใชคําควบกล้ําที่ถูกตอง ขณะเดียวกันสื่อ

ทางวิทยุ โทรทัศน การบรรยาย อภิปราย หนังสือพิมพและวารสารตาง ๆ ที่ใชภาษาผิด ยอมสงผลใหนักเรียนเกิด

ปญหาในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ชูจิต วรเชษฐ (2552 : 2) การอานคําควบกล้ําถูกตองชัดเจนยอมแสดงถึง

ความเปนผูมีวัฒนธรรมในการใชภาษา ทําใหผูรับเกิดศรัทธาเชื่อถือในตัวผูสงสาร ในทางตรงกันขามถาอานไมถูกทํา

ใหความหมายผิดไป จนเกิดปญหาในการสื่อสาร ดังที่ผกาวดี ปญญาวรรณศิริ (2540 : 3) ไดกลาวถึงปญหาการอาน

ญหาสําคัญประการหนึ่งในสังคมและจะเปนปญหามากขึ้นถาหากวาทุกฝายไมแกไข ดังนั้น

นักเรียนทุกระดับช้ัน จะตองไดรับการฝกฝนเปนอยางดีในเรื่องการใชภาษา ทั้งนี้เรื่องการอานออกเสียงคําควบกล้ํา

จึงจําเปนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนพิเศษ เพื่อสงเสริมการพัฒนาการอานออกเสียงภาษาไทยใหถูกตอง

ตามหลักภาษาไทยสามารถอานไดอยางคลองแคลวและชัดเจน 

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมักมีปญหาอยูหลายประการโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

พื้นที่ที่มีนักเรียนใชภาษาถิ่นเปนภาษาหลักและใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง โดยเฉพาะภาคเหนือจะ

ภาษาเพราะมีชาวไทยภูเขาอยูมาก ดังท่ี ประสงค รายณสุข (2553 : 2) ไดกลาววาเด็กชาวเขาไปเรียนภาษาไทยเปน

ภาษาที่สองท่ีโรงเรียน ชาวเขาจะมีปญหาในการออกเสียง สวนครูที่สอนเด็กชาวเขาจะประสบกับความยุงยากในการ

สอน ในขณะที่ สมศักดิ์ ตาไชย (2551 : 81) พบวา นักเรียนชาวเขาที่มาเรียนภาษาไทยจะมีปญหาในดานการพูดไม

ชัด อานและเขียนไดชา ซึ่งครูไมสามารถจะสอนเนื้อหาวิชาได จําเปนตองเตรียมความพรอมในดานทักษะการพูด

และการอานใหเกิดความเคยชินกอนถึงจะเขาสูการเรียนรู โดยเฉพาะทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล

ตองอาศัยการฝกทําบอย ๆ รายงานผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายใน

กลุมทักษะภาษาไทยยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่ไมนาพอใจ โดยเฉพาะทักษะการอาน เพราะนักเรียน

สวนหนึ่งซึ่งเปนชาวเขามีปญหาพื้นฐานดานภาษา เชน การพูดไมชัดเจน การอานและเขียนไมถูกตองที่เปนเชนนี้มี

สาเหตุหลายประการดวยกัน เชน การจัดการเรียนการสอนไมไดสงเสริมทักษะดานการพูดของนักเรียนเทาท่ีควรและ

ไมไดใหนักเรียนไดฝกการออกเสียงบอย ๆ  โดยเฉพาะทักษะการออกเสียงคําควบกล้ําและดวยนักเรียนเองซึ่งใชภาษ

อาขาเปนภาษาหลักในการสื่อสาร โดยที่ภาษาอาขามีลักษณะเดนคือ มีภาษาพูด ไมมีภาษาเขียน ไมมีเสียงพยัญชนะ

2558)  ซึ่งสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของครูอนุกูล เชยบาล ครูชํานาญการพิเศษ ครู

สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานแมขาวตมทาสุด เปนระยะเวลากวา 

ธรรมชาติของภาษาไทยเปนภาษาที่ซับซอนและมีรายละเอียดมาก เรื่องการอานออกเสียงคําควบกล้ําก็เชนเดียวกัน

นอกจากจะมีจํานวนมากแลวยังมีกฎเกณฑการและวิธีการใชท่ีหลากหลาย เมื่อนักเรียนไมเขาใจวิธีการอานออกเสียง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การอานเปนทักษะในการสื่อสารทักษะหนึ่ง ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 อธิบายวา 

การอาน คือ การวาตามตัวหนังสือ การออกเสียงตามตัวหนังสือ ดูหรือเขาใจความหมายตามตัวหนังสือ สังเกตหรือ

ประเภทไดแก การอานออกเสียงและการอานในใจ การอานออกเสียง 

คือ การอานโดยที่ผูอานออกเสียงตามเนื้อเรื่องที่อานใหผูอื่นฟงจึงควรอานออกเสียงใหถูกตอง ควรอานใหถูกตอง

ชนิตา ฉัตรจรัสแสงและคนอื่น ๆ 

สภาพปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับประถมศึกษาในจังหวัด

เชียงราย ปจจุบันมีปญหาหลายประการโดยเฉพาะการอานคําควบกล้ํา ทั้งนี้สาเหตุสําคัญมาจากการครอบครัวและ

ดยพูดภาษาไทยไมชัด การไมเห็นความสําคัญของการใชคําควบกล้ําที่ถูกตอง ขณะเดียวกันสื่อ

ทางวิทยุ โทรทัศน การบรรยาย อภิปราย หนังสือพิมพและวารสารตาง ๆ ที่ใชภาษาผิด ยอมสงผลใหนักเรียนเกิด

ถูกตองชัดเจนยอมแสดงถึง

ความเปนผูมีวัฒนธรรมในการใชภาษา ทําใหผูรับเกิดศรัทธาเชื่อถือในตัวผูสงสาร ในทางตรงกันขามถาอานไมถูกทํา

ไดกลาวถึงปญหาการอาน

ญหาสําคัญประการหนึ่งในสังคมและจะเปนปญหามากขึ้นถาหากวาทุกฝายไมแกไข ดังนั้น

นักเรียนทุกระดับช้ัน จะตองไดรับการฝกฝนเปนอยางดีในเรื่องการใชภาษา ทั้งนี้เรื่องการอานออกเสียงคําควบกล้ํา

ารอานออกเสียงภาษาไทยใหถูกตอง

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมักมีปญหาอยูหลายประการโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

พื้นที่ที่มีนักเรียนใชภาษาถิ่นเปนภาษาหลักและใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง โดยเฉพาะภาคเหนือจะมีปญหาดาน

ไดกลาววาเด็กชาวเขาไปเรียนภาษาไทยเปน

ภาษาที่สองท่ีโรงเรียน ชาวเขาจะมีปญหาในการออกเสียง สวนครูที่สอนเด็กชาวเขาจะประสบกับความยุงยากในการ

วา นักเรียนชาวเขาที่มาเรียนภาษาไทยจะมีปญหาในดานการพูดไม

ชัด อานและเขียนไดชา ซึ่งครูไมสามารถจะสอนเนื้อหาวิชาได จําเปนตองเตรียมความพรอมในดานทักษะการพูด

และการอานใหเกิดความเคยชินกอนถึงจะเขาสูการเรียนรู โดยเฉพาะทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว 

ตองอาศัยการฝกทําบอย ๆ รายงานผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายใน

กลุมทักษะภาษาไทยยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่ไมนาพอใจ โดยเฉพาะทักษะการอาน เพราะนักเรียน

ดไมชัดเจน การอานและเขียนไมถูกตองที่เปนเชนนี้มี

สาเหตุหลายประการดวยกัน เชน การจัดการเรียนการสอนไมไดสงเสริมทักษะดานการพูดของนักเรียนเทาท่ีควรและ

ไมไดใหนักเรียนไดฝกการออกเสียงบอย ๆ  โดยเฉพาะทักษะการออกเสียงคําควบกล้ําและดวยนักเรียนเองซึ่งใชภาษา

อาขาเปนภาษาหลักในการสื่อสาร โดยที่ภาษาอาขามีลักษณะเดนคือ มีภาษาพูด ไมมีภาษาเขียน ไมมีเสียงพยัญชนะ

ซึ่งสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของครูอนุกูล เชยบาล ครูชํานาญการพิเศษ ครู

านแมขาวตมทาสุด เปนระยะเวลากวา 10 ป ไดกลาววา 

ธรรมชาติของภาษาไทยเปนภาษาที่ซับซอนและมีรายละเอียดมาก เรื่องการอานออกเสียงคําควบกล้ําก็เชนเดียวกัน

นอกจากจะมีจํานวนมากแลวยังมีกฎเกณฑการและวิธีการใชท่ีหลากหลาย เมื่อนักเรียนไมเขาใจวิธีการอานออกเสียง



 

 

คําควบกล้ํา ร ล ว  พยัญชนะ สระและวรรณยุกต นักเรียนจึงไมสามารถอานและเขียนคําเหลานี้ได โดยเฉพาะ

นักเรียนที่ใชภาษาถิ่นเปนภาษาแม เชน ภาษาอาขา ซึ่งเมื่อคิดเปนรอยละในโรงเรียนอาจมีถึง รอยละ 

จํานวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน จากประสบการณสอนก็ประสบปญห

เกี่ยวกับออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ในภาษาไทย นักเรียนก็มักจะไมจํารูปพยัญชนะ สระและวรรณยุกตไมได ทั้งไม

ทราบวาคําที่ประสมดวยสระลดรูปมาจากสระอะไร ซึ่งมีสาเหตุมาจากนักเรียนสวนใหญขาดหลักเกณฑการประสม

คํา ซึ่งหลักการในภาษาไทยคําที่ประสมดวยพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและมีตัวสะกดนั้นคอนขางซับซอน ทําให

นักเรียนอานไมถูกและเขียนได เพราะจํารูปคําไมได 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร ล ว 

ความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเพิ่มพูนความรูและนําความรูความสามารถจากการอานคําควบกล้ํามา

ใชในชีวิตประจําวันใหเปนประโยชนไดอีกดวย ซึ่งกระบวนการอานคําควบกล้ํานั้นจําเปนตองใชความสามารถหลาย

ดาน เชน ฐานการเกิดของเสียง การรูความหมายขอ

สอนแบบการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่ตองอาศัยความรูและธรรมชาติของการเรียนรูของสมองเปนฐานในการ

ออกแบบกระบวนการเรียนรู ทั้งในดานกิจกรรมการออกแบบสื่อการเรียนรูที่กระตุนสมอง การสรางเสริม

ประสบการณที่เกี่ยวของเพื่อสรางศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูในการเรียนรูของมนุษย การจัดการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพ คือ การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย พรพิไล เลิศวิชา 

: 14) กลาววาพัฒนาการอานสําหรับนักเรียนจึงควรเริ่มตนดวยการอานแ

จะโคน การเรียนรูการออกเสียงของนักเรียนตองอาศัยการฝกซ้ํา ๆ เพราะสมองจะเกิดการจดจําและนํามาพัฒนา

เปนทักษะการออกเสียงซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังน้ี คือ 

เปนการกระตุนสมองใหนักเรียนเกิดความพรอมในการเรียน 

เสียงท่ีไดยินวาเหมือนหรือแตกตาง 

กับการออกเสียง  4) ขั้นการออกเสียง เปนการฝกออกเสียง  

และคลองแคลวมากยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนเหลานี้เปนการนําองคความรูเรื่องสมองมาใชเปนฐานในการออกแบบ

กระบวนการเรียนรูโดยมีการบูรณาการองคความรูความรูทั้ง 

ทฤษฎีการเรียนรูเขาดวยกัน ทํา

สมองมีการเปลี่ยนแปลง สมองมีปฏิกิริยาตอบรับตอการเรียนการสอนแบบใดและอยางไร ซึ่งนําไปสูการจัดกิจกรรม

ระหวางผูสอนกับนักเรียน การจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และที่สําคัญคือ

เพื่อการเรียนรูตางๆ โดยเนนวาตองทําใหนักเรียนสนใจ เกิดการเรียนรูความเขาใจ และการจดจํา ตามมาแลวนําไปสู

ความสามารถในการใชเหตุผล เขาใจเชื่อมโยงสัมพันธในทุกมิติของชีวิต 

เสือคลาย, 2550) เนื่องจากสมองมีการเชื่อมโยงกับอารมณของคน ในขณะที่อารมณของคนก็จะสงผลตอการเรียนรู 

โดยอารมณจะเปนตัวชวยเราในการเรียกความทรงจําเดิมที่เก็บไวในสมองออกมาใช สําหรับภาวะสมองที่เหมาะสม

ที่สุดตอการเรียนรู ไดแก ภาวะของสมองที่มีความตื่นตัวแบบผอนคลาย 

หนาที่ในการสรางสิ่งแวดลอมในการเรียนรูแกนักเรียนในลักษณะที่ทันสมัย เพลิดเพลิน แตทาทายและชวนใหหา

คําตอบเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดการตื่นตัวแบบผอนคลาย มากกวาความรูสึกเครียด กังวลและกดดันเพราะ

สิ่งแวดลอมดังกลาว อาจทําใหเกิดผลลัพธการเรียนรูทางลบแกนักเรียนได รวมทั้งแนวคิดที่สําคัญจากการเรียนรูโดย

ใชสมองเปนฐาน ไดแก การที่การเรียนรูของคนจะประสบความสําเร็จที่สุดเมื่อกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวของโดยตรง

กับประสบการณของนักเรียนที่เปนรูปธรรมและสามารถจับตองได เพราะคนเ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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คําควบกล้ํา ร ล ว  พยัญชนะ สระและวรรณยุกต นักเรียนจึงไมสามารถอานและเขียนคําเหลานี้ได โดยเฉพาะ

นักเรียนที่ใชภาษาถิ่นเปนภาษาแม เชน ภาษาอาขา ซึ่งเมื่อคิดเปนรอยละในโรงเรียนอาจมีถึง รอยละ 

จํานวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน จากประสบการณสอนก็ประสบปญหาเชนเดียวกัน คือ นักเรียนเกิดความสับสน

เกี่ยวกับออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ในภาษาไทย นักเรียนก็มักจะไมจํารูปพยัญชนะ สระและวรรณยุกตไมได ทั้งไม

ทราบวาคําที่ประสมดวยสระลดรูปมาจากสระอะไร ซึ่งมีสาเหตุมาจากนักเรียนสวนใหญขาดหลักเกณฑการประสม

าไทยคําที่ประสมดวยพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและมีตัวสะกดนั้นคอนขางซับซอน ทําให

นักเรียนอานไมถูกและเขียนได เพราะจํารูปคําไมได [อนุกูล เชยบาล (สัมภาษณ ) 4 พฤศจิกายน 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร ล ว 

ความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเพิ่มพูนความรูและนําความรูความสามารถจากการอานคําควบกล้ํามา

ใชในชีวิตประจําวันใหเปนประโยชนไดอีกดวย ซึ่งกระบวนการอานคําควบกล้ํานั้นจําเปนตองใชความสามารถหลาย

ดาน เชน ฐานการเกิดของเสียง การรูความหมายของคํา การคิดและทําความเขาใจ  จากการศึกษาพบวา แนวการ

สอนแบบการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่ตองอาศัยความรูและธรรมชาติของการเรียนรูของสมองเปนฐานในการ

ออกแบบกระบวนการเรียนรู ทั้งในดานกิจกรรมการออกแบบสื่อการเรียนรูที่กระตุนสมอง การสรางเสริม

ยวของเพื่อสรางศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูในการเรียนรูของมนุษย การจัดการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพ คือ การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย พรพิไล เลิศวิชา 

กลาววาพัฒนาการอานสําหรับนักเรียนจึงควรเริ่มตนดวยการอานและฟงบทคลองจองและบทกลอนที่มีจังหวะ

จะโคน การเรียนรูการออกเสียงของนักเรียนตองอาศัยการฝกซ้ํา ๆ เพราะสมองจะเกิดการจดจําและนํามาพัฒนา

เปนทักษะการออกเสียงซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังน้ี คือ 1) ขั้นเช่ือมโยงประสบการณ เปนการใชคําถามและกิจกรรมเพื่อ

นักเรียนเกิดความพรอมในการเรียน 2) ขั้นการฟง เปนการฟงเพื่อแยกความแตกตางของ

เสียงท่ีไดยินวาเหมือนหรือแตกตาง 3) ขั้นการวิเคราะหออกเสียง เปนการฟงและบอกลักษณะของอวัยวะที่เกี่ยวของ

ขั้นการออกเสียง เปนการฝกออกเสียง  5) ขั้นการฝกใหชํานาญ เปนการฝกซ้ําเพื่อใหถูกตอง

และคลองแคลวมากยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนเหลานี้เปนการนําองคความรูเรื่องสมองมาใชเปนฐานในการออกแบบ

กระบวนการเรียนรูโดยมีการบูรณาการองคความรูความรูทั้ง 2 สาขา คือความรูทางประสาทวิทยาและแนวคิด

ทฤษฎีการเรียนรูเขาดวยกัน ทําใหกระบวนการจัดการเรียนรูตั้งอยูบนฐานของการพิจารณาวาปจจัยใดบางท่ีจะทําให

สมองมีการเปลี่ยนแปลง สมองมีปฏิกิริยาตอบรับตอการเรียนการสอนแบบใดและอยางไร ซึ่งนําไปสูการจัดกิจกรรม

ระหวางผูสอนกับนักเรียน การจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และที่สําคัญคือการออกแบบและการใชเครื่องมือ

เพื่อการเรียนรูตางๆ โดยเนนวาตองทําใหนักเรียนสนใจ เกิดการเรียนรูความเขาใจ และการจดจํา ตามมาแลวนําไปสู

ความสามารถในการใชเหตุผล เขาใจเชื่อมโยงสัมพันธในทุกมิติของชีวิต (Caine & Caine, 

เนื่องจากสมองมีการเชื่อมโยงกับอารมณของคน ในขณะที่อารมณของคนก็จะสงผลตอการเรียนรู 

โดยอารมณจะเปนตัวชวยเราในการเรียกความทรงจําเดิมที่เก็บไวในสมองออกมาใช สําหรับภาวะสมองที่เหมาะสม

ที่สุดตอการเรียนรู ไดแก ภาวะของสมองที่มีความตื่นตัวแบบผอนคลาย (Relaxd alertness) 

หนาที่ในการสรางสิ่งแวดลอมในการเรียนรูแกนักเรียนในลักษณะที่ทันสมัย เพลิดเพลิน แตทาทายและชวนใหหา

คําตอบเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดการตื่นตัวแบบผอนคลาย มากกวาความรูสึกเครียด กังวลและกดดันเพราะ

ใหเกิดผลลัพธการเรียนรูทางลบแกนักเรียนได รวมทั้งแนวคิดที่สําคัญจากการเรียนรูโดย

ใชสมองเปนฐาน ไดแก การที่การเรียนรูของคนจะประสบความสําเร็จที่สุดเมื่อกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวของโดยตรง

กับประสบการณของนักเรียนที่เปนรูปธรรมและสามารถจับตองได เพราะคนเราจะจําสิ่งตางๆ ไดแมนยําที่สุดเมื่อ

65 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

คําควบกล้ํา ร ล ว  พยัญชนะ สระและวรรณยุกต นักเรียนจึงไมสามารถอานและเขียนคําเหลานี้ได โดยเฉพาะ

นักเรียนที่ใชภาษาถิ่นเปนภาษาแม เชน ภาษาอาขา ซึ่งเมื่อคิดเปนรอยละในโรงเรียนอาจมีถึง รอยละ 50 จาก

าเชนเดียวกัน คือ นักเรียนเกิดความสับสน

เกี่ยวกับออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ในภาษาไทย นักเรียนก็มักจะไมจํารูปพยัญชนะ สระและวรรณยุกตไมได ทั้งไม

ทราบวาคําที่ประสมดวยสระลดรูปมาจากสระอะไร ซึ่งมีสาเหตุมาจากนักเรียนสวนใหญขาดหลักเกณฑการประสม

าไทยคําที่ประสมดวยพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและมีตัวสะกดนั้นคอนขางซับซอน ทําให

พฤศจิกายน 2560 ] 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร ล ว จึงมี

ความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเพิ่มพูนความรูและนําความรูความสามารถจากการอานคําควบกล้ํามา

ใชในชีวิตประจําวันใหเปนประโยชนไดอีกดวย ซึ่งกระบวนการอานคําควบกล้ํานั้นจําเปนตองใชความสามารถหลาย

งคํา การคิดและทําความเขาใจ  จากการศึกษาพบวา แนวการ

สอนแบบการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่ตองอาศัยความรูและธรรมชาติของการเรียนรูของสมองเปนฐานในการ

ออกแบบกระบวนการเรียนรู ทั้งในดานกิจกรรมการออกแบบสื่อการเรียนรูที่กระตุนสมอง การสรางเสริม

ยวของเพื่อสรางศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูในการเรียนรูของมนุษย การจัดการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพ คือ การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย พรพิไล เลิศวิชา (2551 

ละฟงบทคลองจองและบทกลอนที่มีจังหวะ

จะโคน การเรียนรูการออกเสียงของนักเรียนตองอาศัยการฝกซ้ํา ๆ เพราะสมองจะเกิดการจดจําและนํามาพัฒนา

ขั้นเช่ือมโยงประสบการณ เปนการใชคําถามและกิจกรรมเพื่อ

ขั้นการฟง เปนการฟงเพื่อแยกความแตกตางของ

ขั้นการวิเคราะหออกเสียง เปนการฟงและบอกลักษณะของอวัยวะที่เกี่ยวของ

ชํานาญ เปนการฝกซ้ําเพื่อใหถูกตอง

และคลองแคลวมากยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนเหลานี้เปนการนําองคความรูเรื่องสมองมาใชเปนฐานในการออกแบบ

สาขา คือความรูทางประสาทวิทยาและแนวคิด

ใหกระบวนการจัดการเรียนรูตั้งอยูบนฐานของการพิจารณาวาปจจัยใดบางท่ีจะทําให

สมองมีการเปลี่ยนแปลง สมองมีปฏิกิริยาตอบรับตอการเรียนการสอนแบบใดและอยางไร ซึ่งนําไปสูการจัดกิจกรรม

การออกแบบและการใชเครื่องมือ

เพื่อการเรียนรูตางๆ โดยเนนวาตองทําใหนักเรียนสนใจ เกิดการเรียนรูความเขาใจ และการจดจํา ตามมาแลวนําไปสู

Caine & Caine, 1977 อางถึงใน นริศรา 

เนื่องจากสมองมีการเชื่อมโยงกับอารมณของคน ในขณะที่อารมณของคนก็จะสงผลตอการเรียนรู 

โดยอารมณจะเปนตัวชวยเราในการเรียกความทรงจําเดิมที่เก็บไวในสมองออกมาใช สําหรับภาวะสมองที่เหมาะสม

alertness) ดังนั้น ครูผูสอนจึงมี

หนาที่ในการสรางสิ่งแวดลอมในการเรียนรูแกนักเรียนในลักษณะที่ทันสมัย เพลิดเพลิน แตทาทายและชวนใหหา

คําตอบเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดการตื่นตัวแบบผอนคลาย มากกวาความรูสึกเครียด กังวลและกดดันเพราะ

ใหเกิดผลลัพธการเรียนรูทางลบแกนักเรียนได รวมทั้งแนวคิดที่สําคัญจากการเรียนรูโดย

ใชสมองเปนฐาน ไดแก การที่การเรียนรูของคนจะประสบความสําเร็จที่สุดเมื่อกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวของโดยตรง

ราจะจําสิ่งตางๆ ไดแมนยําที่สุดเมื่อ



 

 

ขอเท็จจริงตางๆ และทักษะจากกิจกรรมฝงในชีวิตจริงตามธรรมชาติเพราะเปนการเรียนรูโดยอาศัยประสบการณ

ตรง (Lackney, 2002 อางถึงใน วิมลรัตน สุนทรโรจน

จากความสําคัญและประโยชนของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสร

ออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําแนวคิดนี้มาใชเปนกรอบในการวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานออกเสียงคําควบกล้ํา

ของนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขาโรงเรียนบานแมขาวตมทาสุด จังหวัดเชียงรายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออก

เสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอา

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน

สําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงรา

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรู

ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เชียงราย จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

รายบุคคลจากประชากรนักเรียนทั้ง 

ขาวตมทาสุด จํานวน 44 คน แลวกําหนดเปนกลุมตัวอยาง

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน ไดแก  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนว

การเรียนรูสมองเปนฐาน 

ตัวแปรตาม ไดแก  

1. ความสามารถการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ของนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขาจังหวัดเชียงราย

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนว

การเรียนรูสมองเปนฐาน 

3. เนื้อหา 

 เนื้อหาวิจัยในครั้งนี้สอดคลอ

และบทรอยกรองไดถูกตอง ท1

เนื้อหาของวิชาภาษาไทย จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาพาที ระดับประถมศึกษาปที่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ขอเท็จจริงตางๆ และทักษะจากกิจกรรมฝงในชีวิตจริงตามธรรมชาติเพราะเปนการเรียนรูโดยอาศัยประสบการณ

อางถึงใน วิมลรัตน สุนทรโรจน, 2550)  

จากความสําคัญและประโยชนของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน

ออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําแนวคิดนี้มาใชเปนกรอบในการวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานออกเสียงคําควบกล้ํา

ขาโรงเรียนบานแมขาวตมทาสุด จังหวัดเชียงรายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออก

เสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย 

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน

สําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรู

ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน  

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ศึกษาอยูโรงเรียนบานแมขาวตมท

เชียงราย จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 3 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เปนชนเผาอาขาไดจากการสํารวจโดยการสอบถาม

รายบุคคลจากประชากรนักเรียนทั้ง 3 หองเรียน กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

คน แลวกําหนดเปนกลุมตัวอยาง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนว

 

ความสามารถการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ของนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขาจังหวัดเชียงราย

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนว

เนื้อหาวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู ท 1.1 ป.6/1 อานออกเสียงบทรอยแกว

1.1  ป.6/2 อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความที่เปนโวหาร การวิจัยนี้ใช

เนื้อหาของวิชาภาษาไทย จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาพาที ระดับประถมศึกษาปที่ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ขอเท็จจริงตางๆ และทักษะจากกิจกรรมฝงในชีวิตจริงตามธรรมชาติเพราะเปนการเรียนรูโดยอาศัยประสบการณ

างความสามารถในการอาน

ออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําแนวคิดนี้มาใชเปนกรอบในการวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานออกเสียงคําควบกล้ํา

ขาโรงเรียนบานแมขาวตมทาสุด จังหวัดเชียงรายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออก

ขา จังหวัดเชียงราย  

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรู

ที่ศึกษาอยูโรงเรียนบานแมขาวตมทาสุด อําเภอเมือง

หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 79 คน 

ที่เปนชนเผาอาขาไดจากการสํารวจโดยการสอบถาม

ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบานแม

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนว

ความสามารถการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ของนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขาจังหวัดเชียงราย 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนว

อานออกเสียงบทรอยแกว

อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความที่เปนโวหาร การวิจัยนี้ใช

เนื้อหาของวิชาภาษาไทย จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาพาที ระดับประถมศึกษาปที่ 6 



 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
1. กิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว 

โดยมีกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูโดยมีอ

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  สื่อและ

แหลงเรียนรู  การวัดผลประเมินผล ซึ่งมีทั้งหมด 

แผนการจดักิจกรรมที่ 

แผนการจดักิจกรรมที่ 

แผนการจดักิจกรรมที่ 

แผนการจดักิจกรรมที่

แผนการจดักิจกรรมที่ 

แผนการจดักิจกรรมที่

2. ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว

กล้ํา ร ล ว ไดถูกตองพรอมอธิบายความหมายของคําได ซึ่งนักเรียนจะตองไดรับการฝกฝนจนเกิดทักษะกา

ออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว แลว ซึ่งมีลักษณะเปนแบบอานเปนคํา จํานวน 

3. กิจกรรมการเรียนรูสมองเปนฐาน

การเรียนรูของสมองเปนฐาน โดยผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมโดยได

กระบวนการเรียนรูการอานออกเสียงของพรพิไล  เลิศวิชา 

ขั้นตอน ดังน้ี 

1) ขั้นเชื่อมโยงประสบการณ เปนการใชคําถามและกิจกรรม 

นักเรียนเกิดความพรอมในการเรียน

2) ขั้นการฟง เปนการฟงเพ่ือแยกความแตกตางของเสียงท่ีไดยินวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร

3) ขั้นการวิเคราะหออกเสียง เปนการฟงและบอกลักษณะของอวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสียง

4) ขั้นการออกเสียง เปนการฝกออกเสียงคําควบกล้ํา

5) ขั้นการฝกใหชํานาญ เปนการฝกซ้ําเพื่

มากยิ่งขึ้น 

4. ความพึงพอใจ หมายถึง  หมายถึง  ความรูสึกที่ดีของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวการ

เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ท่ีผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถในการออกเสียงคํา

ล ว ตามแนวเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย
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กิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว 

การเรียนรูที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว 

โดยมีกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูโดยมีองคประกอบตามแผนการจัดการเรียนรู คือ  

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  สื่อและ

แหลงเรียนรู  การวัดผลประเมินผล ซึ่งมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ประกอบดวย 6 แผนการจัดการเรียนรูดังน้ี

กรรมที่ 1 เรื่อง การเตรียมความพรอมบอกฐานที่เกดิของเสียงพยัญชนะ ล ร

แผนการจดักิจกรรมที่ 2 เรื่อง คําที่มี กว ขว คว ควบกล้ํา 

แผนการจดักิจกรรมที่ 3 เรื่อง คําที่มี กล ขล คล ควบกล้ํา 

แผนการจดักิจกรรมที ่4เรื่อง คําท่ีมี ปล ผล พล ควบกล้ํา 

แผนการจดักิจกรรมที่  5 เรื่อง คําท่ีมี กร ขร คร ควบกล้ํา 

แผนการจดักิจกรรมที6่ เรื่อง คําท่ีมี ตร ปร พร ควบกล้ํา 

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว หมายถึง ทักษะในการอานออกเสียงคําควบ

กล้ํา ร ล ว ไดถูกตองพรอมอธิบายความหมายของคําได ซึ่งนักเรียนจะตองไดรับการฝกฝนจนเกิดทักษะกา

ออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว แลว ซึ่งมีลักษณะเปนแบบอานเปนคํา จํานวน 30 คํา 

กิจกรรมการเรียนรูสมองเปนฐาน หมายถึง การจัดการเรียนการรูโดยอาศัยความรูและธรรมชาติของ

การเรียนรูของสมองเปนฐาน โดยผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมโดยได

กระบวนการเรียนรูการอานออกเสียงของพรพิไล  เลิศวิชา (2550) มาประยุกตใชในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 

ขั้นเชื่อมโยงประสบการณ เปนการใชคําถามและกิจกรรม BrainGym เพื่อเปนการกระตุนสมองให

นักเรียนเกิดความพรอมในการเรียน 

ารฟง เปนการฟงเพ่ือแยกความแตกตางของเสียงท่ีไดยินวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร

ขั้นการวิเคราะหออกเสียง เปนการฟงและบอกลักษณะของอวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสียง

ขั้นการออกเสียง เปนการฝกออกเสียงคําควบกล้ํา 

ขั้นการฝกใหชํานาญ เปนการฝกซ้ําเพือ่ใหนักเรียนออกเสียงคําควบกล้ําไดอยางถูกตองและคลองแคลว

หมายถึง  หมายถึง  ความรูสึกที่ดีของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวการ

เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ท่ีผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถในการออกเสียงคํา

ล ว ตามแนวเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย 
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กิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว หมายถึง 

การเรียนรูที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว 

งคประกอบตามแผนการจัดการเรียนรู คือ  

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  สื่อและ

แผนการจัดการเรียนรูดังน้ี 

เรื่อง การเตรียมความพรอมบอกฐานที่เกดิของเสียงพยัญชนะ ล ร 

หมายถึง ทักษะในการอานออกเสียงคําควบ

กล้ํา ร ล ว ไดถูกตองพรอมอธิบายความหมายของคําได ซึ่งนักเรียนจะตองไดรับการฝกฝนจนเกิดทักษะการอาน

หมายถึง การจัดการเรียนการรูโดยอาศัยความรูและธรรมชาติของ

การเรียนรูของสมองเปนฐาน โดยผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมโดยไดนําขั้นตอน

มาประยุกตใชในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 5 

เพื่อเปนการกระตุนสมองให

ารฟง เปนการฟงเพ่ือแยกความแตกตางของเสียงท่ีไดยินวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

ขั้นการวิเคราะหออกเสียง เปนการฟงและบอกลักษณะของอวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสียง 

อใหนักเรียนออกเสียงคําควบกล้ําไดอยางถูกตองและคลองแคลว

หมายถึง  หมายถึง  ความรูสึกที่ดีของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวการ

เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ท่ีผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถในการออกเสียงคําควบกล้ํา ร 



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรตน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบ

กล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

1.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนว

การเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขาจังหวัดเชียงราย จํานวน 

2. แบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ของนักเรีย

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรู

สมองเปนฐานเปนแบบมาตราสวนประมาณคา

 

7. ผลการวิจัย 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออก

การเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขาจังหวัดเชียงรายประกอบดวย 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระการสําคัญ จุดประสงคการเรียนรูสาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู  สื่อและ

แหลงเรียนรูและการวัดผลประเมินผลโดยแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดังตารางที่ 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปน

ฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย 

 

ที่ รายการประเมิน

1 มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด

2 สาระสําคญั 

3 จุดประสงคการเรียนรู

4 สาระการเรียนรู 

5 

6 

7 

กิจกรรมการเรียนรู 

สื่อและแหลงเรยีนรู 

การวัดผลประเมินผล

          รวม 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบ

กล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน 

 ตัวแปรตาม

 1. ความสามารถการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ของ

นักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการ

สอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรู

สมองเปนฐาน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนว

การเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขาจังหวัดเชียงราย จํานวน 6 แผนการจัดกิจกรรม

แบบทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ของนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา  

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรู

สมองเปนฐานเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) จํานวน 1 ฉบับ 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนว

การเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขาจังหวัดเชียงรายประกอบดวย 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระการสําคัญ จุดประสงคการเรียนรูสาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู  สื่อและ

ลประเมินผลโดยแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดังตารางที่ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปน

กเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย  

รายการประเมิน(รายดาน) �� S.D. 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 4.33 0.87 

4.50 0.58 

จุดประสงคการเรียนรู 4.33 0.58 

4.33 0.58 

 

การวัดผลประเมินผล 

4.67 

4.53 

4.22 

0.58 

0.55 

0.72 

 4.48 0.62 
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ตัวแปรตาม 

วามสามารถการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ของ

นักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการ

สอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรู

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนว

แผนการจัดกิจกรรม 

นกลุมชาติพันธุอาขา   

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรู

เสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนว

การเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขาจังหวัดเชียงรายประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระการสําคัญ จุดประสงคการเรียนรูสาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู  สื่อและ

ลประเมินผลโดยแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดังตารางที่ 1 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปน

ระดับความเหมาะสม 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 



 

 

จากตารางท่ี 1  แสดงใหเห็นวาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถ

ในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล 

เชียงรายโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก สวนดานที่อยูในระดับ

มากที่สุด คือดานกิจกรรมการเรียนรู  

สาระสําคัญ ( X  = 4.50) ตามลําดับและดานที่เหมาะสมนอยที่สุดคือดานการวัดผลประเมินผล

2. ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กอนและหลังเรียนดวย

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ

อาขา จังหวัดเชียงราย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ

กิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการ

เรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย 

การทดสอบ N 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

        

        

* P <  .05 

     จากตารางที่ 

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรี

ขา จังหวัดเชียงราย จํานวน 44 

เรียนสูงกวากอนเรียน จากการวัดทักษะการอานออกเสียงโดยกอนเรียนมีคะแนนรวมเฉลี่ย 

เรียนคะแนนรวมเฉลี่ย 24.20 

 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนว

การเรียนรูสมองเปนฐาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากดังตารางที่ 

 

ตารางที่ 3 ผลการ

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน

ความพึงพอใจ

1. ฉันอยากใหมีช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาไทยมาก ๆ

2.ฉันชอบวิชาภาษาไทยเพราะเรียนสนุก

3. ฉันชอบเรียนภาษาไทยเพราะทําใหไดผอนคลาย

4. ฉันชอบฝกทักษะการออกเสียงเรื่องการอานออกเสียงคําควบกล้ํา

5.ฉันชอบกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียง

คําควบกล้ํา ร ล ว 
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แสดงใหเห็นวาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถ

ในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัด

เชียงรายโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก สวนดานที่อยูในระดับ

มากที่สุด คือดานกิจกรรมการเรียนรู  ( X = 4.67) รองลงมา คือดานสื่อและแหลงเรียนรู

ตามลําดับและดานที่เหมาะสมนอยที่สุดคือดานการวัดผลประเมินผล

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสราง

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ

อาขา จังหวัดเชียงราย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กอนและหลังเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการ

เรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย (n=44

  S.D D t 

        44     

        44    

      19.77 

      24.20 

1.65 

      1.75 
  4.43 12.08*

 2แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสราง

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานของนักเรียนกลุมชาติพันธุอา

44 คน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน จากการวัดทักษะการอานออกเสียงโดยกอนเรียนมีคะแนนรวมเฉลี่ย 

20 คะแนน  ซึ่งมีความกาวหนาทางการเรียนคะแนนรวมเฉลี่ย 4

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนว

การเรียนรูสมองเปนฐาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากดังตารางที่ 3 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน

ความพึงพอใจ x  SD.

ฉันอยากใหมีช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาไทยมาก ๆ 4.03 0.75

ชาภาษาไทยเพราะเรียนสนุก 4.40 0.49

ฉันชอบเรียนภาษาไทยเพราะทําใหไดผอนคลาย 4.47 0.50

ฉันชอบฝกทักษะการออกเสียงเรื่องการอานออกเสียงคําควบกล้ํา 4.50 0.50

ฉันชอบกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียง 4.90 0.3
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แสดงใหเห็นวาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถ

ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัด

เชียงรายโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก สวนดานที่อยูในระดับ

านสื่อและแหลงเรียนรู ( X  = 4.53) ดาน

ตามลําดับและดานที่เหมาะสมนอยที่สุดคือดานการวัดผลประเมินผล( X = 4.22) 

กิจกรรมการเรียนรูเสริมสราง

ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ

ดังตารางที่ 2 

มสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กอนและหลังเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการ

n=44) 

  sig 

12.08* 0.0000 

แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสราง

ยนรูสมองเปนฐานของนักเรียนกลุมชาติพันธุอา

คน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน จากการวัดทักษะการอานออกเสียงโดยกอนเรียนมีคะแนนรวมเฉลี่ย 19.77 คะแนน และหลัง

4.43 คะแนน 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนว

วิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน 

SD. 
ระดับความพึง

พอใจ 

75 มาก 

49 มาก 

50 มาก 

50 มาก 

.30 มากที่สุด 



 

 

6. ฉันชอบท่ีครูมีเพลงและกิจกรรมในช่ัวโมงเรียนทําใหตั้งใจเรียน

7. ฉันสามารถฝกทักษะการอานออกเสียงรวมกับเพื่อนได

8. ฉันภูมิใจและสนใจจะสะสมผลงานดีเดนของตนเอง

9.ฉันสนใจจะประเมินผลการเรียนรู

10. ฉันอยากใหคุณครูนําวิธีการสอนตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน 

(Brain-Based Learning)ไปใชสอนเรื่องอ่ืนๆ ดวย

  

จากตารางที่ 3 นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใ

แนวการเรียนรูสมองเปนฐาน มีระดับความพึงพอใจตอการเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.51  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันอยากใหคุณครูนําวิธีการสอนตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน

Based Learning) ไปใชสอนเรื่องอื่น

คือ ฉันชอบกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 

ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย

1. จากการสรางและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถใน

การอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเ

เชียงราย พบวาผูเชี่ยวชาญจํานวน 

โดยมีคาเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับ

นักเรียนกลุมชาติพันธุ อาขา จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเริ่มจาก

การวิเคราะหโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูระดับประถมศึกษาปที่ 

ตัวชี้วัด สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรูและการวัดผล

ประเมินผล พรอมทั้งไดศึกษาเอกสาร เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ แนวการเรียนรูสมองเปน

ฐาน โดยผูวิจัยมีการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ จากขอแนะนําจาก

ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คนซึ่งสอดคลองกับพรพิไล เลิศวิชาและ

การนําเสนอประสบการณภาษาทางเสียง ภาพ ตัวหนังสือ ทาทาง ปอนขอมูลเขาสูสมองภายใตสิ่งแวดลอมที่

เหมาะสมและวิธีการที่หลากหลาย สมองจึงจะเกิดความเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูนั้นอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

ดนตรี จังหวะ ทํานอง การเคลื่อนไหว ทาทาง มีอิทธิพลตอการเรียนรูทางดานภาษาสําหรับเด็กวัยนี้ การสอนผาน

การอานและทําแบบฝกจํานวนมากเพียงอยางเดียวไมใชวิธีเรียนรูของสมอง ฉะนั้นกระบวนการสรางกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ฉันชอบท่ีครูมีเพลงและกิจกรรมในช่ัวโมงเรียนทําใหตั้งใจเรียน 4.77 0.4

ฉันสามารถฝกทักษะการอานออกเสียงรวมกับเพื่อนได 4.33 0.70

ฉันภูมิใจและสนใจจะสะสมผลงานดีเดนของตนเอง 4.23 0.76

ฉันสนใจจะประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 4.53 0.50

ฉันอยากใหคุณครูนําวิธีการสอนตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน 

ไปใชสอนเรื่องอ่ืนๆ ดวย 

4.93 0.25

เฉลี่ยรวม 4.51 0.5

นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใ

แนวการเรียนรูสมองเปนฐาน มีระดับความพึงพอใจตอการเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันอยากใหคุณครูนําวิธีการสอนตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน

ไปใชสอนเรื่องอื่นๆ ดวย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 

คือ ฉันชอบกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว มีความพึงพอใจอยูใน

คาเฉลี่ยเทากับ 4.90) และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ฉันอยากใหมีชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยมาก 

ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.03) 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรางและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถใน

การอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัด

เชียงราย พบวาผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ พบวามีความเหมาะสม 

โดยมีคาเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.48, S.D. = 0.62) เนื่องมาจากกระบวนการสรางกิจกรรมการเรียนรู

เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับ

นักเรียนกลุมชาติพันธุ อาขา จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเริ่มจาก

การวิเคราะหโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูระดับประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อนํามากําหนดมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรูและการวัดผล

ระเมินผล พรอมทั้งไดศึกษาเอกสาร เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ แนวการเรียนรูสมองเปน

ฐาน โดยผูวิจัยมีการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ จากขอแนะนําจาก

คนซึ่งสอดคลองกับพรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร (2550: 165-167) 

การนําเสนอประสบการณภาษาทางเสียง ภาพ ตัวหนังสือ ทาทาง ปอนขอมูลเขาสูสมองภายใตสิ่งแวดลอมที่

เหมาะสมและวิธีการที่หลากหลาย สมองจึงจะเกิดความเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูนั้นอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

จังหวะ ทํานอง การเคลื่อนไหว ทาทาง มีอิทธิพลตอการเรียนรูทางดานภาษาสําหรับเด็กวัยนี้ การสอนผาน

การอานและทําแบบฝกจํานวนมากเพียงอยางเดียวไมใชวิธีเรียนรูของสมอง ฉะนั้นกระบวนการสรางกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานจึง

70 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

0.42 มากที่สุด 

70 มาก 

76 มาก 

50 มากที่สุด 

25 มากที่สุด 

52 มาก 

นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตาม

แนวการเรียนรูสมองเปนฐาน มีระดับความพึงพอใจตอการเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันอยากใหคุณครูนําวิธีการสอนตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน(Brain-

คาเฉลี่ยเทากับ 4.93) รองลงมา 

คือ ฉันชอบกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว มีความพึงพอใจอยูใน

มีชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยมาก 

จากการสรางและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถใน

รียนรูสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัด

คน ตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ พบวามีความเหมาะสม 

เนื่องมาจากกระบวนการสรางกิจกรรมการเรียนรู

เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสําหรับ

นักเรียนกลุมชาติพันธุ อาขา จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเริ่มจาก

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เพื่อนํามากําหนดมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรูและการวัดผล

ระเมินผล พรอมทั้งไดศึกษาเอกสาร เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ แนวการเรียนรูสมองเปน

ฐาน โดยผูวิจัยมีการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ จากขอแนะนําจาก

167) ไดกลาวสรุปไววา 

การนําเสนอประสบการณภาษาทางเสียง ภาพ ตัวหนังสือ ทาทาง ปอนขอมูลเขาสูสมองภายใตสิ่งแวดลอมที่

เหมาะสมและวิธีการที่หลากหลาย สมองจึงจะเกิดความเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูนั้นอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

จังหวะ ทํานอง การเคลื่อนไหว ทาทาง มีอิทธิพลตอการเรียนรูทางดานภาษาสําหรับเด็กวัยนี้ การสอนผาน

การอานและทําแบบฝกจํานวนมากเพียงอยางเดียวไมใชวิธีเรียนรูของสมอง ฉะนั้นกระบวนการสรางกิจกรรมการ

ว ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานจึง



 

 

จําเปนตองหาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพราะจะทําใหครูทราบองคประกอบที่เหมาะสม

และถูกตอง ท้ังน้ีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ดีจะสงผลใหทราบผลการฝกการอานคําควบกล้ําของนักเรียนเปน

ระยะๆและยังเปนการติดตามการ

จัดการเรียนรูการอานออกเสียงคําควบกล้ําที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการวิจัย

 2. จากผลการใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กอนและหลัง

เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ําร ล ว ตามแนวการเรียนรู

สมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย มีคะแนนคาเฉลี่ย 

คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 

คะแนนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

สอดคลองกบัผลงานวิจัยของ วิไลวรรณ วิเศษนอย 

กล้ําที่ ใชอักษรควบกล้ํา ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

ความสามารถในการอานคําควบกล้ํากอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคั

การฝกทักษะแลวนักเรียนมีความสามารถในการอานและการเขียนคําที่อักษรควบกล้ําไดสูงกวาแบบปกติ และ

สอดคลองกับการผลงานวิจัยของเอรินทร แสวงสาย 

พัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 

ประสบการตามปกติ ผลการวิจัยพบวาพัฒนาการทั้ง 

โดยเฉพาะดานสติปญญามีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ลองลงมาดานสังคม ดานรางกายและอารมณ

2)นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ได

ดานอารมณ – จิตใจ  ดานสังคมและดานสติปญญาสูงกวานักเรียนอนุบาลปที่ 

ตามปกติ ดังน้ันครูผูสอนระดับปฐมวัยจึงควรได

สมองเปนฐานไปใชเพื่อใหเด็กได

กลุมนักเรียนที่เปนนักเรียนกลุมชาติพันธุจะสอดคลองกับงานวิจัยของชูชีพ พุทธประเสริฐและคณะ 

สังเคราะหผลการวิจัยในช้ันเรียนตามโครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยแกนักเรียนบนพื้นที่สูง อําเภออม

กอย จังหวัดเชียงใหม พบวาปญหาที่ถูกระบุถึงมากท่ีสุด คือ ปญหาการอานออกเสียงและอาน

เทคนิคการสอนที่เลือกใชคือ 

สําหรับขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลวิจัยไปใชคือ ควรใหความสําคัญกับความเขาใจภาษาและความหมายของ

คําในภาษาไทยมากกวาการอานออกเสียงชัดเจน และงานวิจัยของปนางฐิติยา จองหมุง 

การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง ตามแนว

การสอนภาษาแบบสมองเปนฐาน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีพัฒนาการในการสื่อสารภาษาไทยเฉลี่ย 

เทียบกับเกณฑคุณภาพ พบวา อยูในเกณฑดี ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวระดับคอนข

3. จากผลการการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการ

จัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน จํานวน 

เรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเป

ระดับมาก (x̄ = 4.51 , S.D. = 0.52)  

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

จําเปนตองหาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพราะจะทําใหครูทราบองคประกอบที่เหมาะสม

และถูกตอง ท้ังน้ีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ดีจะสงผลใหทราบผลการฝกการอานคําควบกล้ําของนักเรียนเปน

ระยะๆและยังเปนการติดตามการประเมินผลเปนขั้นตอนที่จะนําไปสูการสรุปผลไดอยางชัดเจน แสดงวาแผนการ

จัดการเรียนรูการอานออกเสียงคําควบกล้ําที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการวิจัย

จากผลการใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กอนและหลัง

ยกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ําร ล ว ตามแนวการเรียนรู

สมองเปนฐานสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุอาขา จังหวัดเชียงราย มีคะแนนคาเฉลี่ย (x̄) 

คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.65 มีคะแนนคาเฉลี่ย (x̄) หลังเรียนเทากับ 

เทากับ 1.75 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา

คะแนนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

บผลงานวิจัยของ วิไลวรรณ วิเศษนอย (2552 : 48-52) ไดศึกษาแผนการจัดการเรียนรูการอานคําควบ

กล้ําที่ ใชอักษรควบกล้ํา ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

ความสามารถในการอานคําควบกล้ํากอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

การฝกทักษะแลวนักเรียนมีความสามารถในการอานและการเขียนคําที่อักษรควบกล้ําไดสูงกวาแบบปกติ และ

สอดคลองกับการผลงานวิจัยของเอรินทร แสวงสาย (2551:บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาวิจัยการเปรียบเทียบ

พัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ระหวางการจัดประสบการณตามแนวคิดการใชสมองเปนฐานกับการจัด

ประสบการตามปกติ ผลการวิจัยพบวาพัฒนาการทั้ง 4 ดานเพิ่มขึ้นทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

โดยเฉพาะดานสติปญญามีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ลองลงมาดานสังคม ดานรางกายและอารมณ

ที่ไดรับการจัดประสบการณตามแนวคิดการใชสมองเปนฐาน มีพัฒนาการดานรางกาย  

จิตใจ  ดานสังคมและดานสติปญญาสูงกวานักเรียนอนุบาลปที่ 2 ที่ได

สอนระดับปฐมวัยจึงควรไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหจัดประสบการณ

เด็กไดมีการพัฒนาการในดานทักษะการฟง พูด อาน เขียนดวย และเมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุมนักเรียนที่เปนนักเรียนกลุมชาติพันธุจะสอดคลองกับงานวิจัยของชูชีพ พุทธประเสริฐและคณะ 

งเคราะหผลการวิจัยในช้ันเรียนตามโครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยแกนักเรียนบนพื้นที่สูง อําเภออม

กอย จังหวัดเชียงใหม พบวาปญหาที่ถูกระบุถึงมากท่ีสุด คือ ปญหาการอานออกเสียงและอาน

เทคนิคการสอนที่เลือกใชคือ Brain-Based Learning ซึ่งผลการวิจัยพบวานักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยเพิ่มขึ้น 

สําหรับขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลวิจัยไปใชคือ ควรใหความสําคัญกับความเขาใจภาษาและความหมายของ

คําในภาษาไทยมากกวาการอานออกเสียงชัดเจน และงานวิจัยของปนางฐิติยา จองหมุง (2555) 

ามารถในการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง ตามแนว

การสอนภาษาแบบสมองเปนฐาน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีพัฒนาการในการสื่อสารภาษาไทยเฉลี่ย 

เทียบกับเกณฑคุณภาพ พบวา อยูในเกณฑดี ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวระดับคอนขางด ี

จากผลการการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการ

จัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน จํานวน 44 คน พบวาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการ

เรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน จํานวน 

= 4.51 , S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณารายขอ นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดในขอ ฉัน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

จําเปนตองหาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพราะจะทําใหครูทราบองคประกอบที่เหมาะสม

และถูกตอง ท้ังน้ีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ดีจะสงผลใหทราบผลการฝกการอานคําควบกล้ําของนักเรียนเปน

ประเมินผลเปนขั้นตอนที่จะนําไปสูการสรุปผลไดอยางชัดเจน แสดงวาแผนการ

จัดการเรียนรูการอานออกเสียงคําควบกล้ําที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการวิจัย 

จากผลการใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กอนและหลัง

ยกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ําร ล ว ตามแนวการเรียนรู

) กอนเรียนเทากับ 19.77 

หลังเรียนเทากับ 24.20 คะแนน สวน

ตามลําดับ และเมื่อเปรียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่ง

ไดศึกษาแผนการจัดการเรียนรูการอานคําควบ

กล้ําที่ ใชอักษรควบกล้ํา ตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 พบวา 

ญที่ระดับ .01 แสดงวาหลัง

การฝกทักษะแลวนักเรียนมีความสามารถในการอานและการเขียนคําที่อักษรควบกล้ําไดสูงกวาแบบปกติ และ

ศึกษาคนควาวิจัยการเปรียบเทียบ

งการจัดประสบการณตามแนวคิดการใชสมองเปนฐานกับการจัด

ดานเพิ่มขึ้นทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

โดยเฉพาะดานสติปญญามีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ลองลงมาดานสังคม ดานรางกายและอารมณ - จิตใจตามลําดับ  

ตามแนวคิดการใชสมองเปนฐาน มีพัฒนาการดานรางกาย  

ที่ไดรับการจัดประสบการณ

จัดประสบการณตามแนวคิดการใช

มีการพัฒนาการในดานทักษะการฟง พูด อาน เขียนดวย และเมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุมนักเรียนที่เปนนักเรียนกลุมชาติพันธุจะสอดคลองกับงานวิจัยของชูชีพ พุทธประเสริฐและคณะ (2552) ซึ่งได

งเคราะหผลการวิจัยในช้ันเรียนตามโครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยแกนักเรียนบนพื้นที่สูง อําเภออม

กอย จังหวัดเชียงใหม พบวาปญหาที่ถูกระบุถึงมากท่ีสุด คือ ปญหาการอานออกเสียงและอาน/เขียนภาษาไทยไมได 

งผลการวิจัยพบวานักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยเพิ่มขึ้น 

สําหรับขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลวิจัยไปใชคือ ควรใหความสําคัญกับความเขาใจภาษาและความหมายของ

2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง 

ามารถในการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง ตามแนว

การสอนภาษาแบบสมองเปนฐาน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีพัฒนาการในการสื่อสารภาษาไทยเฉลี่ย 13.06 เมื่อ

จากผลการการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชการ

คน พบวาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการ

นฐาน จํานวน 30 คน ในภาพรวมอยูใน

เมื่อพิจารณารายขอ นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดในขอ ฉัน



 

 

อยากใหคุณครูนําวิธีการสอนตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน 

(x̄ = 4.93 , S.D. = 0.25) และมีความพึงพอใจต่ําสุดคือขอฉันอยากใหมีชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยมาก ๆ 

, S.D. = 0.75) ที่เปนเชนนี้เพราะกิจกรรมที่ผูวิจัยนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถ

ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานซึ่งในที่นี้อาจจะเปนเพราะผูสอนใชเวลาเกินกวากําหนดเพื่อ

การฝกฝนในทักษะการอานออกเสียงไดอยางเต็มที่ แตโดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับที่สูงซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัย  อรวรรณ บุญสมปาน 

สงเสริมความสามารถในการอานคําควบกล้ําของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

การอานคําควบกล้ํา อยูในระดับมากที่สุดและสอดคลองกับผลการวิจัยของนภาภรณ หวานขม 

ของการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนพื้นฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทยและจิตวิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ซึ่งเมื่อนํามาปรับใชกับนักเรียนกลุมชาติพันธุจะสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัลยา สัปทนและสุภาพร แสนแทน 

(2552 : บทคัดยอ) พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการอานคําควบ

เรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนชนเผา  ชั้นประถมศึกษาปที่ 

ที่สุดและผลงานวิจัยของสิทธิพงศ สิริวราพงศ 

เสียงคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช

รองกวาง จังหวัดแพร ผลการวิจัยพบวาระดับของความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชชุดกิจกรรมเรื่องการอานออก

เสียงคําควบกล้ําอยูในระดับความพึงพอใจมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา แนวการเรียนรูสมองเป

ที่สามารถออกแบบกิจกรรมทางการเรียนรูไดหลากหลายและเมื่อนําไปใชกับผูเรียนกลุมชาติพันธุแลวสามารถทําให

ผูเรียนตอบสนองตอกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีความสุข สนุกสนานนอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชเพื่อพัฒนาความรู 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ตลอด

การเรียนรูสมองเปนฐานไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรูนั้น พบวา นอกจากผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงคของการ

วิจัยแลว ยังเปนการเสริมสรางใหผูเรียนไดใชศักยภาพในการเรียนรูไดเต็มที่ เพราะโดยธรรม

เรียนรูที่ออกแบบโดยใชแนวคิดสมองเปนฐานน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใหกิจกรรมนั้นๆ ไดเปนสื่อสําคัญในการทําหนาที่

พัฒนาสมอง ผูเรียนจะแสดงศักยภาพของสมองไดเต็มศักยภาพเมื่อรวมกิจกรรมการเรียนรู 

ขอเสนอการนําผลการวิจัยไปใช

  1) ในการจัดการเรีย

นักเรียนดวยการจัดการเรียนรูเรื่องหลักการออกเสียงคําควบกล้ําและการเขียนคําควบกล้ํากอน 

  2) ครูควรคํานึงถึงความสามารถที่แตกตางกันระหวางบุคคล โดยยืดหยุนจัดกิจกรรมให

เหมาะสม อาจใหนักเรียนบางคนที่มีความพรอมนอยกวาเพื่อนในชั้น มาฝกเพิ่มชวงนอกเวลาเรียน

  3) ครูตองเปนผูคอยใหคําแนะนําหรือเปนพี่เลี้ยงของนักเรียนระหวางเรียนอยางเครงครัดแลว

บันทึกผลพฤติกรรมที่แสดงออก อยางใกลชิด และนํามาชี้แนะใหนักเรียนไดทราบ เพื่อปรับปรุง กิจกรรมในแผนก

จัดการเรียนรูตอไป 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

อยากใหคุณครูนําวิธีการสอนตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning) 

และมีความพึงพอใจต่ําสุดคือขอฉันอยากใหมีชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยมาก ๆ 

ที่เปนเชนนี้เพราะกิจกรรมที่ผูวิจัยนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถ

ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ที่เปนนักเรียนกลุมชาติพนัธุอาขาเปนกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดย

ใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานซึ่งในที่นี้อาจจะเปนเพราะผูสอนใชเวลาเกินกวากําหนดเพื่อ

การฝกฝนในทักษะการอานออกเสียงไดอยางเต็มที่ แตโดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับที่สูงซึ่งสอดคลองกับ

จัย  อรวรรณ บุญสมปาน (2551) ไดศึกษาวิจัยในหัวขอ การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานเพื่อ

สงเสริมความสามารถในการอานคําควบกล้ําของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวาระดับความพึงพอใจของ

3 ที่มีตอการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถใน

การอานคําควบกล้ํา อยูในระดับมากที่สุดและสอดคลองกับผลการวิจัยของนภาภรณ หวานขม 

ของการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนพื้นฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ซึ่งเมื่อนํามาปรับใชกับนักเรียนกลุมชาติพันธุจะสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัลยา สัปทนและสุภาพร แสนแทน 

พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการอานคําควบ

เรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนชนเผา  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เห็นวามีความเหมาะสมอยูระดับมาก

ที่สุดและผลงานวิจัยของสิทธิพงศ สิริวราพงศ (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมเรื่องการอานออก

เสียงคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชนเผา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานไผโทน (นวลราษฎรวิทยา

รองกวาง จังหวัดแพร ผลการวิจัยพบวาระดับของความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชชุดกิจกรรมเรื่องการอานออก

เสียงคําควบกล้ําอยูในระดับความพึงพอใจมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา แนวการเรียนรูสมองเปนฐานนั้นเปนแนวการสอน

ที่สามารถออกแบบกิจกรรมทางการเรียนรูไดหลากหลายและเมื่อนําไปใชกับผูเรียนกลุมชาติพันธุแลวสามารถทําให

ผูเรียนตอบสนองตอกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีความสุข สนุกสนานนอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชเพื่อพัฒนาความรู 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมได ขอสังเกตประการหนึ่งของการนําเอาแนวคิดของแนว

การเรียนรูสมองเปนฐานไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรูนั้น พบวา นอกจากผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงคของการ

วิจัยแลว ยังเปนการเสริมสรางใหผูเรียนไดใชศักยภาพในการเรียนรูไดเต็มที่ เพราะโดยธรรม

เรียนรูที่ออกแบบโดยใชแนวคิดสมองเปนฐานน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใหกิจกรรมนั้นๆ ไดเปนสื่อสําคัญในการทําหนาที่

พัฒนาสมอง ผูเรียนจะแสดงศักยภาพของสมองไดเต็มศักยภาพเมื่อรวมกิจกรรมการเรียนรู 

ขอเสนอการนําผลการวิจัยไปใช 

ในการจัดการเรียนรูเรื่องการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ครูผูสอนจะตองวางพื้นฐาน ให

นักเรียนดวยการจัดการเรียนรูเรื่องหลักการออกเสียงคําควบกล้ําและการเขียนคําควบกล้ํากอน 

ครูควรคํานึงถึงความสามารถที่แตกตางกันระหวางบุคคล โดยยืดหยุนจัดกิจกรรมให

บางคนที่มีความพรอมนอยกวาเพื่อนในชั้น มาฝกเพิ่มชวงนอกเวลาเรียน

ครูตองเปนผูคอยใหคําแนะนําหรือเปนพี่เลี้ยงของนักเรียนระหวางเรียนอยางเครงครัดแลว

บันทึกผลพฤติกรรมที่แสดงออก อยางใกลชิด และนํามาชี้แนะใหนักเรียนไดทราบ เพื่อปรับปรุง กิจกรรมในแผนก
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

Based Learning) ไปใชสอนเรื่องอื่น ๆ ดวย 

และมีความพึงพอใจต่ําสุดคือขอฉันอยากใหมีชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยมาก ๆ (x̄ = 4.03 

ที่เปนเชนนี้เพราะกิจกรรมที่ผูวิจัยนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถ

นธุอาขาเปนกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดย

ใชการจัดการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานซึ่งในที่นี้อาจจะเปนเพราะผูสอนใชเวลาเกินกวากําหนดเพื่อ

การฝกฝนในทักษะการอานออกเสียงไดอยางเต็มที่ แตโดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับที่สูงซึ่งสอดคลองกับ

ไดศึกษาวิจัยในหัวขอ การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานเพื่อ

พบวาระดับความพึงพอใจของ

ชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถใน

การอานคําควบกล้ํา อยูในระดับมากที่สุดและสอดคลองกับผลการวิจัยของนภาภรณ หวานขม (2554) ไดศึกษาผล

ของการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนพื้นฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ซึ่งเมื่อนํามาปรับใชกับนักเรียนกลุมชาติพันธุจะสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัลยา สัปทนและสุภาพร แสนแทน 

พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการอานคําควบกล้ําโดยใชกิจกรรมการ

เห็นวามีความเหมาะสมอยูระดับมาก

ไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมเรื่องการอานออก

นวลราษฎรวิทยา) อําเภอ     

รองกวาง จังหวัดแพร ผลการวิจัยพบวาระดับของความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชชุดกิจกรรมเรื่องการอานออก

นฐานนั้นเปนแนวการสอน

ที่สามารถออกแบบกิจกรรมทางการเรียนรูไดหลากหลายและเมื่อนําไปใชกับผูเรียนกลุมชาติพันธุแลวสามารถทําให

ผูเรียนตอบสนองตอกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีความสุข สนุกสนานนอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชเพื่อพัฒนาความรู 

จนคุณธรรมและจริยธรรมได ขอสังเกตประการหนึ่งของการนําเอาแนวคิดของแนว

การเรียนรูสมองเปนฐานไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรูนั้น พบวา นอกจากผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงคของการ

วิจัยแลว ยังเปนการเสริมสรางใหผูเรียนไดใชศักยภาพในการเรียนรูไดเต็มที่ เพราะโดยธรรมชาติของกิจกรรมการ

เรียนรูที่ออกแบบโดยใชแนวคิดสมองเปนฐานน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใหกิจกรรมนั้นๆ ไดเปนสื่อสําคัญในการทําหนาที่

พัฒนาสมอง ผูเรียนจะแสดงศักยภาพของสมองไดเต็มศักยภาพเมื่อรวมกิจกรรมการเรียนรู   

นรูเรื่องการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ครูผูสอนจะตองวางพื้นฐาน ให

นักเรียนดวยการจัดการเรียนรูเรื่องหลักการออกเสียงคําควบกล้ําและการเขียนคําควบกล้ํากอน  

ครูควรคํานึงถึงความสามารถที่แตกตางกันระหวางบุคคล โดยยืดหยุนจัดกิจกรรมให

บางคนที่มีความพรอมนอยกวาเพื่อนในชั้น มาฝกเพิ่มชวงนอกเวลาเรียน 

ครูตองเปนผูคอยใหคําแนะนําหรือเปนพี่เลี้ยงของนักเรียนระหวางเรียนอยางเครงครัดแลว

บันทึกผลพฤติกรรมที่แสดงออก อยางใกลชิด และนํามาชี้แนะใหนักเรียนไดทราบ เพื่อปรับปรุง กิจกรรมในแผนการ



 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  1) กิจกรรมการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสามารถนําไปใชในการแกปญหาการ

ออกเสียงของนักเรียนกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ ท่ีมีปญหาเดียวกันได 

  2) ควรมีการศึกษาพัฒนาความสามารถในการอานออกเสียงเพื่อกา

เชน การพัฒนาการออกเสียงตัวสะกดในภาษาไทยโดยใชแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน เปนตน
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

กิจกรรมการเรียนรูตามแนวการเรียนรูสมองเปนฐานสามารถนําไปใชในการแกปญหาการ

ออกเสียงของนักเรียนกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ ท่ีมีปญหาเดียวกันได  
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เชน การพัฒนาการออกเสียงตัวสะกดในภาษาไทยโดยใชแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน เปนตน
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พื้นฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 
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 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุที่ใช
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สอน มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี

การศึกษาผลการทดลองใชแบบฝกทกัษะการพูดภาษาไทยแกเด็กชาวเขา

เพียรเจริญ 

รูปแบบพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลกัพัฒนาการเรียนรูที่สอดคลองกับสมองเด็ก

based Learning : BBL). กศ.ม. สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
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เชน การพัฒนาการออกเสียงตัวสะกดในภาษาไทยโดยใชแนวการเรียนรูสมองเปนฐาน เปนตน 

จํากัด. 

ไทยในโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทย

คูมือการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลยั

แพรวิทยาอินเตอรเนชั่นแนล 

นเรียนตามโครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยแกนักเรียน
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สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑติวิทยาลัย

งการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปน

พื้นฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 3.โรงเรียนนานาชาติ 
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สาขาหลักสตูรและการ

แบบฝกทกัษะการพูดภาษาไทยแกเด็กชาวเขา. 

รูปแบบพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลกัพัฒนาการเรียนรูที่สอดคลองกับสมองเด็ก

สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย 
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โครงการสงเสรมิการแตงตัวเราทบวงมาวิทยาลัย 

ษัท โรงพิมพศาลาแดงจํากดั. 

นานมีบุกสพับลิเคชั่นส  

กรุงเทพฯ:  อรุณการ

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพฯ: หจก. ไอเดีย 

โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช. 
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วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

วิธีการสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : อัม
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การเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 2 ระหว

ตามแนวคิดการใชสมองเปนฐานกับการจัดประสบการตามปกติ.กศ.ม. สาขาห

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช 

). การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการ

อานคําควบกล้ําของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3. วิทยานิพนธ กศ.ม. สาขาหลักสตูรและการสอน 

ย มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช 

2552). Brain Based Learning. [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา http:// 

www.schoolnet.or.th. (17 มิถุนายน 2561). 

ภาษาพาสอน เรื่องนารูสําหรับครูภาษาไทย. (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ
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สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

การสงเสริมทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใชการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานสําหรับ

ยลสว ิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม. การคนควา แบบ

ระหวางการจัดประสบกา

สาขาหลักสูตรและการสอน 

การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการ

สาขาหลักสตูรและการสอน 

http:// 

กรุงเทพฯ:สํานักพิมพแหง



 

 

การพัฒนาทักษะการสะกดคํา โดยใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา ในมาตรา

ตัวสะกด แมกด แมกนและแมกบ สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนวัดหลวงวิทยาตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการสะกดคํา โดยใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา ในมาตรา

ตัวสะกด แมกด แมกนและแมกบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบฝก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา โดยใชแบบฝก กลุมเปาหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 

ฝกทักษะการสะกดคําไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ และแบบทดสอบปรนัย เรื่องการสะกดคํา

ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ

ผลการวิจัยพบวา แบบฝกการอานและการเ

วัดหลวงวิทยา ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 

ฝกทักษะนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว และนักเรียนที่ใชแบบฝกมีทักษะทางการสะกดคําที่ไมต

ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ หลังการเรียนสูงข้ึน

 

คําสําคัญ:  การสะกดคํา,มาตราตวัสะกด แมกด แมกน และแมกบ
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การพัฒนาทักษะการสะกดคํา โดยใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา ในมาตรา

ตัวสะกด แมกด แมกนและแมกบ สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนวัดหลวงวิทยาตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

 
จิราภา กิ่งแกว

1 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการสะกดคํา โดยใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา ในมาตรา

ตัวสะกด แมกด แมกนและแมกบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ตําบลกลวยแพะ 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียน          

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อศึกษาทักษะการสะกดคํา สําหรับนักเรียน        

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา โดยใชแบบฝก กลุมเปาหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

งเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 13 คน เปนการวิจัยเชิงปริมาณที่ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบ

ฝกทักษะการสะกดคําไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ และแบบทดสอบปรนัย เรื่องการสะกดคํา

ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ 

ผลการวิจัยพบวา แบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

วัดหลวงวิทยา ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 87.6/85 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว แสดงวาแบบ

ฝกทักษะนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว และนักเรียนที่ใชแบบฝกมีทักษะทางการสะกดคําที่ไมต

ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ หลังการเรียนสูงข้ึน 

มาตราตวัสะกด แมกด แมกน และแมกบ,แบบฝกทักษะการอานและการเขยีนสะกดคํา
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การพัฒนาทักษะการสะกดคํา โดยใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา ในมาตรา

ตัวสะกด แมกด แมกนและแมกบ สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2  

โรงเรียนวัดหลวงวิทยาตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการสะกดคํา โดยใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา ในมาตรา

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ตําบลกลวยแพะ 

การอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียน          

และเพื่อศึกษาทักษะการสะกดคํา สําหรับนักเรียน        

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา โดยใชแบบฝก กลุมเปาหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 

คน เปนการวิจัยเชิงปริมาณที่ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบ

ฝกทักษะการสะกดคําไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ และแบบทดสอบปรนัย เรื่องการสะกดคํา

ขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

ที่กําหนดไว แสดงวาแบบ

ฝกทักษะนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว และนักเรียนที่ใชแบบฝกมีทักษะทางการสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา 

แบบฝกทักษะการอานและการเขยีนสะกดคํา 

pom072_mashimaro@hotmail.co.th) 



 

 

THE DEVELOPMENT OF SPELLING SKILL BY READING AND WRITING 

SPELLING EXERCISE FOR SPELLING FINAL SOU

STUDENTS GRADE 

Abstract 
 The researchmatters the Development of Spelling Skill by Reading and Writing Spelling 

Exercise for Spelling final sounds that D, N 

, Mueang, Lampang Province.Which has a purpose to develop a practice spelling, reading and 

writing for students, grade 2 efficiency criteria 80/80 and to develop Spelling Skills for students 

grade 2 school, temple science by using the exercise. A quantitative research tool that is used to 

collect data: practice spelling skills do not meet the section. The mother and the mother's 

section, press the mother frog and test multiple choice selections. The stor

sounds that D, N and B.  

The research found that A reading and writing, spelling. For students in grade 2 school 

Luang University. The researchers created Efficiency of 87.6 / 85, which is higher than 80/80, given 

that a practice that effectively meet the set criteria. The researchers created achievement spell 

that do not follow the provisions of Section I of the spelling final sounds that D, N and B. After 

learning higher. 
Keyword: Spelling Skill, 
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The researchmatters the Development of Spelling Skill by Reading and Writing Spelling 

Exercise for Spelling final sounds that D, N and B for students grade 2 of Watluang Wittaya School 

, Mueang, Lampang Province.Which has a purpose to develop a practice spelling, reading and 

writing for students, grade 2 efficiency criteria 80/80 and to develop Spelling Skills for students 

ool, temple science by using the exercise. A quantitative research tool that is used to 

collect data: practice spelling skills do not meet the section. The mother and the mother's 

section, press the mother frog and test multiple choice selections. The stor

 

The research found that A reading and writing, spelling. For students in grade 2 school 

Luang University. The researchers created Efficiency of 87.6 / 85, which is higher than 80/80, given 

at effectively meet the set criteria. The researchers created achievement spell 

that do not follow the provisions of Section I of the spelling final sounds that D, N and B. After 
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THE DEVELOPMENT OF SPELLING SKILL BY READING AND WRITING 

NDS THAT D, N AND B FOR 

OF WATLUANG WITTAYA SCHOOL , MUEANG, 

The researchmatters the Development of Spelling Skill by Reading and Writing Spelling 

and B for students grade 2 of Watluang Wittaya School 

, Mueang, Lampang Province.Which has a purpose to develop a practice spelling, reading and 

writing for students, grade 2 efficiency criteria 80/80 and to develop Spelling Skills for students 

ool, temple science by using the exercise. A quantitative research tool that is used to 

collect data: practice spelling skills do not meet the section. The mother and the mother's 

section, press the mother frog and test multiple choice selections. The story in the spelling final 

The research found that A reading and writing, spelling. For students in grade 2 school 

Luang University. The researchers created Efficiency of 87.6 / 85, which is higher than 80/80, given 

at effectively meet the set criteria. The researchers created achievement spell 

that do not follow the provisions of Section I of the spelling final sounds that D, N and B. After 

Reading and Writing Spelling 
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1. บทนํา 
ภาษาไทยถือเปนมรดกที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีวิตรวมกันของชนชาติไทย เปนเครื่องมือเพื่อ

แสดงออกถึงความเปนไทย ใชสื่อสารกันระหวางคนในชาติ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กษมา วรวรรณ ณ อยุธยาแ

ภาษาไทยไววา ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ  เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ

เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและ

สัมพันธที่ดีตอกัน เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป

การเขียนถือเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญเปนอยางมาก ในการชวยพัฒนาการเรียนรูหรือการจัดการเรียน    

การสอนใหแกผูเรียน เปนเครื่องแสดงออกถึงความรูสึก นึกคิด สื่อสารสงสารออกมาผานลาย

เครื่องหมายหรือตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายใหกับผูที่ไดอานเขาใจในสิ่งที่ตองการจะสื่อ ดังที่ จิรวัฒน เพชรรัตน

และอัมพร ทองใบ (2555 : 55

ลักษณะแตกตางไปจากการสื่อสา

ทักษะอื่น เนื่องจากสิ่งที่เขียนปรากฏเปนลายลักษณ การสื่อสารจึงเปนการถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือและ

เครื่องหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

ทักษะการเขียน ดังที่ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยาและคณะ 

เขียน    สะกดคําตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใชถอยคําและรูปแบบตาง ๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียน

เรียงความ ยอความ รายงานชนิดตาง ๆ กา

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 

2551 สาระที่ 4 หลักการใชภาษา มาตรฐาน ท 

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ ซึ่งสิ่งเหลานี้มี

ความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนในดานทักษะการสะกดคําเปนอยางมาก ป 

ของคํา ที่จะทําใหผูเรียนสามารถสะกดคําออกมาไดอยางแมนยําถูกตอง

แมวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

ความสําคัญมุงเนนการพัฒนาทักษะการเขียน แตผูเรียนสวนมากก็ยังพบเจอปญหาดานการเขียน โดยเฉพาะปญหา

การอานและการเขียนสะกดคํางาย ๆ ท่ีควรแกไข การใชแบบฝกจึงมีความสําคัญ สามาร

ของผูเรียนในดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะทักษะการเขียน ดังที่ อารีย วาศนอํานวย 

แบบฝกเปนอุปกรณการเรียน การสอนอยางหนึ่งอันประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย นาสนใจท่ีจะนําไปใชเพื่อให

นักเรียนไดฝกฝนปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อจะไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ใหเกิดความคลองแคลวความชํานาญ 

ตลอดจนเกิดความแมนยําซึ่งเปนไปโดยอัตโนมัติ ดวยการทบทวนเนื้อหาความรูตาง ๆ ที่ไดเรียนไปแลวอยางมี

ทิศทาง ซึ่งสอดคลองกับ นวลนุช สีทองดี 

ความคิดรวบยอดใหแกนักเรียน เพื่อจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและรวดเร็ว แตตองไดรับการฝกหลาย ๆ 

ครั้งหลายรูปแบบ เมื่อนักเรียนไดรับการฝกแลวอยางนอยก็พัฒนาตนเองที่ดีขึ้นแนนอน

จากการสัมภาษณคุณครูประจําชั้นประถมศึ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สัมภาษณเมื่อวันที่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ภาษาไทยถือเปนมรดกที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีวิตรวมกันของชนชาติไทย เปนเครื่องมือเพื่อ

แสดงออกถึงความเปนไทย ใชสื่อสารกันระหวางคนในชาติ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กษมา วรวรรณ ณ อยุธยาและคณะ (2551 : 6) 

ภาษาไทยไววา ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ  เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ

เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและ

นสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป

การเขียนถือเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญเปนอยางมาก ในการชวยพัฒนาการเรียนรูหรือการจัดการเรียน    

การสอนใหแกผูเรียน เปนเครื่องแสดงออกถึงความรูสึก นึกคิด สื่อสารสงสารออกมาผานลาย

เครื่องหมายหรือตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายใหกับผูที่ไดอานเขาใจในสิ่งที่ตองการจะสื่อ ดังที่ จิรวัฒน เพชรรัตน

55) กลาวไววา การเขียนเปนวิธีการหนึ่งในการสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอาน มี

ลักษณะแตกตางไปจากการสื่อสารดวยการพูดและการอาน การเขียนเปนทักษะที่ตองระมัดระวังในการใชมากกวา

ทักษะอื่น เนื่องจากสิ่งที่เขียนปรากฏเปนลายลักษณ การสื่อสารจึงเปนการถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือและ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภา

ทักษะการเขียน ดังที่ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยาและคณะ (2551 : 6) กลาววา การเขียนตองเรียนรูเกี่ยวกับการ

เขียน    สะกดคําตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใชถอยคําและรูปแบบตาง ๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียน

เรียงความ ยอความ รายงานชนิดตาง ๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะหวิจารณ และเขียนเชิงสรางสรรค ซึ่ง

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

หลักการใชภาษา มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปล

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ ซึ่งสิ่งเหลานี้มี

ความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนในดานทักษะการสะกดคําเปนอยางมาก ป 2/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมาย

ของคํา ที่จะทําใหผูเรียนสามารถสะกดคําออกมาไดอยางแมนยําถูกตอง 

ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จะให

ความสําคัญมุงเนนการพัฒนาทักษะการเขียน แตผูเรียนสวนมากก็ยังพบเจอปญหาดานการเขียน โดยเฉพาะปญหา

การอานและการเขียนสะกดคํางาย ๆ ท่ีควรแกไข การใชแบบฝกจึงมีความสําคัญ สามารถชวยใหผูสอนพัฒนาทักษะ

ของผูเรียนในดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะทักษะการเขียน ดังที่ อารีย วาศนอํานวย 

แบบฝกเปนอุปกรณการเรียน การสอนอยางหนึ่งอันประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย นาสนใจท่ีจะนําไปใชเพื่อให

ติเพิ่มเติม เพื่อจะไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ใหเกิดความคลองแคลวความชํานาญ 

ตลอดจนเกิดความแมนยําซึ่งเปนไปโดยอัตโนมัติ ดวยการทบทวนเนื้อหาความรูตาง ๆ ที่ไดเรียนไปแลวอยางมี

ทิศทาง ซึ่งสอดคลองกับ นวลนุช สีทองดี (2541 : 29) กลาววา แบบฝกเปนสื่อการเรียนที่ใชฝกทักษะเพื่อสราง

ความคิดรวบยอดใหแกนักเรียน เพื่อจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและรวดเร็ว แตตองไดรับการฝกหลาย ๆ 

ครั้งหลายรูปแบบ เมื่อนักเรียนไดรับการฝกแลวอยางนอยก็พัฒนาตนเองที่ดีขึ้นแนนอน 

จากการสัมภาษณคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 2 คุณครูเรไร มาปลูก (ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สัมภาษณเมื่อวันที่ 3 เดือนกันยายน พุทธศักราช 

78 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ภาษาไทยถือเปนมรดกที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีวิตรวมกันของชนชาติไทย เปนเครื่องมือเพื่อ

แสดงออกถึงความเปนไทย ใชสื่อสารกันระหวางคนในชาติ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

) กลาวถึงความสําคัญของ

ภาษาไทยไววา ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ  เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ

เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและ

นสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 

การเขียนถือเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญเปนอยางมาก ในการชวยพัฒนาการเรียนรูหรือการจัดการเรียน    

การสอนใหแกผูเรียน เปนเครื่องแสดงออกถึงความรูสึก นึกคิด สื่อสารสงสารออกมาผานลายลักษณอักษร 

เครื่องหมายหรือตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายใหกับผูที่ไดอานเขาใจในสิ่งที่ตองการจะสื่อ ดังที่ จิรวัฒน เพชรรัตน

กลาวไววา การเขียนเปนวิธีการหนึ่งในการสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอาน มี

รดวยการพูดและการอาน การเขียนเปนทักษะที่ตองระมัดระวังในการใชมากกวา

ทักษะอื่น เนื่องจากสิ่งที่เขียนปรากฏเปนลายลักษณ การสื่อสารจึงเปนการถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือและ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดกลาวถึง

กลาววา การเขียนตองเรียนรูเกี่ยวกับการ

เขียน    สะกดคําตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใชถอยคําและรูปแบบตาง ๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียน

รเขียนตามจินตนาการ วิเคราะหวิจารณ และเขียนเชิงสรางสรรค ซึ่ง

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ ซึ่งสิ่งเหลานี้มี

เขียนสะกดคําและบอกความหมาย

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จะให

ความสําคัญมุงเนนการพัฒนาทักษะการเขียน แตผูเรียนสวนมากก็ยังพบเจอปญหาดานการเขียน โดยเฉพาะปญหา

ถชวยใหผูสอนพัฒนาทักษะ

ของผูเรียนในดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะทักษะการเขียน ดังที่ อารีย วาศนอํานวย (2545 : 48) กลาววา    

แบบฝกเปนอุปกรณการเรียน การสอนอยางหนึ่งอันประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย นาสนใจท่ีจะนําไปใชเพื่อให

ติเพิ่มเติม เพื่อจะไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ใหเกิดความคลองแคลวความชํานาญ 

ตลอดจนเกิดความแมนยําซึ่งเปนไปโดยอัตโนมัติ ดวยการทบทวนเนื้อหาความรูตาง ๆ ที่ไดเรียนไปแลวอยางมี

อการเรียนที่ใชฝกทักษะเพื่อสราง

ความคิดรวบยอดใหแกนักเรียน เพื่อจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและรวดเร็ว แตตองไดรับการฝกหลาย ๆ 

ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ 

เดือนกันยายน พุทธศักราช 2561) 



 

 

พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ตัวสะกด   แมกด แมกน และแมกบ นอกจากนี้ผูวิจัยยังเคยนําสื่อนวัตกรรม 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

ตามมาตรา ซึ่งเปนการอานออกเสียงตัวสะกดเหมือนกันแตเขี

ออกมาไมถูกตองตรงตามมาตราตัวสะกด

ดังนั้นทักษะการเขียน ถือเปนทักษะที่ตองไดรับการแกไข โดยเฉพาะปญหาดานการเขียนสะกดคําที่พบได

ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ในเรื่องของการเขียนสะกดคําที่ไมตรง

พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํานั้นสามารถใชสื่อท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู ดังที่ วัลยา อ่ําหนองโพธิ์ 

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา เรื่องมาตราตัวสะกดโดยใชแผนผังความคิด สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

จากนั้นจึงมีความสนใจสรางแบบฝก เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา เรื่องมาตราตัวสะกด ผลการวิจัยพบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องมาตราตัวสะกด หลังการเรียนดวยแบบฝกสูงกวากอนการเรียนดวยแบบฝก

จากปญหาที่ไดกลาวมาทั้งหมดขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสรางแบบฝก เพื่อพัฒนาทักษะการสะกด

คํา ในเรื่องมาตราตัวสะกดแมกด แมกนและแมกบ โดยนําแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํามาใช         

เพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

หลวงวิทยา 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80

 2. เพื่อศึกษาทักษะการสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

แบบฝก 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย

การศึกษา 2561 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 

 ขอบเขตดานเนื้อหา

สําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

 1. มาตราตัวสะกดแมกด

 2. มาตราตัวสะกดแมกน

 3. มาตราตัวสะกดแมกบ

 ขอบเขตดานตัวแปร

 1. ตัวแปรตน คือ แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา มีปญหาเกี่ยวกับดานทักษะการสะกดคํา ในมาตรา

วสะกด   แมกด แมกน และแมกบ นอกจากนี้ผูวิจัยยังเคยนําสื่อนวัตกรรม “สื่อหรรษามาตราพาเพลิน

2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา พบวานักเรียนสวนมาก มีความสับสนในการสะกดคําที่ไมตรง

ตามมาตรา ซึ่งเปนการอานออกเสียงตัวสะกดเหมือนกันแตเขียนไมเหมือนกัน จึงสงผลใหนักเรียนเขียนสะกดคํา

ออกมาไมถูกตองตรงตามมาตราตัวสะกด 

ดังนั้นทักษะการเขียน ถือเปนทักษะที่ตองไดรับการแกไข โดยเฉพาะปญหาดานการเขียนสะกดคําที่พบได

ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ในเรื่องของการเขียนสะกดคําที่ไมตรง

พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํานั้นสามารถใชสื่อท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู ดังที่ วัลยา อ่ําหนองโพธิ์ 

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา เรื่องมาตราตัวสะกดโดยใชแผนผังความคิด สําหรับ

1 โดยพบปญหาการเขียนสะกดคําในมาตราตัวสะกดแมกง แมเกอว แมเกยและแมกม 

จากนั้นจึงมีความสนใจสรางแบบฝก เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา เรื่องมาตราตัวสะกด ผลการวิจัยพบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องมาตราตัวสะกด หลังการเรียนดวยแบบฝกสูงกวากอนการเรียนดวยแบบฝก

าที่ไดกลาวมาทั้งหมดขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสรางแบบฝก เพื่อพัฒนาทักษะการสะกด

คํา ในเรื่องมาตราตัวสะกดแมกด แมกนและแมกบ โดยนําแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํามาใช         

เพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนวัด

เพื่อพัฒนาแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

80/80 

เพื่อศึกษาทักษะการสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา โดยใช

 
ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 13 คน 

ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก การอานและการเขียนสะกดคําที่สะกดไมตรงต

 โดยแบงเนื้อหาเปน 3 หัวขอ ดังน้ี 

มาตราตัวสะกดแมกด 

มาตราตัวสะกดแมกน 

มาตราตัวสะกดแมกบ 

ขอบเขตดานตัวแปร  

ตัวแปรตน คือ แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา มีปญหาเกี่ยวกับดานทักษะการสะกดคํา ในมาตรา

สื่อหรรษามาตราพาเพลิน” ไปใชกับ

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา พบวานักเรียนสวนมาก มีความสับสนในการสะกดคําที่ไมตรง

ยนไมเหมือนกัน จึงสงผลใหนักเรียนเขียนสะกดคํา

ดังนั้นทักษะการเขียน ถือเปนทักษะที่ตองไดรับการแกไข โดยเฉพาะปญหาดานการเขียนสะกดคําที่พบได

ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ในเรื่องของการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา และการ

พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํานั้นสามารถใชสื่อท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู ดังที่ วัลยา อ่ําหนองโพธิ์ (2559) 

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา เรื่องมาตราตัวสะกดโดยใชแผนผังความคิด สําหรับ

หาการเขียนสะกดคําในมาตราตัวสะกดแมกง แมเกอว แมเกยและแมกม 

จากนั้นจึงมีความสนใจสรางแบบฝก เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา เรื่องมาตราตัวสะกด ผลการวิจัยพบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องมาตราตัวสะกด หลังการเรียนดวยแบบฝกสูงกวากอนการเรียนดวยแบบฝก 

าที่ไดกลาวมาทั้งหมดขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสรางแบบฝก เพื่อพัฒนาทักษะการสะกด

คํา ในเรื่องมาตราตัวสะกดแมกด แมกนและแมกบ โดยนําแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํามาใช         

การเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนวัด

เพื่อพัฒนาแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2                      

งเรียนวัดหลวงวิทยา โดยใช

ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2ป

ไดแก การอานและการเขียนสะกดคําที่สะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด 

ตัวแปรตน คือ แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 



 

 

 2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะการสะกดคําจากการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 การสะกดคํา หมายถึง การแจกลูกคําโดยเรียบเรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกดไดอยางถูกต

จะเนนในมาตราตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตราในมาตราแมกด แมกน แมกบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
แบบฝก หมายถึง แบบตัวอยางของสื่อประเภทสิ่งพิมพที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อฝกทักษะการสะกดคํา โดยให

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ตัวสะกดแมกด แมกน แมกบ 

ทักษะการสะกดคํา 

มาตราในมาตราแมกด แมกน แมกบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

จํานวน 13 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

 1.แบบฝกทักษะการสะกดคําไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ จํานวน 

 1.1 ศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธี

 1.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู

ตัวแปรตน

แบบฝกทักษะการอานและ

การเขียนสะกดคาํ สําหรับนักเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนวดัหลวงวิทยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ตัวแปรตาม คือ ทักษะการสะกดคําจากการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับ

2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 

หมายถึง การแจกลูกคําโดยเรียบเรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกดไดอยางถูกต

จะเนนในมาตราตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตราในมาตราแมกด แมกน แมกบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

หมายถึง แบบตัวอยางของสื่อประเภทสิ่งพิมพที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อฝกทักษะการสะกดคํา โดยให

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ฝกตอบเกี่ยวกับการอานและการเขียนสะกดคําในมาตรา

 

ทักษะการสะกดคํา หมายถึง ความสามารถในการอานและการเขียนสะกดคํามาตราตัวสะกดที่ไมตรงตาม

มาตราในมาตราแมกด แมกน แมกบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหลวงวิ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 13 คน 

 

นประถมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบฝกทักษะการสะกดคําไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ จํานวน 

ศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการสรางแบบฝกทักษะ 

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 

ตัวแปรตน 

แบบฝกทักษะการอานและ 

การเขียนสะกดคาํ สําหรับนักเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนวดัหลวงวิทยา 

ตัวแปรตาม

ทักษะการสะกดคําจากการใช

แบบฝกทักษะการอานและ

การเขียนสะกดคาํ สําหรับนักเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนวดัหลวงวิทยา
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ตัวแปรตาม คือ ทักษะการสะกดคําจากการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับ

หมายถึง การแจกลูกคําโดยเรียบเรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกดไดอยางถูกตอง ซึ่ง

จะเนนในมาตราตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตราในมาตราแมกด แมกน แมกบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

หมายถึง แบบตัวอยางของสื่อประเภทสิ่งพิมพที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อฝกทักษะการสะกดคํา โดยให

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ฝกตอบเกี่ยวกับการอานและการเขียนสะกดคําในมาตรา

หมายถึง ความสามารถในการอานและการเขียนสะกดคํามาตราตัวสะกดที่ไมตรงตาม

โรงเรียนวัดหลวงวิทยาโดยวัดจาก

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

2561 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 

แบบฝกทักษะการสะกดคําไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ จํานวน 3 ชุด 

ตัวแปรตาม 

ทักษะการสะกดคําจากการใช 

แบบฝกทักษะการอานและ 

การเขียนสะกดคาํ สําหรับนักเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  

โรงเรียนวดัหลวงวิทยา 



 

 

 1.3 ดําเนินการสรางแบบฝกทักษะการสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกด ในมาตราแมกด แมกนและ    

แมกบ จํานวน 3 ชุด 

 1.4 เสนอแบบฝกทักษะใหอาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบ

 1.5 เสนอแบบฝกทักษะ ใหผู

ระหวางเนื้อหากับแบบฝก จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

 1.6 นําแบบฝกทักษะที่ไดรับการแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใชกับกลุมทดลอง คือ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2

จังหวัดลําปาง  จํานวน 3 คน แลวนํามาปรับปรุงแกไข

 1.7 นําแบบฝกทักษะไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย

 2. แบบทดสอบปรนัย เรื่องการสะกดคําในมาตราแมกด แมกนและแมกบ จํานวน 

 2.1 ศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกั

 2.2 วิเคราะหเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู

 2.3 ดําเนินการสรางแบบทดสอบปรนัย ชนิด 

 2.4 เสนอแบบทดสอบใหอาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

 2.5 เสนอแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงต

 2.6 นําแบบทดสอบปรนัยไปทดลองใชและนําไปใชจริง

 วิธีรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2

 1. ผูวิจัยชี้แจงกลุมเปาหมายใหเขาใจวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูเรื่องการสะกดคําในมาตรา

ตัวสะกด แมกด แมกนและแมกบ 

 2. ผูวิจัยใหกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบปรนัยกอนเรียน เรื่องการสะกดคําในมาตราแมกด แมกนและแม

กบ จํานวน 10 ขอ โดยใชเวลา 

 3. ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู เรื่อง การสะกดคําในมาตราตัวสะกด แมกด แมกนและแมกบ           

ใชระยะเวลาในการทดลองเปนเวลา 

อานและการเขียนสะกดคํา ในมาตราตัวสะกด แมกด แมกนและแมกบ

 4. ผูวิจัยใหกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบปรนัยหลังเรียน เรื่องการสะกดคําในมาตราแมกด แมกนและ   

แมกบ จํานวน 10 ขอ โดยใชเวลา 

 5. หลังการวิจัย ผูวิจัยนํามาตรวจใหคะแนนพรอมทั้งบันทึกผลไวนําผลที่ได

เรียน รวมถึงคะแนนจากแบบฝกทักษะมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติตอไป

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยได

 1.การหาคา IOC เปนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อวิเคราะหความ

คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Conqruence : IOC)

166) ดังนี ้
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ดําเนินการสรางแบบฝกทักษะการสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกด ในมาตราแมกด แมกนและ    

เสนอแบบฝกทักษะใหอาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบ 

เสนอแบบฝกทักษะ ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงและหาคาดัชนีความสอดคลอง 

ระหวางเนื้อหากับแบบฝก จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

นําแบบฝกทักษะที่ไดรับการแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใชกับกลุมทดลอง คือ

2 ปการศึกษา 2561  โรงเรียนเทศบาล 4 (บานชียงราย)  ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง 

คน แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

นําแบบฝกทักษะไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย 

แบบทดสอบปรนัย เรื่องการสะกดคําในมาตราแมกด แมกนและแมกบ จํานวน 

ศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกบัวิธีการสรางแบบทดสอบปรนัย 

วิเคราะหเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู 

ดําเนินการสรางแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 

เสนอแบบทดสอบใหอาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

เสนอแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงและหาคาดัชนีความสอดคลอง 

นําแบบทดสอบปรนัยไปทดลองใชและนําไปใชจริง 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยเลือกกลุมเปาหมาย คือ

2 จํานวน 13 คน โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

ผูวิจัยชี้แจงกลุมเปาหมายใหเขาใจวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูเรื่องการสะกดคําในมาตรา

ตัวสะกด แมกด แมกนและแมกบ  

ผูวิจัยใหกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบปรนัยกอนเรียน เรื่องการสะกดคําในมาตราแมกด แมกนและแม

ขอ โดยใชเวลา 10 นาที เมื่อทําการทดสอบแลว ผูวิจัยตรวจใหคะแนนและบันทึกผลคะแนนไว

ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู เรื่อง การสะกดคําในมาตราตัวสะกด แมกด แมกนและแมกบ           

ใชระยะเวลาในการทดลองเปนเวลา 6 คาบ คาบละ 50 นาที โดยแตละคาบผูวิจัยจะใหกลุมเปาหมายทําแบบฝกการ

านและการเขียนสะกดคํา ในมาตราตัวสะกด แมกด แมกนและแมกบ 

ผูวิจัยใหกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบปรนัยหลังเรียน เรื่องการสะกดคําในมาตราแมกด แมกนและ   

ขอ โดยใชเวลา 10 นาท ี

หลังการวิจัย ผูวิจัยนํามาตรวจใหคะแนนพรอมทั้งบันทึกผลไวนําผลที่ไดจากการทดสอบกอนและหลัง

เรียน รวมถึงคะแนนจากแบบฝกทักษะมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติตอไป 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลเก็บรวบรวมมาวิเคราะห ดังนี ้

เปนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหา

Index of Item Objective Conqruence : IOC) ซึ่งใชสูตร สมนึก ภัททิยธนี 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ดําเนินการสรางแบบฝกทักษะการสะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกด ในมาตราแมกด แมกนและ    

เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงและหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

นําแบบฝกทักษะที่ไดรับการแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใชกับกลุมทดลอง คือ

ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง 

แบบทดสอบปรนัย เรื่องการสะกดคําในมาตราแมกด แมกนและแมกบ จํานวน 10 ขอ 

เสนอแบบทดสอบใหอาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

รงและหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

โดยเลือกกลุมเปาหมาย คือ

ผูวิจัยชี้แจงกลุมเปาหมายใหเขาใจวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูเรื่องการสะกดคําในมาตรา

ผูวิจัยใหกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบปรนัยกอนเรียน เรื่องการสะกดคําในมาตราแมกด แมกนและแม

เมื่อทําการทดสอบแลว ผูวิจัยตรวจใหคะแนนและบันทึกผลคะแนนไว 

ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู เรื่อง การสะกดคําในมาตราตัวสะกด แมกด แมกนและแมกบ           

นาที โดยแตละคาบผูวิจัยจะใหกลุมเปาหมายทําแบบฝกการ

ผูวิจัยใหกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบปรนัยหลังเรียน เรื่องการสะกดคําในมาตราแมกด แมกนและ   

จากการทดสอบกอนและหลัง

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหา

ซึ่งใชสูตร สมนึก ภัททิยธนี (2546: 



 

 

  สูตร 

   

  เมื่อ 

   

   

 2. การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ

กบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม (2559: 108) 

 

  การคํานวณหาประ

  สูตร 

  เมื่อ 

   

   

  A  

 

  การคํานวณหาประสิ

  สูตร 

 

  เมื่อ 

   

   

   

 

 3. การวิเคราะหคะแนนจากแบบฝกทักษะ และแบบทดสอบปรนัยกอนเรียนและหลังเรียน

คาเฉลี่ย (Mean) ซึ่งใชสูตร เยาวทิวา นามคุณ 

 

  สูตร 

 

  เมื่อ  

   

   

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

 IOC  =  
∑�

�
 

 IOC คือ ดัชนีความสอดคลอง 

 ∑� คือ ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญแตละคน 

 N  คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ การสะกดคําไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกน และแม

กบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร 

(2559: 108) ดังนี ้

การคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 ��=  ∑�
�
�

 x 100 

 �� คือคาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู 

 ∑� คือ ผลรวมของคะแนนผูเรียนจากการทําแบบฝกระหวางเรียน

 N  คือ จํานวนผูเรียน 

 คือ คะแนนเต็มของแบบฝกระหวางเรียน 

การคํานวณหาประสทิธิภาพของผลลัพธ   

 ��=  ∑�
�
�

 x 100 

 �� คือคาประสิทธิภาพของผลลัพธการเรียนรู 

 ∑� คือ ผลรวมของคะแนนผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน

 N  คือ จํานวนผูเรียน 

 B  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนนจากแบบฝกทักษะ และแบบทดสอบปรนัยกอนเรียนและหลังเรียน

ซึ่งใชสูตร เยาวทิวา นามคุณ (2561: 18) ดังนี ้

 x=̅
∑�

�
 

 x ̅ คือ คาเฉลี่ย 

 ∑� คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 N  คือ จํานวนขอมูลทั้งหมด 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การสะกดคําไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกน และแม

โดยใชสูตร E1/E2 ของ 

คือ ผลรวมของคะแนนผูเรียนจากการทําแบบฝกระหวางเรียน 

คือ ผลรวมของคะแนนผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนนจากแบบฝกทักษะ และแบบทดสอบปรนัยกอนเรียนและหลังเรียน โดยหา



 

 

 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

มาตราแมกด แมกน และแมกบ โดยหาคา 

  

  สูตรt = 
�

 

 

  เมื่อ 

   

   

 

 

7. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังน้ี

 1. แบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวดังตารางวิเคราะหขอมูลที่ไดจากคะแนนที่นักเรียนทําแบบฝกทักษะระหวางเรียน

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรี

 ตารางที่ 1แสดงคะแนนจากการทําแบบฝกทักษะระหวางเรียนของแตละแบบฝกการอานและการเขียน

สะกดคํา และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมเปาหมาย จํานวน 

นักเรียน 

คนที่ 
แบบฝกทักษะ 

แมกด 

1 19 

2 20 

3 18 

4 17 

5 16 

6 17 

7 16 

8 19 

9 17 
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ทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน การสะกดคําไมตรงตามมาตรา ใน

มาตราแมกด แมกน และแมกบ โดยหาคา t-test ซึ่งใชสูตร บุญชม ศรีสะอาด (2553: 109)

∑�

�
�∑��	�	(∑�)�

(�	��)

 

 t คือ คาสถิติจะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตเพื่อทราบความมีนัยสําคัญ

 D คือ คาผลตางระหวางคูคะแนน 

 N คือ จํานวนนักเรียน 

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

แบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 87.6/85 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80  

มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวดังตารางวิเคราะหขอมูลที่ไดจากคะแนนที่นักเรียนทําแบบฝกทักษะระหวางเรียน

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของกลุมเปาหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

แสดงคะแนนจากการทําแบบฝกทักษะระหวางเรียนของแตละแบบฝกการอานและการเขียน

สะกดคํา และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมเปาหมาย จํานวน 

ระหวางเรยีน 

แบบฝกทักษะ 

แมกน 

แบบฝกทักษะ 

แมกบ 

คะ
แน

นร
วม

 

รอยละ

ของ

คะแนน

ระหวาง

เรียน 

16 18 53 88.3 

19 18 57 95 

18 17 53 88.3 

17.5 16 50.5 84.2 

15 13 44 73.3 

17 18 52 86.7 

15 15 46 76.7 

18 19 56 93.3 

18 18 53 88.3 
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การสะกดคําไมตรงตามมาตรา ใน

(2553: 109)ดังนี ้

บเทียบกับคาวิกฤตเพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 

แบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา     

80  แสดงวาแบบฝกทักษะ 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวดังตารางวิเคราะหขอมูลที่ไดจากคะแนนที่นักเรียนทําแบบฝกทักษะระหวางเรียน

ยนของกลุมเปาหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1/E2) ตอไปนี้ 

แสดงคะแนนจากการทําแบบฝกทักษะระหวางเรียนของแตละแบบฝกการอานและการเขียน

สะกดคํา และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมเปาหมาย จํานวน 13 คน 
คะ

แน
นห

ลัง
เร

ียน
 

รอยละ

คะแนน

หลังเรียน 

8 80 

9 90 

10 100 

9 90 

7 70 

8 80 

7 70 

10 100 

8 80 



 

 

10 19 

11 18 

12 19 

13 19 

คะแนน 

รวม 

แตละ 

แบบฝก 

234 

รอยละ 

ของ 

คะแนน 

รวม 

แตละ 

แบบฝก 

90 

�̅ 18 

คาเฉลี่ย E1

  

2. นักเรียนที่ใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา เพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา    

ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด 

แมกนและแมกบ หลังการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

คะแนนที่นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนแล

 

 ตารางที่ 2แสดงคะแนนเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 

จากการทําแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะทางการสะกดคํากอนเรียนและหลังเรียนของกลุมเปาหมาย จํานวน 

กลุมเปาหมาย 

คะแนนกอนเรียน 

คะแนนหลังเรียน 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการสะกดคํา โดยใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา ใน

มาตราตัวสะกดแมกด แมกนและแม

แพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผูวิจัยไดนําผลวิเคราะหขอมูล  มาอภิปราย ดังน้ี
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19 18 56 93.3 

19 19 56 93.3 

18 16.5 53.5 89.2 

17 17 53 88.3 

226.5 222.5   

87.1 85.6   

17 17 53 87.6 

E1รวมของแบบฝกทั้งหมด เทากับ 87.6 

นักเรียนที่ใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา เพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา    

ด แมกนและแมกบ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด 

แมกนและแมกบ หลังการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจาก

คะแนนที่นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมเปาหมาย

แสดงคะแนนเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (�̅) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากการทําแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะทางการสะกดคํากอนเรียนและหลังเรียนของกลุมเปาหมาย จํานวน 

N คะแนนเต็ม �� S.D

13 10 5.38 1.26

13 10 8.54 0.97

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการสะกดคํา โดยใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา ใน

มาตราตัวสะกดแมกด แมกนและแมกบ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยาตําบลกลวย

แพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผูวิจัยไดนําผลวิเคราะหขอมูล  มาอภิปราย ดังน้ี 
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9 90 

9 90 

8 80 

9 90 

  

  

9 85 

คาเฉลี่ย 

E2 = 85 

นักเรียนที่ใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา เพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา    

ด แมกนและแมกบ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด 

ดังตารางเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจาก

ะหลังเรียนของกลุมเปาหมาย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาทดสอบ (t)    

จากการทําแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะทางการสะกดคํากอนเรียนและหลังเรียนของกลุมเปาหมาย จํานวน 13 คน 

S.D t-test Sig. 

1.26 
7.16 0.00** 

0.97 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการสะกดคํา โดยใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา ใน

โรงเรียนวัดหลวงวิทยาตําบลกลวย



 

 

 1. จากการหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 2 โรงเรียนวัดหลวงวทิยา พบวา แบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา เพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคํา ในมาตรา

ตัวสะกดแมกด แมกนและแมกบ มีคาประสิทธิภาพเทากับ 

เพราะเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดผานกระบวนการสรางอยางมีขั้นตอน เปนระบบและ

ความเหมาะสม จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 

ดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหเครื่องมือที่ใชมีความเหมาะสมมากขึ้น สามารถ

นําไปใชในการสรางเสริมทักษะกา

มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวในสมมติฐานขอที่ 

การเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชัยยงค พรหมวงศ 

วา การผลิตสื่อหรือชุดการสอนนั้น กอนนําไปใชจริงจะตองนําสื่อหรือชุดการสอนที่  ผลิตขึ้น ไปทดสอบ

ประสิทธิภาพเพื่อดูวาสื่อหรือชุดการสอนทําให

กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด มีความสัมพันธกับผลลัพธหรือไม และผูเรียนมี

ความพึงพอใจตอการเรียน จากสื่อหรือชุดการสอนในระดับใด ดังนั้นผูผลิตการสอนจําเปนจะตองนําสื่อหรือ

สอนไปหาคุณภาพ เรียกวาการทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะการสะกดคํา ถือเปนทักษะพื้นฐานของผูเรียนที่ตอง

เรียนรู  โดยการฝกซ้ํา ย้ํา ทวน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสรางแบบฝกขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคํา ใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

 2.จากการเปรียบเทียบทัก

ตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ ของนักเรียนที่ใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตาม

มาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 

เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนสะกดคํามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ 

ณัฎฐนาถ สุกสี (2560) ที่ไดศึกษา การสรางแบบฝ

ตรงตามมาตราสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

และหลังเรียนโดยใชแบบฝกรวมกับภาพการตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา สําหรับ

นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3

หลังเรียนมีเกณฑสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน แสดงใหเห็นวาแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคําที่

ไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ สามารถเปน

มาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบของนักเรียนไดเปนอยางดี

ข อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. แบบฝกการอานและการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ ที่ผูวิจัย

สรางข้ึน สามารถนําไปสอนซอมเสริมใหนัก

และแมกบได เนื่องจากเนื้อหาของแบบฝกมีการเรียงลําดับจากงายไปหายาก
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จากการหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ทยา พบวา แบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา เพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคํา ในมาตรา

ตัวสะกดแมกด แมกนและแมกบ มีคาประสิทธิภาพเทากับ 87.6/85 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 

เพราะเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดผานกระบวนการสรางอยางมีขั้นตอน เปนระบบและผานการทดลองหาคุณภาพ 

ความเหมาะสม จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําดานเนื้อหา ภาษาและรูปแบบ ผานคา

แลวผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหเครื่องมือที่ใชมีความเหมาะสมมากขึ้น สามารถ

นําไปใชในการสรางเสริมทักษะการสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราในมาตราแมกด แมกนและแมกบ ของผูเรียนไดอยาง

มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวในสมมติฐานขอที่ 1 ของการวิจัยที่วาแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะการอานและ

การเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา มีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชัยยงค พรหมวงศ (2556 : 7) ที่กลาวถึง การสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกไว

วา การผลิตสื่อหรือชุดการสอนนั้น กอนนําไปใชจริงจะตองนําสื่อหรือชุดการสอนที่  ผลิตขึ้น ไปทดสอบ

ประสิทธิภาพเพื่อดูวาสื่อหรือชุดการสอนทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นหรือไม มีประสิทธิภาพใน  การชวยให

กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด มีความสัมพันธกับผลลัพธหรือไม และผูเรียนมี

ความพึงพอใจตอการเรียน จากสื่อหรือชุดการสอนในระดับใด ดังนั้นผูผลิตการสอนจําเปนจะตองนําสื่อหรือ

สอนไปหาคุณภาพ เรียกวาการทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะการสะกดคํา ถือเปนทักษะพื้นฐานของผูเรียนที่ตอง

เรียนรู  โดยการฝกซ้ํา ย้ํา ทวน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสรางแบบฝกขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคํา ใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

จากการเปรียบเทียบทักษะการสะกดคํากอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์การสะกดคําที่ไมตรง

ตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ ของนักเรียนที่ใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตาม

มาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01เนื่องจากการเปรียบเ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ของการวิจัยที่วา นักเรียนที่ใชแบบฝก

เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนสะกดคํามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ 

ที่ไดศึกษา การสรางแบบฝกรวมกับภาพการตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไม

ตรงตามมาตราสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน

และหลังเรียนโดยใชแบบฝกรวมกับภาพการตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา สําหรับ

3 แตกตางกัน อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนมีเกณฑสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน แสดงใหเห็นวาแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคําที่

ไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ สามารถเปนสื่อที่ชวยพัฒนาทักษะการสะกดคําที่ไมตรงตาม

มาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบของนักเรียนไดเปนอยางดี 

 

แบบฝกการอานและการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ ที่ผูวิจัย

สรางข้ึน สามารถนําไปสอนซอมเสริมใหนักเรียนชวงชั้นที่ 1 ที่มีปญหาเกี่ยวกับการสะกดคํา ในมาตราแมกด แมกน

และแมกบได เนื่องจากเนื้อหาของแบบฝกมีการเรียงลําดับจากงายไปหายาก 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

จากการหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ทยา พบวา แบบฝกการอานและการเขียนสะกดคํา เพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคํา ในมาตรา

ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 ทั้งนี้

ผานการทดลองหาคุณภาพ 

ทาน โดยผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําดานเนื้อหา ภาษาและรูปแบบ ผานคา

แลวผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหเครื่องมือที่ใชมีความเหมาะสมมากขึ้น สามารถ

รสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราในมาตราแมกด แมกนและแมกบ ของผูเรียนไดอยาง

ของการวิจัยที่วาแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะการอานและ

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา มีประสิทธิภาพ     ตามเกณฑ 80/80 

ที่กลาวถึง การสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกไว

วา การผลิตสื่อหรือชุดการสอนนั้น กอนนําไปใชจริงจะตองนําสื่อหรือชุดการสอนที่  ผลิตขึ้น ไปทดสอบ

ผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นหรือไม มีประสิทธิภาพใน  การชวยให

กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด มีความสัมพันธกับผลลัพธหรือไม และผูเรียนมี

ความพึงพอใจตอการเรียน จากสื่อหรือชุดการสอนในระดับใด ดังนั้นผูผลิตการสอนจําเปนจะตองนําสื่อหรือชุดการ

สอนไปหาคุณภาพ เรียกวาการทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะการสะกดคํา ถือเปนทักษะพื้นฐานของผูเรียนที่ตอง

เรียนรู  โดยการฝกซ้ํา ย้ํา ทวน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสรางแบบฝกขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคํา ใหมี

ษะการสะกดคํากอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์การสะกดคําที่ไมตรง

ตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ ของนักเรียนที่ใชแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตาม

เนื่องจากการเปรียบเทียบ

ของการวิจัยที่วา นักเรียนที่ใชแบบฝก

เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนสะกดคํามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ     

กรวมกับภาพการตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไม

พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน

และหลังเรียนโดยใชแบบฝกรวมกับภาพการตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา สําหรับ

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนมีเกณฑสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน แสดงใหเห็นวาแบบฝกการอานและการเขียนสะกดคําที่

สื่อที่ชวยพัฒนาทักษะการสะกดคําที่ไมตรงตาม

แบบฝกการอานและการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ ที่ผูวิจัย

ที่มีปญหาเกี่ยวกับการสะกดคํา ในมาตราแมกด แมกน



 

 

2. การพัฒนาทักษะการสะกดคําของนักเรียน ควรไดรับการฝกฝนอยางตอเนื่องเปนการฝกซ้ํา ย้ํา ทวน จึง

จะเห็นผลที่ชัดเจน เปนความรู

ตอเนื่องตลอดจนจบภาคการศึกษา

 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป

1. ควรนํารูปแบบวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบอ่ืนๆ เชน การจัดการเรียนรูโดยใชเกม มาใชรวมกันกับแบบ

ฝกการอานและการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ เพื่อสรางความนาสนใจ

ใหแกผูเรียนในการเรียนรู 

2. ควรมีการวิจัยการสรางหรือพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะผูเรียน ในสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อพัฒนา

ทักษะดานอื่นๆ เชน การอานและการเขียนสรุปความ การเรียงค

เปนตน 

 

9. เอกสารอางอิง 
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยาและคณะ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
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“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การพัฒนาทักษะการสะกดคําของนักเรียน ควรไดรับการฝกฝนอยางตอเนื่องเปนการฝกซ้ํา ย้ํา ทวน จึง

จะเห็นผลที่ชัดเจน เปนความรูที่คงทน ดังนั้นหากผูสนใจใชแบบฝก เพื่อเสริมสรางทักษะการสะกดคําแลว ควรใช

ตอเนื่องตลอดจนจบภาคการศึกษา  

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรนํารูปแบบวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบอ่ืนๆ เชน การจัดการเรียนรูโดยใชเกม มาใชรวมกันกับแบบ

รเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ เพื่อสรางความนาสนใจ

ควรมีการวิจัยการสรางหรือพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะผูเรียน ในสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อพัฒนา

ทักษะดานอื่นๆ เชน การอานและการเขียนสรุปความ การเรียงความ การอานคิดวิเคราะห การจับใจความสําคัญ 
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ที่มีความบกพรองทางการไดยิน. วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย 

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย

มิถุนายน 2556) : 7 – 20. 

การสรางแบบฝกรวมกับภาพการตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรง

ตามมาตราสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมรา

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนเสริมทักษะ วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน

การวิจัยเบื้องตน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุวีริยาสาสน. 

สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา. ลําปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

เทคนิคการสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพดอกหญาวิชาการ จํากัด
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การพัฒนาทักษะการสะกดคําของนักเรียน ควรไดรับการฝกฝนอยางตอเนื่องเปนการฝกซ้ํา ย้ํา ทวน จึง

ที่คงทน ดังนั้นหากผูสนใจใชแบบฝก เพื่อเสริมสรางทักษะการสะกดคําแลว ควรใช

ควรนํารูปแบบวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบอ่ืนๆ เชน การจัดการเรียนรูโดยใชเกม มาใชรวมกันกับแบบ

รเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ในมาตราแมกด แมกนและแมกบ เพื่อสรางความนาสนใจ

ควรมีการวิจัยการสรางหรือพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะผูเรียน ในสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อพัฒนา

วาม การอานคิดวิเคราะห การจับใจความสําคัญ 

รูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

สํานักพิมพแหง จุ ฬ า ล ง ก ร ณ

โอเดียนสโตร. 

การพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้น

วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย : บัณฑิต

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย,                

การสรางแบบฝกรวมกับภาพการตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรง 

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. 

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนเสริมทักษะ วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 

บริษัทสํานักพิมพดอกหญาวิชาการ จํากัด. 
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). การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา เรื่องมาตราตัวสะกดโดยใชแผนผัง

ความคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

การวัดผลการศึกษา. กาฬสินธุ : ประสานการพิมพ. 

การพัฒนาชุดแบบฝกการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้น 

วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการเรียนรูช ั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชแบบฝกการผสมอักษร

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ ตามแนวการ

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา เรื่องมาตราตัวสะกดโดยใชแผนผัง

วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 ป ร ะถ ม ศึ ก ษ า ป ที่  6. 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนที่มี

โดยใชแบบฝกการผสมอักษร. วิทยานิพนธ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ ตามแนวการ ส อ น ภ า ษ า

วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 



 

 

การพัฒนาบทเรยีนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสรมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม เรือ่งภมูิ

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชมุพล

ฉัตรญาณิน  แกวกอ

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 

และวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ประชาสรรค) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศ

ดวยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

หองเรียน รวม 40 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู 

แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชค

ตอกัน 

ผลการวิจัยพบวา 1) 

ภูมิศาสตรนารู  โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา อยูในระดับมาก 

(×�  = 4.10, S.D. = 0.56) 2) 

อีเลิรนนิง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภมูิศาสตรนารู สูงกวากอนเรียน อยางมีนยัสําคญัที่ระดบั 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู 

พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
คําสําคัญ :  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนบทเรยีนอเีลรินนิง นกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 

 

 

 

 

 

                                                          
1 สาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม
2 สาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม
3 สาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษ
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“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การพัฒนาบทเรยีนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสรมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม เรือ่งภมูิศาสตรนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชมุพล(ดํารงประชาสรรค)
 

ฉัตรญาณิน  แกวกอ
1  บัญชา  สํารวยรื่น

2  อนุ เจริญวงศระยบั
3

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคมศึกษา ศาส

และวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน

ดวยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค) ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที แบบไมอิสระ

) คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง

ภูมิศาสตรนารู  โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา อยูในระดับมาก (×�  = 4.70, S.D. = 0.48) ดานเทคนิค อยูในระ

) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนดวยบทเรียน              

อีเลิรนนิง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภมูิศาสตรนารู สูงกวากอนเรียน อยางมีนยัสําคญัที่ระดบั 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู 

พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (×�  = 3.94, S.D. = 0.84) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนบทเรยีนอเีลรินนิง นกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 2 
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การพัฒนาบทเรยีนอีเลิรนนิงเพื่อสงเสรมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสงัคมศึกษา 

ศาสตรนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

) 

3  

เพื่อพัฒนาคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารง

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน

ดวยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 

ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 

คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) บทเรียนอีเลิรนนิง 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) 

าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที แบบไมอิสระ

คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง

ดานเทคนิค อยูในระดับมาก             

หลังเรียนดวยบทเรียน              

อีเลิรนนิง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภมูิศาสตรนารู สูงกวากอนเรียน อยางมีนยัสําคญัที่ระดบั .05             

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู 

(nampech36@gmail.com) 
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The purposes of this research were to: 1) develop quality of e-learningon Social Studies 

Religion and Culture subjecton the topic of interesting geography, 2

tudies Religion and Culture on the topic of interesting geography before 

and after learning by using e-learning, 3) study students’ satisfaction towards learning activities by 

learning. The sample consisted of 40 students of Grade 2/2 during the ac

2018 of Watthaichumphon Municipality School. The instruments of this research were:                  

learning in Social Studies Religion and Culture on the topic of interesting geography, 2

achievement test, and 3) questionnaires on satisfaction towards learning activities by using                   

learning. The statistical analysis employed was mean, standard deviation, and t

The results of this research were as follows: 1) develop quality of e-

udies Religion and Culture subject on the topic of interesting geography had high level in 

� = 4.70, S.D. = 0.48) had high level in technical section (×�

The learning achievement on interesting geography of Grade 2 students after learning by using                

learning were statistically significant higher than before learning at .05 level. 3

satisfaction towards learning activities by using e–learning on interesting geography one 

re at a high level (×�  = 3.94, S.D. =0.84) on the aspects of learning activities were 

at the high, followed by forms of media. 

leaning, enhance learning achievement, grade 2 student 
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learning course on Social Studies Religion and 

Culture subject on the topic of interesting geography to enhance 

learning achievement for Grade 2 student in                      

 

Anu Jarernvongrayab
3 

learningon Social Studies 

2) compare learning 

tudies Religion and Culture on the topic of interesting geography before 

study students’ satisfaction towards learning activities by 

learning. The sample consisted of 40 students of Grade 2/2 during the academic year 

2018 of Watthaichumphon Municipality School. The instruments of this research were:                  

learning in Social Studies Religion and Culture on the topic of interesting geography, 2) the 

atisfaction towards learning activities by using                   

learning. The statistical analysis employed was mean, standard deviation, and t–test 

-learningin Social 

udies Religion and Culture subject on the topic of interesting geography had high level in 

×�  = 4.10, S.D. = 0.56) 

2 students after learning by using                

learning were statistically significant higher than before learning at .05 level. 3) The students’ 

learning on interesting geography one 

on the aspects of learning activities were 



 

 

1.บทนํา 
การศึกษาภูมิศาสตรเปนการเรียนรูในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุงเนนการเรียนรูในรูปแบบ

ของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ ที่อยูบนพื้นผิวโลก การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นไดอยางไร ภูมิศาสตรจะทําให

เขาใจถึงปญหาทางดานกายภาพวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมที่อ

สิ่งแวดลอมโดยการใชขอมูลทางแผนที่ และสิ่งที่มีความสัมพันธในการดํารงชีวิตของมนุษย เนื่องจากคนเปน

ศูนยกลางทางภูมิศาสตรที่มีกิจกรรมตางๆ บนพื้นผิวโลก 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวา การศึกษาชวยใหผูเรียนเขาใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยกับสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดการสรางสรรควิถีการดําเนินชีวิต เพื่อใหรูเทาทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลอม ตลอดจนสามารถใชทักษะ กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร และเครื่องมือทางภูมิศาสตร อนัจะ

นําไปสูการปรับใชในการดําเนินชีวิตมาตรฐาน สาระที่ 

โลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกัน ใชแผนที่และเครื่อ

สรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตรตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ส 

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควิถีการดําเนินชีวิต มีจิตสํานึกและมี

สวนรวมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามมาตรฐานดังกลาว ซึ่งในสาระที่ 

ประถมศึกษาปที่ 2 ไววา 1) ระบุตําแหนงอยางงายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งตางๆที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ 

แผนผัง และภาพถาย 2) อธิบายความสัมพันธของประกฎการณระหวางโลก ดวงอาทิตย และดวงจันทร 

ความสัมพันธของฤดูกาลกับการดําเนินชีวิตของมนุ

2 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 

แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคพบวา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของวิชาดังกลาวคิดเปนรอยละ 

กวาเกณฑความพึงพอใจที่โรงเรียนไดกําหนดไวจากการศึกษาขอมูลพบวา นักเรียนจะมีผลการเรียนต่ําในหนวยการ

เรียนรู เรื่องภูมิศาสตร เนื่องจากเปนหนวยการเรียนรูที่มีลักษณะเปนเนื้อหาท่ีตองจําและทําความเขาใจ การจัดการ

เรียนการสอนน้ัน ผูเรียนเกิดความเ

ใหนักเรียน ไมสามารถทําความเขาใจฝกคิดวิเคราะหได อีกทั้งนักเรียนบางกลุมไมสามารถทําความเขาใจกับ

เนื้อหาวิชานั้นไดทันทีในระยะเวลาสั้นๆ ผูสอนตองหาวิธีการสอนที่จะชวยกระตุนใหผูเรี

ปญหาในการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและทําความเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดดวยตนเอง

การเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงเปนการเรียนรูแบบใหมที่กําลังไดรับความสนใจและสรางมิติใหมของการ

เรียนรูที่เปดโลกกวาง สรางโอกาสของการเรีย

เขาถึงฐานความรู สามารถนําเสนอเนื้อหาความรูในลักษณะสื่อประสมประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง เสียง และ          

วีดีทัศน มีการออกแบบกิจกรรม ซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพื่อศึกษาเนื้

กิจกรรมระหวางหนวยการเรียนรู และแบบทดสอบพรอมเฉลย ใหผูเรียนสามารถตรวจสอบทําความเขาใจไดทันที 

นอกจากนี้ยังเปนบูรณาการทางการเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี ซึ่งครบคลุมการเรียนรูไดหลายรูปแบบ เชน การเรียนรู

บนเว็บ หองเรียนเสมือนจริง เปนตน เ
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การศึกษาภูมิศาสตรเปนการเรียนรูในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุงเนนการเรียนรูในรูปแบบ

ของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ ที่อยูบนพื้นผิวโลก การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นไดอยางไร ภูมิศาสตรจะทําให

เขาใจถึงปญหาทางดานกายภาพวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมที่อยูบนพื้นผิวโลก ความสัมพันธระหวางมนุษย สถานท่ี และ

สิ่งแวดลอมโดยการใชขอมูลทางแผนที่ และสิ่งที่มีความสัมพันธในการดํารงชีวิตของมนุษย เนื่องจากคนเปน

ศูนยกลางทางภูมิศาสตรที่มีกิจกรรมตางๆ บนพื้นผิวโลก  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อธิบายเหตุผลในสาระภูมิศาสตร กลุมสาระ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวา การศึกษาชวยใหผูเรียนเขาใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยกับสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดการสรางสรรควิถีการดําเนินชีวิต เพื่อใหรูเทาทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ

วดลอม ตลอดจนสามารถใชทักษะ กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร และเครื่องมือทางภูมิศาสตร อนัจะ

นําไปสูการปรับใชในการดําเนินชีวิตมาตรฐาน สาระที่ 5 ภูมิศาสตร มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะทางกายภาพของ

โลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกัน ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และ

สรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตรตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ส 

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควิถีการดําเนินชีวิต มีจิตสํานึกและมี

การจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค) ไดมีการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามมาตรฐานดังกลาว ซึ่งในสาระที่ 

ระบุตําแหนงอยางงายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งตางๆที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ 

อธิบายความสัมพันธของประกฎการณระหวางโลก ดวงอาทิตย และดวงจันทร 

ความสัมพันธของฤดูกาลกับการดําเนินชีวิตของมนษุย จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2560 ไดตั้งเกณฑคะแนนเฉลี่ยไวที่รอยละ 

แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคพบวา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของวิชาดังกลาวคิดเปนรอยละ 

กวาเกณฑความพึงพอใจที่โรงเรียนไดกําหนดไวจากการศึกษาขอมูลพบวา นักเรียนจะมีผลการเรียนต่ําในหนวยการ

เรียนรู เรื่องภูมิศาสตร เนื่องจากเปนหนวยการเรียนรูที่มีลักษณะเปนเนื้อหาท่ีตองจําและทําความเขาใจ การจัดการ

เรียนการสอนน้ัน ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายท่ีจะอาน ทองจําในตําราที่ประกอบการเรียนเนื้อหาดังกลาว และสงผล

ใหนักเรียน ไมสามารถทําความเขาใจฝกคิดวิเคราะหได อีกทั้งนักเรียนบางกลุมไมสามารถทําความเขาใจกับ

เนื้อหาวิชานั้นไดทันทีในระยะเวลาสั้นๆ ผูสอนตองหาวิธีการสอนที่จะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และแกไข

ปญหาในการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและทําความเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดดวยตนเอง

การเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงเปนการเรียนรูแบบใหมที่กําลังไดรับความสนใจและสรางมิติใหมของการ

เรียนรูที่เปดโลกกวาง สรางโอกาสของการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต และเรียนในสิ่งที่ตองการเรียนรูดวยการ

เขาถึงฐานความรู สามารถนําเสนอเนื้อหาความรูในลักษณะสื่อประสมประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง เสียง และ          

วีดีทัศน มีการออกแบบกิจกรรม ซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพื่อศึกษาเนื้

กิจกรรมระหวางหนวยการเรียนรู และแบบทดสอบพรอมเฉลย ใหผูเรียนสามารถตรวจสอบทําความเขาใจไดทันที 

นอกจากนี้ยังเปนบูรณาการทางการเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี ซึ่งครบคลุมการเรียนรูไดหลายรูปแบบ เชน การเรียนรู

บนเว็บ หองเรียนเสมือนจริง เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

90 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การศึกษาภูมิศาสตรเปนการเรียนรูในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุงเนนการเรียนรูในรูปแบบ

ของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ ที่อยูบนพื้นผิวโลก การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นไดอยางไร ภูมิศาสตรจะทําให

ยูบนพื้นผิวโลก ความสัมพันธระหวางมนุษย สถานท่ี และ

สิ่งแวดลอมโดยการใชขอมูลทางแผนที่ และสิ่งที่มีความสัมพันธในการดํารงชีวิตของมนุษย เนื่องจากคนเปน

อธิบายเหตุผลในสาระภูมิศาสตร กลุมสาระ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวา การศึกษาชวยใหผูเรียนเขาใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยกับสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดการสรางสรรควิถีการดําเนินชีวิต เพื่อใหรูเทาทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ

วดลอม ตลอดจนสามารถใชทักษะ กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร และเครื่องมือทางภูมิศาสตร อนัจะ

เขาใจลักษณะทางกายภาพของ

งมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และ

สรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตรตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ส 5.2 เขาใจ

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควิถีการดําเนินชีวิต มีจิตสํานึกและมี

กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

ไดมีการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามมาตรฐานดังกลาว ซึ่งในสาระที่ 5 ไดระบุตัวชี้วัดของชั้น

ระบุตําแหนงอยางงายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งตางๆที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ 

อธิบายความสัมพันธของประกฎการณระหวางโลก ดวงอาทิตย และดวงจันทร 3) อธิบาย

ษย จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ไดตั้งเกณฑคะแนนเฉลี่ยไวที่รอยละ 75                 

แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคพบวา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของวิชาดังกลาวคิดเปนรอยละ 62.45 ซึ่งต่ํา

กวาเกณฑความพึงพอใจที่โรงเรียนไดกําหนดไวจากการศึกษาขอมูลพบวา นักเรียนจะมีผลการเรียนต่ําในหนวยการ

เรียนรู เรื่องภูมิศาสตร เนื่องจากเปนหนวยการเรียนรูที่มีลักษณะเปนเนื้อหาท่ีตองจําและทําความเขาใจ การจัดการ

บื่อหนายท่ีจะอาน ทองจําในตําราที่ประกอบการเรียนเนื้อหาดังกลาว และสงผล

ใหนักเรียน ไมสามารถทําความเขาใจฝกคิดวิเคราะหได อีกทั้งนักเรียนบางกลุมไมสามารถทําความเขาใจกับ

ยนเกิดความสนใจ และแกไข

ปญหาในการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและทําความเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดดวยตนเอง 

การเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิงเปนการเรียนรูแบบใหมที่กําลังไดรับความสนใจและสรางมิติใหมของการ

นรูดวยตนเองตลอดชีวิต และเรียนในสิ่งที่ตองการเรียนรูดวยการ

เขาถึงฐานความรู สามารถนําเสนอเนื้อหาความรูในลักษณะสื่อประสมประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง เสียง และ          

วีดีทัศน มีการออกแบบกิจกรรม ซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีการทํา

กิจกรรมระหวางหนวยการเรียนรู และแบบทดสอบพรอมเฉลย ใหผูเรียนสามารถตรวจสอบทําความเขาใจไดทันที 

นอกจากนี้ยังเปนบูรณาการทางการเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี ซึ่งครบคลุมการเรียนรูไดหลายรูปแบบ เชน การเรียนรู

พื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อีเลิรนนิง



 

 

จึงเปนทางเลือกหนึ่งมีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วิชิต สุขทร(2557:บทคัดยอ) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องสิ่งแวดลอม

ทางวัฒนธรรมและสังคม ชั้นประถมศึกษา ปที่ 

ออนไลนสูงกวากอนเรียน และ

(2555:บทคัดยอ) เรื่อง การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน

ปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนสูงกวากอนเรี

ดวยเหตุผลนี้ ผูวิจัยเห็นวาอีเลิรนนิง มีความสําคัญตอการการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมเปนวิชาที่เนนการอธิบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยปกติผูสอนจะอธิบายเนื้อหาใน

รูปแบบการบรรยาย ผูเรียนบางคนขาดความสนใจในการเรียนรู จึงไ

สามารถศึกษาเนื้อหาไดดวยตนเองในทุกที่ ทุกเวลา ตามความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล จากที่กลาว

มาขางตน การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู จึงสมควรที่จะพัฒนา เพื่อเปนการเพิ่มทักษะการเรียนรู

ใหกับผูเรียนและผูที่สนใจ  

 

2.วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบทเรียนอเีลิรนนิง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องภูมิศาสตร

นารู สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

(ดํารงประชาสรรค)ที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู

 

3.ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

(ดํารงประชาสรรค)ภาคเรียนที่ 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

จํานวน 1 หอง นักเรียน 40 คน

3. ตัวแปรที่ศึกษา

3.1 ตัวแปรอิสระ 

และวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู

3.2 ตัวแปรตาม 

3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

จึงเปนทางเลือกหนึ่งมีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุธาสินี นาคกรด ไกรเดช ไกรสกุล และ

เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องสิ่งแวดลอม

ทางวัฒนธรรมและสังคม ชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน

ออนไลนสูงกวากอนเรียน และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ พระมหาปยภัทร จิรปุณญโชติ และกุศล อิศดุลย

เรื่อง การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน รายวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิต สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนสูงกวากอนเรี

ดวยเหตุผลนี้ ผูวิจัยเห็นวาอีเลิรนนิง มีความสําคัญตอการการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมเปนวิชาที่เนนการอธิบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยปกติผูสอนจะอธิบายเนื้อหาใน

รูปแบบการบรรยาย ผูเรียนบางคนขาดความสนใจในการเรียนรู จึงไดมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เพื่อผูเรียน

สามารถศึกษาเนื้อหาไดดวยตนเองในทุกที่ ทุกเวลา ตามความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล จากที่กลาว

มาขางตน การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู จึงสมควรที่จะพัฒนา เพื่อเปนการเพิ่มทักษะการเรียนรู

เพื่อพัฒนาคุณภาพของบทเรียนอเีลิรนนิง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องภูมิศาสตร

นารู สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลวดัไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ดํารงประชาสรรค) 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 โรงเรียนเทศบาลวัดไท

ที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 4 หอง มีนักเรียนทั้งสิ้น 154 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยการสุมตัวอยางแบบงาย 

น 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) การเรียนบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

จึงเปนทางเลือกหนึ่งมีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 

กรด ไกรเดช ไกรสกุล และ

เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องสิ่งแวดลอม

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน

จิรปุณญโชติ และกุศล อิศดุลย 

รายวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิต สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนสูงกวากอนเรียน  

ดวยเหตุผลนี้ ผูวิจัยเห็นวาอีเลิรนนิง มีความสําคัญตอการการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมเปนวิชาที่เนนการอธิบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยปกติผูสอนจะอธิบายเนื้อหาใน

ดมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เพื่อผูเรียน

สามารถศึกษาเนื้อหาไดดวยตนเองในทุกที่ ทุกเวลา ตามความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล จากที่กลาว

มาขางตน การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู จึงสมควรที่จะพัฒนา เพื่อเปนการเพิ่มทักษะการเรียนรู

เพื่อพัฒนาคุณภาพของบทเรียนอเีลิรนนิง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องภูมิศาสตร 

ดํารงประชาสรรค) 

นักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล                    

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 

154 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  

โดยการสุมตัวอยางแบบงาย 

การเรียนบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

ที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง  



 

 

3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

(ดํารงประชาสรรค)ที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู

4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาท่ีไดกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                  

เรื่องภูมิศาสตรนารู ช้ันประถมศึกษาปที่ 
 

 

4.นิยามศัพทเฉพาะ 
1. บทเรียนอีเลิรนนิง หมายถึง บทเรียนที่จัดทําขึ้นเปนสื่อการสอน ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู ประกอบไปดวยโครงสรางหลักสูตร คําอธิบาย

รายวิชา หนวยการเรียนรู การวางแผนการจัดการเรีย

ผูที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาคนควาความรูไดดวยตนเอง โดยออกแบบไวใหโตตอบกับผูเรียนได

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนจากแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนที่เกิดจาก

กระบวนการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู ที่ทําใหนักเรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูและสามารถวัดผลการเรียนไดโดยที่แสดงออกมาทั้ง 

ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย

3. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจข

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู ความพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อบทเรียนอีเลิรนนิงตอบสนองความ

ตองการแกนักเรียนไดที่วัดโดยมาตราสวนประมาณคา 

นอยที่สุด 

 

5.กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน 

 การเรยีนบทเรียนอเีลรินนิง 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมเรื่องภูมิศาสตรนารู

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล              

ที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู

การวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาท่ีไดกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                  

เรื่องภูมิศาสตรนารู ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ใชเวลาเรียน 3 ชั่วโมง 

บทเรียนอีเลิรนนิง หมายถึง บทเรียนที่จัดทําขึ้นเปนสื่อการสอน ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู ประกอบไปดวยโครงสรางหลักสูตร คําอธิบาย

รายวิชา หนวยการเรียนรู การวางแผนการจัดการเรียนรู  เนื้อหา แบบทดสอบ แบบฝกทักษะ เพื่อใหนักเรียนและ            

ผูที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาคนควาความรูไดดวยตนเอง โดยออกแบบไวใหโตตอบกับผูเรียนได

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนจากแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนที่เกิดจาก

ารสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู ที่ทําใหนักเรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูและสามารถวัดผลการเรียนไดโดยที่แสดงออกมาทั้ง 3 

ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย 

ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู ความพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อบทเรียนอีเลิรนนิงตอบสนองความ

ตองการแกนักเรียนไดที่วัดโดยมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

การเรยีนบทเรียนอเีลรินนิง 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมเรื่องภูมิศาสตรนารู 

ตัวแปรตาม 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เรื่องภมูิศาสตรนารู 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

บทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่องภูมิศาสตรนารู 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล               

ที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู 

การวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาท่ีไดกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                  

บทเรียนอีเลิรนนิง หมายถึง บทเรียนที่จัดทําขึ้นเปนสื่อการสอน ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู ประกอบไปดวยโครงสรางหลักสูตร คําอธิบาย

นรู  เนื้อหา แบบทดสอบ แบบฝกทักษะ เพื่อใหนักเรียนและ            

ผูที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาคนควาความรูไดดวยตนเอง โดยออกแบบไวใหโตตอบกับผูเรียนได  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนจากแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนที่เกิดจาก 

ารสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู ที่ทําใหนักเรียนเกิดการ

3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย 

องนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคม 

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู ความพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อบทเรียนอีเลิรนนิงตอบสนองความ

ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

ที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วามพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอ

บทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



 

 

6.วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ 

Posttest Design ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

(ดํารงประชาสรรค) ภาคเรียนที่ 

ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตรนารู  ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษา

(ดํารงประชาสรรค) ภาคเรียนที่ 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

2.1 อีเลิรนนิงพัฒนาโดยใชกระบวนการของ 

2.1.1 การวิเคราะห 

ประกอบดวย 3 เรื่อง ไดแก กายภาพรอบตัวเรา เครื่องมือทางภูมิศาสตร และความสัมพันธระหวางโลก ดวงจันทร 

และดวงอาทิตย 

2.1.2 การออกแบบ 

อเีลิรนนิง ศึกษาหลักสูตร เนื้อหาของบทเรียน  และใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม โดย

ใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

2.1.3 การพัฒนา 

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี จํานวน 

(Rating Scale) มีเกณฑการใหคะแนน 

2.1.4 การนําไปใช 

วัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู  ไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

2.1.5 การประเมิน 

แบบสอบถามความพึงพอใจจากนักเรียนมาวิเคราะหขอมูล

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ที่ 2 เปนขอสอบปรนัย จํานวน 

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาความสอดคลองแลวนํามาวิเคราะหหาคา 

ยากงาย 0.66 ถึง 0.80 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 

2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู เปนมาตราสวนประมาณคา 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู โดยหา

คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานเทคนิค และดานการวัดประเมินผล นําบทเรียนอีเลิรนนิงไป

ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลบทเรียนอีเลิรนนิง โดยกําหนดแบบแผนการทดลองแบบกลุม

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ 

ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ระชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 รวมทั้งหมด 154 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการหาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตรนารู  ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล                

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 40 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

นนิงพัฒนาโดยใชกระบวนการของ AIDDIE MODEL ไดแก 

การวิเคราะห (Analysis) การวิเคราะหผูเรียน การวิเคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงค

เรื่อง ไดแก กายภาพรอบตัวเรา เครื่องมือทางภูมิศาสตร และความสัมพันธระหวางโลก ดวงจันทร 

การออกแบบ (Design) นําหลักการออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิง แบงเปน ศึกษาบทเรียน              

เลิรนนิง ศึกษาหลักสูตร เนื้อหาของบทเรียน  และใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม โดย

ใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 3 ทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนน 

การพัฒนา (Development) นําเนื้อหาท่ีไดจากการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิ

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน โดยใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

มีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ และนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงบทเรียนอีเลิรนนิง 

การนําไปใช (Implementation)นําบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู  ไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 จํานวน 40 คน 

การประเมิน (Evaluation) นําผลจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนและ

แบบสอบถามความพึงพอใจจากนักเรียนมาวิเคราะหขอมูล 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตรนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป             

เปนขอสอบปรนัย จํานวน 20 ขอ โดยตรวจสอบความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดย

ทาน พิจารณาความสอดคลองแลวนํามาวิเคราะหหาคา IOC อยูระหวาง 

มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20-0.53 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู โดยหา

ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานเทคนิค และดานการวัดประเมินผล นําบทเรียนอีเลิรนนิงไป

ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2 โดยทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 1 หอง รวม 40 คน

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลบทเรียนอีเลิรนนิง โดยกําหนดแบบแผนการทดลองแบบกลุม
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 

คน กลุมตัวอยางที่ใชในการหาผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล                

คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

ราะหผูเรียน การวิเคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงค 

เรื่อง ไดแก กายภาพรอบตัวเรา เครื่องมือทางภูมิศาสตร และความสัมพันธระหวางโลก ดวงจันทร 

นําหลักการออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิง แบงเปน ศึกษาบทเรียน               

เลิรนนิง ศึกษาหลักสูตร เนื้อหาของบทเรียน  และใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม โดย

ทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ  

นําเนื้อหาท่ีไดจากการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนงิไปให 

ทาน ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน โดยใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

ระดับ และนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงบทเรียนอีเลิรนนิง  

ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ 

นําผลจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนและ 

เรื่องภูมิศาสตรนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป              

ขอ โดยตรวจสอบความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดย

อยูระหวาง 0.67-1.00 มีคาความ

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค) ดวย 

ระดับ จํานวน 12 ขอ                     

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู โดยหา 

ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานเทคนิค และดานการวัดประเมินผล นําบทเรียนอีเลิรนนิงไป

คน 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลบทเรียนอีเลิรนนิง โดยกําหนดแบบแผนการทดลองแบบกลุม 



 

 

เดียวทดสอบกอนหลัง โดยทําการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

(ดํารงประชาสรรค) ภาคเรียนที่ 

ภูมิศาสตรนารู โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนแลวจึงเรียนบทเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

เรื่องภูมิศาสตรนารู ทํากิจกรรมแตละหนวยการเรียนรู หลังจากเรีย

4. การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหเปน 

จากผูเชี่ยวชาญ โดยการใชมาตราสวนประมาณคา 

ในการใชบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู กอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียน อีเลิรนนิงของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยสถิติทดสอบ 

เลิรนนิง โดยใชมาตราสวนประมาณคา 
 

7.ผลการวิจัย 

1) คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู โดย

ผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา อยูในระดบัมาก 

0.56)โดยผลการประเมินคณุภาพแสดงไว ดังตารางที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตาราง  1  ผลการประเมินคณุภาพของบทเรยีนอเีลิรนนิง

ลําดับ            รายการประเมิน

1     ดานเนื้อหา

2     ดานเทคนิค

     ผลการประเมินโดยรวม
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เดียวทดสอบกอนหลัง โดยทําการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล               

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 40 คน กอนที่จะเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง

ภูมิศาสตรนารู โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนแลวจึงเรียนบทเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

เรื่องภูมิศาสตรนารู ทํากิจกรรมแตละหนวยการเรียนรู หลังจากเรียนเสร็จแลวทําทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนาคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง

จากผูเชี่ยวชาญ โดยการใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู กอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียน อีเลิรนนิงของนักเรียน

ดวยสถิติทดสอบ t-test (Dependent) 3) แบบประเมินความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนอี

เลิรนนิง โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ  

คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู โดย

ผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา อยูในระดบัมาก (×�= 4.70, S.D.= 0.48) ดานเทคนิค อยูในระดับมาก (

ณภาพแสดงไว ดังตารางที่ 1 

ผลการประเมินคณุภาพของบทเรยีนอเีลิรนนิง 

รายการประเมิน Mean S.D 

  4.70 0.48 

ดานเทคนิค  4.10 0.56 

ผลการประเมินโดยรวม  4.40 0.52 
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โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล               

คน กอนที่จะเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง

ภูมิศาสตรนารู โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนแลวจึงเรียนบทเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

นเสร็จแลวทําทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง 

การพัฒนาคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู กอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียน อีเลิรนนิงของนักเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนอี

คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู โดย 

(×�= 4.10,               S.D.= 

ระดับคุณภาพ 

มาก 

มาก 

มาก 



 

 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการใชบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู กอนเรยีนและ

หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ตารางท่ี 2 

ตาราง  2  ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

*p < .05 
 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน แสดงใหเห็นวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง

ภูมิศาสตรนารู กอนเรียนมีคาคะแนนเฉลี่

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังพบวา คะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญที่ .05 

 

3) การประเมินผลความพึงพอใจตอการเรยีนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง โดยระดับความพึ

เรียนดวยบทเรียนอเีลรินนิง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ตาราง 3  ผลการแสดงความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องภูมิศาสตรนารู

จากตารางที่ 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู จํานวน 

(S.D.) เทากับ 0.84 ตามลําดับ โดยแบงความพึงพอใจออกเปน 

อีเลิรนนิงนักเรียนมีความสนใจมากกวาเรียนในตํารา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ

การทดลอง n

หลังเรยีน 40

กอนเรียน 40

ลําดับ รายการประเมิน

1 

2 

3 

4 

5 

นักเรียนไดรับความรูจากกา

วิดีโอมีความนาสนใจ

นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาไดงาย

การมีรูปภาพประกอบเนื้อหาจะเขาใจไดงายขึ้น

นักเรียนไดเรียนรูจากการใชสื่อออนไลน

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

นักเรียนอานใบความรูไดเขาใจ

ใบงานอานแลวเขาใจ

นักเรียนอานแบบทดสอบไดเขาใจ

ขอสอบไมยากเกินไป

การทําแบบทดสอบทําใหเขาใจบทเรียนได

นักเรียนรูผลคะแนนหลังจากทําแบบทดสอบ

การเรยีนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงนกัเรียนมีความ

สนใจมากกวาเรียนในตํารา

คาเฉลี่ยรวม

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการใชบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู กอนเรยีนและ

หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยสถิติทดสอบ T-test (Dependent) โดยผลการวิเคราะหแสดงไว ดัง

ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตวัอยาง 

ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน แสดงใหเห็นวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง

ภูมิศาสตรนารู กอนเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.02 และหลังเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังพบวา คะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมี

การประเมินผลความพึงพอใจตอการเรยีนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง โดยระดับความพึ

เรียนดวยบทเรียนอเีลรินนิง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (×�= 3.94) ดังตารางที่ 3 

ผลการแสดงความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องภูมิศาสตรนารู

พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู จํานวน 12 ขอ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตามลําดับ โดยแบงความพึงพอใจออกเปน 3 อันดับ คือ อันดับแรก การเรียนดวยบทเรียน               

อีเลิรนนิงนักเรียนมีความสนใจมากกวาเรียนในตํารา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ

n ×�  S.D. t 

40 17.22 1.04  

40 13.02 2.33 12.022 

รายการประเมิน Mean S.D. 

นักเรียนไดรับความรูจากการชมวดีิโอ 

วิดีโอมีความนาสนใจ 

นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาไดงาย 

การมีรูปภาพประกอบเนื้อหาจะเขาใจไดงายขึ้น 

นักเรียนไดเรียนรูจากการใชสื่อออนไลน 

4.15 

3.80 

4.07 

4.20 

3.85 

0.80 

0.85 

0.65 

0.91 

0.97 

ามรูไดเขาใจ 

ใบงานอานแลวเขาใจ 

นักเรียนอานแบบทดสอบไดเขาใจ 

ขอสอบไมยากเกินไป 

การทําแบบทดสอบทําใหเขาใจบทเรียนได 

นักเรียนรูผลคะแนนหลังจากทําแบบทดสอบ 

การเรยีนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงนกัเรียนมีความ

สนใจมากกวาเรียนในตํารา 

3.80 

3.82 

3.92 

3.77 

4.05 

3.70 

4.22 

0.91 

0.81 

0.94 

0.80 

0.81 

0.82 

0.89 

 

คาเฉลี่ยรวม 3.94 0.84 
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ดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการใชบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู กอนเรยีนและ 

โดยผลการวิเคราะหแสดงไว ดัง

ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน แสดงใหเห็นวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง

และหลังเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.22 ตามลําดับ และ

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังพบวา คะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมี

การประเมินผลความพึงพอใจตอการเรยีนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง โดยระดับความพงึพอใจตอการ 

ผลการแสดงความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องภูมิศาสตรนารู 

พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อันดับ คือ อันดับแรก การเรียนดวยบทเรียน               

อีเลิรนนิงนักเรียนมีความสนใจมากกวาเรียนในตํารา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ4.22 อันดับที่สอง การมี

p 

.000* 

ระดับคุณภาพ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

 

มาก 



 

 

รูปภาพประกอบเนื้อหาจะเขาใจไดงายขึ้น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

ความรูจากการชมวีดิโอ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

 

8.อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
1. การพัฒนาคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคมศึ

นารูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

จากผูเชี่ยวชาญตามกระบวนการของการสรางบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู เปนสื่อการเรยีนการสอนทีส่ราง

ขึ้นไดผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานตางๆ มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของวัลลภ สุราวุธ 

เหมาะสม คือ มีการนําเสนอที่นาสนใจซึ่งประกอบดวยภาพนิ่

กิจกรรมการเรียนรูเพื่อศึกษาเนื้อหา รวมทั้งแบบฝกทดสอบระหวางหนวยการเรียนรูและแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียนพรอมเฉลยที่ผูเรียนสามารถทําความเขาใจไดทันที มีการแสดงความคิดเห็นของผูเรียนในลักษณะการใช

กระดานสนทนา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

ทางการเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี ซึ่งครบคลุมการเรียนรูไดหลายรูปแบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุธาสินี                  

นาคกรด ไกรเดช ไกรสกุล และวิชิต สุขทร 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว คือ ผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้บทเรียนอีเลิรนนิงไดผานกระบวนการจากการ

หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคจากผูเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียน

ไดดวยตนเองในทุกที่ ทุกเวลา ตามความสามารถ ความสนใจ และ

พัฒนาขึ้นมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนศึกษาเนื้อหา ใบความรู รวมทั้งมีแบบฝกทดสอบระหวาง

หนวยการเรียนรูและแบบทดสอบพรอมเฉลยที่ผูเรียนสามารถตรวจสอบทําความเขาใจไดทันที และมีการสื่อสาร

ระหวางผูสอนกับผูเรียนในลักษณะของการใชกระดานสนทนา และทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและ

เขาใจเนื้อหามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชลิดา อนุรัตนที่วัดความสามารถทางการเรียนรูของผูเรียน

หลังจากการเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยภาพรวมมีทั้งหมด 

พึงพอใจในระดับมาก ท้ังน้ีบทเรียนอีเลิรนนิง มีการนําเสนอที่นาสนใจที่

ออกแบบกิจกรรมเพื่อศึกษาเนื้อหา รวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบพรอมเฉลยที่ทําใหนักเรียนเขาใจไดทันที 

การแสดงความคิดเห็นของผูเรียนในการโตตอบในลักษณะการใชกระดานสนทนา อันดับแรก คือ รูปภาพประกอบ

เนื้อหา เนื่องจากมีความนาสนใจ รองลงมาคือ นักเรียนไดรับความรูการชมวีดีโอที่สามารถทําใหเกิดความเขาใจใน

บทเรียน และเนื้อหามีความเขาใจงาย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกนกกาญจน ทองศฤงคลี ขวัญหญิง                   

ศรีประเสริฐภาพ และสุวิมล กฤชคฤหาสน 

เรียนการสอนสําหรับการวิจัยทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

รูปภาพประกอบเนื้อหาจะเขาใจไดงายขึ้น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และอันดับที่สาม นักเรียนไดรับ

ความรูจากการชมวีดิโอ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การพัฒนาคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตร

นารูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค)มีคุณภาพ โดยการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญตามกระบวนการของการสรางบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู เปนสื่อการเรยีนการสอนทีส่ราง

ผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานตางๆ มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของวัลลภ สุราวุธ (2561:บทคัดยอ) องคประกอบสําคัญที่ทําใหบทเรียนอีเลิรนนิงมีความ

เหมาะสม คือ มีการนําเสนอที่นาสนใจซึ่งประกอบดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิโอ มีการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูเพื่อศึกษาเนื้อหา รวมทั้งแบบฝกทดสอบระหวางหนวยการเรียนรูและแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียนพรอมเฉลยที่ผูเรียนสามารถทําความเขาใจไดทันที มีการแสดงความคิดเห็นของผูเรียนในลักษณะการใช

า ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2561) การเรียนรูผานสื่อเปนการบูรณาการ

ทางการเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี ซึ่งครบคลุมการเรียนรูไดหลายรูปแบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุธาสินี                  

นาคกรด ไกรเดช ไกรสกุล และวิชิต สุขทร (2557:บทคดัยอ) ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

งคท่ีตั้งไว คือ ผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้บทเรียนอีเลิรนนิงไดผานกระบวนการจากการ

หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคจากผูเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียน

ไดดวยตนเองในทุกที่ ทุกเวลา ตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของแตละบุคคล บทเรียนอีเลิรนนิงที่

พัฒนาขึ้นมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนศึกษาเนื้อหา ใบความรู รวมทั้งมีแบบฝกทดสอบระหวาง

หนวยการเรียนรูและแบบทดสอบพรอมเฉลยที่ผูเรียนสามารถตรวจสอบทําความเขาใจไดทันที และมีการสื่อสาร

นกับผูเรียนในลักษณะของการใชกระดานสนทนา และทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและ

เขาใจเนื้อหามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชลิดา อนุรัตนที่วัดความสามารถทางการเรียนรูของผูเรียน

หลังจากการเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยภาพรวมมีทั้งหมด 12 

พึงพอใจในระดับมาก ท้ังน้ีบทเรียนอีเลิรนนิง มีการนําเสนอที่นาสนใจที่ประกอบดวย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การ

ออกแบบกิจกรรมเพื่อศึกษาเนื้อหา รวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบพรอมเฉลยที่ทําใหนักเรียนเขาใจไดทันที 

การแสดงความคิดเห็นของผูเรียนในการโตตอบในลักษณะการใชกระดานสนทนา อันดับแรก คือ รูปภาพประกอบ

นใจ รองลงมาคือ นักเรียนไดรับความรูการชมวีดีโอที่สามารถทําใหเกิดความเขาใจใน

บทเรียน และเนื้อหามีความเขาใจงาย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกนกกาญจน ทองศฤงคลี ขวัญหญิง                   

ศรีประเสริฐภาพ และสุวิมล กฤชคฤหาสน (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดเครื่องมือการประเมินสื่อการ

เรียนการสอนสําหรับการวิจัยทางดานเทคโนโลยีการศึกษา  

96 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

และอันดับที่สาม นักเรียนไดรับ

กษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตร 

มีคุณภาพ โดยการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญตามกระบวนการของการสรางบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องภูมิศาสตรนารู เปนสื่อการเรยีนการสอนทีส่ราง

ผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานตางๆ มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่ง

องคประกอบสําคัญที่ทําใหบทเรียนอีเลิรนนิงมีความ

ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิโอ มีการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูเพื่อศึกษาเนื้อหา รวมทั้งแบบฝกทดสอบระหวางหนวยการเรียนรูและแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียนพรอมเฉลยที่ผูเรียนสามารถทําความเขาใจไดทันที มีการแสดงความคิดเห็นของผูเรียนในลักษณะการใช

การเรียนรูผานสื่อเปนการบูรณาการ

ทางการเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี ซึ่งครบคลุมการเรียนรูไดหลายรูปแบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุธาสินี                  

ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู 

หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรนารู สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ

งคท่ีตั้งไว คือ ผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้บทเรียนอีเลิรนนิงไดผานกระบวนการจากการ

หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคจากผูเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียน

ความถนัดของแตละบุคคล บทเรียนอีเลิรนนิงที่

พัฒนาขึ้นมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนศึกษาเนื้อหา ใบความรู รวมทั้งมีแบบฝกทดสอบระหวาง

หนวยการเรียนรูและแบบทดสอบพรอมเฉลยที่ผูเรียนสามารถตรวจสอบทําความเขาใจไดทันที และมีการสื่อสาร

นกับผูเรียนในลักษณะของการใชกระดานสนทนา และทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและ

เขาใจเนื้อหามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชลิดา อนุรัตนที่วัดความสามารถทางการเรียนรูของผูเรียน

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ 

12 ขอ ซึ่งนักเรียนมีความ

ประกอบดวย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การ

ออกแบบกิจกรรมเพื่อศึกษาเนื้อหา รวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบพรอมเฉลยที่ทําใหนักเรียนเขาใจไดทันที 

การแสดงความคิดเห็นของผูเรียนในการโตตอบในลักษณะการใชกระดานสนทนา อันดับแรก คือ รูปภาพประกอบ

นใจ รองลงมาคือ นักเรียนไดรับความรูการชมวีดีโอที่สามารถทําใหเกิดความเขาใจใน

บทเรียน และเนื้อหามีความเขาใจงาย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกนกกาญจน ทองศฤงคลี ขวัญหญิง                   

าชุดเครื่องมือการประเมินสื่อการ



 

 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช การวิจัยครั้งน้ีไดพัฒนาบทเรียนอีเลรินนิงเรื่องภมูิศาสตรนารู 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเพื่อ

สนใจที่จะนําสื่อดังกลาวไปใช ผูวิจัยขอเสนอเพิ่มเติมจากผลการวิจัย ดังนี้

1.1 การนําบทเรยีนอีเลรินนิงไปใชเปนการเปดโอกาสที่จะสรางความสามารถ เราความสนใจ ความ

กระตือรือรน เพื่อใหเกิดการเรยีนรูกั

1.2 ควรนํารูปแบบบทเรียนอีเลิรนนิงไปใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาผูเรยีน

ใหเกิดทักษะการเรียนรู รูจักการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน  

1.3 โรงเรียนอาจสงเสรมิใหนักเรียนรูจกัการใชเทคโนโลยี อาจจะจดับทเรียนอีเลรินนิงไปไว

ในหองเรียน หองคอมพิวเตอรและหองสมุด เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัครั้งตอไป

1. ควรพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิรนนิงพรอมกับเทคนิคการสอนในรูปแบบตางๆ เชน เกม 

2. ควรนําบทเรยีนอีเลรินนิงไปใชในบูรณาการเรียนการสอน 

วิทยาศาสตรภาษาไทย เปนตน 

3. ควรนําไปประยุกตใชรวมกับวิธีการจัดการเรยีนรูตางๆ เชน การเรยีนรูแบบรวมมือ เปนตน

 

9.เอกสารอางอิง 
กนกกาญจน ทองศฤงคลี ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และสุวิมล กฤชคฤหาสน

การประเมินสื่อการเรียนก

พระนคร,  8,  1-10.

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551)

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด

ชลิดา อนุรัตน.  (2557).  การ

อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ธนบุร,ี 3,  89-97.  

พระมหาปยภัทร จิรปุณญโชติและกุศล อิศดุลย

วัฒนธรรมเพื่อชีว ิต สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

วัลลภ สุราวุธ.  (2561).  การพัฒนาบทเรียนออนไลนในรายวิชา เทคโนโลยีสา

ลิ้นฟาพิทยาคม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน

สุธาสินี  นาคกรด ไกรเดช ไกรสกุล และวิชิต สุขทร

เรียนรูดวยตนเอง เรื่องสิ่งแวดลอมทางวัฒนธร

ปริทรรศนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การศึกษา,  2,  1-3. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช การวิจัยครั้งน้ีไดพัฒนาบทเรียนอีเลรินนิงเรื่องภมูิศาสตรนารู 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเพื่อเปนแนวทางในการพฒันา เสริมสรางความรูใหกับนักเรยีนและผูที่

สนใจที่จะนําสื่อดังกลาวไปใช ผูวิจัยขอเสนอเพิ่มเติมจากผลการวิจัย ดังนี ้

การนําบทเรยีนอีเลรินนิงไปใชเปนการเปดโอกาสที่จะสรางความสามารถ เราความสนใจ ความ

กระตือรือรน เพื่อใหเกิดการเรยีนรูกับผูเรียน 

ควรนํารูปแบบบทเรียนอีเลิรนนิงไปใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาผูเรยีน

ใหเกิดทักษะการเรียนรู รูจักการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน   

โรงเรียนอาจสงเสรมิใหนักเรียนรูจกัการใชเทคโนโลยี อาจจะจดับทเรียนอีเลรินนิงไปไว

หองคอมพิวเตอรและหองสมุด เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัครั้งตอไป 

ควรพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิรนนิงพรอมกับเทคนิคการสอนในรูปแบบตางๆ เชน เกม 

ควรนําบทเรยีนอีเลรินนิงไปใชในบูรณาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ เชน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสต

วิทยาศาสตรภาษาไทย เปนตน  

ควรนําไปประยุกตใชรวมกับวิธีการจัดการเรยีนรูตางๆ เชน การเรยีนรูแบบรวมมือ เปนตน

กนกกาญจน ทองศฤงคลี ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และสุวิมล กฤชคฤหาสน.  (2552). 

การประเมินสื่อการเรียนการสอนสําหรับการวิจัยทางดานเทคโนโลยีการศึกษา

10. 

). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ ในกลุมสาระการเรียนรู การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

จิรปุณญโชติและกุศล อิศดุลย.  (2555).  การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน

วัฒนธรรมเพื่อชีว ิต สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร

การพัฒนาบทเรียนออนไลนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช การวิจัยครั้งน้ีไดพัฒนาบทเรียนอีเลรินนิงเรื่องภมูิศาสตรนารู  

เปนแนวทางในการพฒันา เสริมสรางความรูใหกับนักเรยีนและผูที่

การนําบทเรยีนอีเลรินนิงไปใชเปนการเปดโอกาสที่จะสรางความสามารถ เราความสนใจ ความ 

ควรนํารูปแบบบทเรียนอีเลิรนนิงไปใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาผูเรยีน 

โรงเรียนอาจสงเสรมิใหนักเรียนรูจกัการใชเทคโนโลยี อาจจะจดับทเรียนอีเลรินนิงไปไว 

ควรพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิรนนิงพรอมกับเทคนิคการสอนในรูปแบบตางๆ เชน เกม  

กลุมสาระ เชน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  

ควรนําไปประยุกตใชรวมกับวิธีการจัดการเรยีนรูตางๆ เชน การเรยีนรูแบบรวมมือ เปนตน 

). การพัฒนาชุดเครื่องมือ 

ารสอนสําหรับการวิจัยทางดานเทคโนโลยีการศึกษา. วารสารราชภัฏ     

2551.  กรุงเทพมหานคร:  

พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ ในกลุมสาระการเรียนรู การงาน 

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สํานักงาน 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน รายวิชา 

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร,  7,  72-84. 

รสนเทศและการสื่อสารโรงเรียน 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน,  15,  214-226. 

การพัฒนาบทเรียนออนไลนเพื่อสงเสริมการ 
รมและสังคม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6.  วารสารนาคบุตร 

บทวิเคราะหการศกึษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21.  วารสารวิจยั 



 

 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศ

บูรณาการรวมสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีว ิตจริง 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค

แบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ใหสูงตามเกณฑรอยละ 80 

สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิด

แกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องมือที่ใชในการเก็

ความสามารถในการคิดแกปญหาในชีวิตจริง 

รอยละ คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา 

ผลการวิจัยพบวา ผลการคิดแกปญหาในชีวิตจริงที่ไดจากก

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงกวาเกณฑรอยละ 

89.09 คะแนน คิดเปนรอยละ 80

 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร

ในชีวิตจริง 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงาน

บูรณาการรวมสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีว ิตจริง 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ชลลสิฌาณ พรหมเสน

1   รุงทิวา กองสอน
2 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชาวิ

แบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

80 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เยา ปการศึกษา 2559 จํานวน 22 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิด

แกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องมือที่ใชในการเกบ็ขอมูล ประกอบดวย 

ความสามารถในการคิดแกปญหาในชีวิตจริง 2) แบบประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริง วิเคราะหขอมูลโดยการหาคา

รอยละ คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t (t-test one samples) 

ผลการวิจัยพบวา ผลการคิดแกปญหาในชีวิตจริงที่ไดจากการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

80.99 

การจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร,วิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา

                   
ตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา (jeabp_p@hotmail.com) 

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

าสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงาน 

บูรณาการรวมสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีว ิตจริง  

เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชาวทิยาศาสตร โดยวิธีสอน

แบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.1 โรงเรียน

Purposive sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิด

บขอมูล ประกอบดวย 1) แบบวัด

แบบประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริง วิเคราะหขอมูลโดยการหาคา

ารเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 

วมสะเต็มศึกษา,การคิดแกปญหา 
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Abstract 
The purposes of this research were the creating and finding of efficacy about

management in science subjectby using the project based learning with science technology 

engineering and mathematics educationto promote the problem solving of real life for the 

students Senior High School to the effective criteria

students in matthayom 4
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learning with science technology engineering and mathematics education to promote the 

problem solving of real life for the student Senior High Schoo
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The development of learning in science subject by using the project 

based learning with science technology engineering and mathematics 

education to promote the problem solving of real life for student 

Senior High School 

Chonsicha Promsen 
1
 Rungtiwa Kongsorn

2 

The purposes of this research were the creating and finding of efficacy about

management in science subjectby using the project based learning with science technology 
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1. บทนํา 
แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับโลกในยุคปจจุบันและอนาคต ที่กําลังไดรับความสนใจเปนอยาง

มากและมีความสอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษที่ 

การศึกษาระบบ 4.0 เปนการศึกษาสูอนาคต ที่เนนเทคโนโลยี ความคิดส

การผลิตคนเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม รวมทั้งเนนการคิดแกปญหา 

ซึ่งประกอบไปดวย 1) ทักษะการคิดอยางเปนระบบ

วิเคราะหวางแผนลวงหนา 4

6) ทักษะการอยูรวมในสังคมและสิ่งแวดลอมอยางปลอดภัย 

วิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 

ที่ดีตอวิทยาศาสตรพัฒนาชีวิตดวยทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค เรียนรูสิ่งตางๆ จากสิ่งแวดลอมภายนอก

มากกวาแคการซึมซับความรูภายในหองเรียนสรางความรูใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่กําลังวิวัฒนาการอยาง

ตอเนื่อง สงเสริมคุณลักษณะตางๆ ที่จําเปนต

ไดอยางปกติสุข (วิจารณ พาณิช

ในศตวรรษที่ 21 คือ แนวทางการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษา 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางศาสตร 

ใหผูเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต รวมทั้งเปนการจัดการศึกษาที่สามารถนํา

ความรู ทักษะประสบการณจากการเรียนรูไปใชแกป

สิ่งตาง ๆ ไดเปนอยางดี นําไปสูการคิดแกปญหาการสรางสรรคนวัตกรรมใหมในชีวิตประจําวันและการทํางาน 

(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยพะเยาจะมีแนวทางแบบศิลปวิทยาศาสตร 

มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร ซึ่งนักเรียนสวนใหญยังขาดกระบวนการคิดเปนขั้นตอน

ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ ใชเหตุและผลในการอางอิงแนวคิด และคะแนนใน

ตามความคิดของตนเอง นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษา หรือวิธีการของตนเอง รวมไปถึงความคิดริเริ่ม

สรางสรรคผลงาน กําหนดเปาหมาย คาดการณ และตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบยังไมเปนไปตาม

เปาหมาย (เกณฑรอยละ 80) (

 ผูวิจัยจึงเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษาเหมาะสมกับบริบทการจัด

การเรียนรูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งการจัดการเรียนรูดังกลาวยังเปนการเนนการบูรณาการ

ศาสตรเนื้อหาความรูหลาย ๆ ดานเขาดวย

ความรูเพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน โดยมีวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โดยการบูรณาการเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชาทําใหผูเรียนไดเรียนรูมโนทัศนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรผาน

การประยุกตใชความรู 3) เนนการสงเสริมทักษะการแกปญหาจากการเรียนรูผานปญหาที่พบเจอในชีวิตจริง

4) เนนใหผูเรียนเกิดทักษะที่จําเ

ผูเรียนไดคุนเคยกับอาชีพที่ตองใชศักยภาพทางดานความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานกระบวนการทาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับโลกในยุคปจจุบันและอนาคต ที่กําลังไดรับความสนใจเปนอยาง

มากและมีความสอดคลองกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ก็คือ แนวคิดการศึกษาไทยแลนด 

เปนการศึกษาสูอนาคต ที่เนนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค การเขาถึงนวัตกรรมใหม

การผลิตคนเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม รวมทั้งเนนการคิดแกปญหา (Problembased Learning)

ทักษะการคิดอยางเปนระบบ2) ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 5) ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล

ทักษะการอยูรวมในสังคมและสิ่งแวดลอมอยางปลอดภัย (อภิสิทธิ์ ธงไชย, 2556) และการจัดการเรียนรูรายวิชา

21 ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ ไดเปดกวางทางควา

ที่ดีตอวิทยาศาสตรพัฒนาชีวิตดวยทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค เรียนรูสิ่งตางๆ จากสิ่งแวดลอมภายนอก

มากกวาแคการซึมซับความรูภายในหองเรียนสรางความรูใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่กําลังวิวัฒนาการอยาง

ตอเนื่อง สงเสริมคุณลักษณะตางๆ ที่จําเปนตอการนําไปใชดํารงชีวิตและชวยใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับสังคม

วิจารณ พาณิช, 2555) ดังนั้น การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร

คือ แนวทางการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษา (STEM Education)เปนการบูรณาการวิท

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางศาสตร 4 สาขาวิชา ที่จะชวยสงเสริม

ใหผูเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต รวมทั้งเปนการจัดการศึกษาที่สามารถนํา

ความรู ทักษะประสบการณจากการเรียนรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริงได ชวยใหมนุษยคิดอยางมีเหตุผล เชื่อมโยง

สิ่งตาง ๆ ไดเปนอยางดี นําไปสูการคิดแกปญหาการสรางสรรคนวัตกรรมใหมในชีวิตประจําวันและการทํางาน 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2559)จากบริบทการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิต

าลัยพะเยาจะมีแนวทางแบบศิลปวิทยาศาสตร (Liberal Arts) โดยมุงเปนโรงเรียนวิทยาศาสตร

มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร ซึ่งนักเรียนสวนใหญยังขาดกระบวนการคิดเปนขั้นตอน

ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ ใชเหตุและผลในการอางอิงแนวคิด และคะแนนใน

ตามความคิดของตนเอง นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษา หรือวิธีการของตนเอง รวมไปถึงความคิดริเริ่ม

สรางสรรคผลงาน กําหนดเปาหมาย คาดการณ และตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบยังไมเปนไปตาม

) (วิชาการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา, 2558) 

ผูวิจัยจึงเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษาเหมาะสมกับบริบทการจัด

การเรียนรูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งการจัดการเรียนรูดังกลาวยังเปนการเนนการบูรณาการ

ศาสตรเนื้อหาความรูหลาย ๆ ดานเขาดวยกันกับขั้นตอนการเรียนรูแบบโครงงาน ที่เนนใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยง

ความรูเพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน โดยมีวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1) เนนใหผูเรียนเกิดความสนใจ

ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2) เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงผานประสบการณจริงทางดานวิศวกรรม

โดยการบูรณาการเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชาทําใหผูเรียนไดเรียนรูมโนทัศนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรผาน

เนนการสงเสริมทักษะการแกปญหาจากการเรียนรูผานปญหาที่พบเจอในชีวิตจริง

เนนใหผูเรียนเกิดทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 อันเปนสังคมโลกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูเรียนไดคุนเคยกับอาชีพที่ตองใชศักยภาพทางดานความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานกระบวนการทาง
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แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับโลกในยุคปจจุบันและอนาคต ที่กําลังไดรับความสนใจเปนอยาง

ก็คือ แนวคิดการศึกษาไทยแลนด 4.0 ที่กลาวไดไววา

รางสรรค การเขาถึงนวัตกรรมใหม 

Problembased Learning) 

ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 3) ทักษะการคิด

ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

และการจัดการเรียนรูรายวิชา

ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ ไดเปดกวางทางความคิดมีเจตคติ

ที่ดีตอวิทยาศาสตรพัฒนาชีวิตดวยทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค เรียนรูสิ่งตางๆ จากสิ่งแวดลอมภายนอก

มากกวาแคการซึมซับความรูภายในหองเรียนสรางความรูใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่กําลังวิวัฒนาการอยาง

อการนําไปใชดํารงชีวิตและชวยใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับสังคม 

ดังนั้น การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร 

เปนการบูรณาการวิทยาศาสตร 

สาขาวิชา ที่จะชวยสงเสริม 

ใหผูเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต รวมทั้งเปนการจัดการศึกษาที่สามารถนํา

ญหาในชีวิตจริงได ชวยใหมนุษยคิดอยางมีเหตุผล เชื่อมโยง 

สิ่งตาง ๆ ไดเปนอยางดี นําไปสูการคิดแกปญหาการสรางสรรคนวัตกรรมใหมในชีวิตประจําวันและการทํางาน 

จากบริบทการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิต

โดยมุงเปนโรงเรียนวิทยาศาสตร 

มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร ซึ่งนักเรียนสวนใหญยังขาดกระบวนการคิดเปนขั้นตอน

ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ ใชเหตุและผลในการอางอิงแนวคิด และคะแนนในสวนของการพูดหรือเขียน

ตามความคิดของตนเอง นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษา หรือวิธีการของตนเอง รวมไปถึงความคิดริเริ่ม

สรางสรรคผลงาน กําหนดเปาหมาย คาดการณ และตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบยังไมเปนไปตาม

ผูวิจัยจึงเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษาเหมาะสมกับบริบทการจัด 

การเรียนรูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งการจัดการเรียนรูดังกลาวยังเปนการเนนการบูรณาการ

กันกับขั้นตอนการเรียนรูแบบโครงงาน ที่เนนใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยง

เนนใหผูเรียนเกิดความสนใจ

รณจริงทางดานวิศวกรรม 

โดยการบูรณาการเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชาทําใหผูเรียนไดเรียนรูมโนทัศนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรผาน

เนนการสงเสริมทักษะการแกปญหาจากการเรียนรูผานปญหาที่พบเจอในชีวิตจริง 

อันเปนสังคมโลกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5) เนนให

ผูเรียนไดคุนเคยกับอาชีพที่ตองใชศักยภาพทางดานความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานกระบวนการทาง



 

 

วิศวกรรม สงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจตอการเขาศึกษาตอเฉพาะดานทางดานวิทยาศาสตร 

ในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงาน

บูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหา

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 

ยุคไทยแลนด 4.0 ที่สงเสริมใหนักเรียนสามารถสรางความเชื่อมโยงความรูระหวางเนื้อหาวิชาทั้ง 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร นําไปเปนฐานความรูในการสรางความรู แกปญหา

ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได และเปนแนวทางในการนําไปใชจัดการเรียนรูในรายวิชาอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพกา

การรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 2. เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงที่ไดจากการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา

 ตัวแปรตาม ไดแก การคิดแกปญหาในชีวิตจริง

 ประชากร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

จํานวน 3 หองเรียน จํานวนผูเรียน 

 กลุมตัวอยาง นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

หองเรียนที่ 1จํานวนผูเรียน 22 

 เนื้อหาที่ใชในการศึกษา

 สําหรับเนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

ประกอบดวยเรื่อง อวัยวะสําหรับหายใจ กลไก 

มีจํานวน 3 แผน 10 ชั่วโมง และการฝกปฏิบัติจริงจากการทําโครงงาน จํานวน 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา

ใหผูเรียนใชสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน หรือปญหาที่นักเรียนสนใจ ที่เกี่ยวของกับระบบหายใจ

เปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่งผูเรียนตองคิดหาทางแกปญหาจากสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นนั้น

โดยการบูรณาการศาสตรเนื้อหาความรูวิทยาศาสตร เทคโน

วิศวกรรมศาสตรเนนใหผูรียนสรางสรรคชิ้นงานโดยนําความรูในภาคทฤษฎีมาใชแกปญหาในชีวิตจริง

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

วิศวกรรม สงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจตอการเขาศึกษาตอเฉพาะดานทางดานวิทยาศาสตร 

ในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป (วรรณา รุงลักษมีศรี

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงาน

บูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริง สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 

ที่สงเสริมใหนักเรียนสามารถสรางความเชื่อมโยงความรูระหวางเนื้อหาวิชาทั้ง 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร นําไปเปนฐานความรูในการสรางความรู แกปญหา

ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได และเปนแนวทางในการนําไปใชจัดการเรียนรูในรายวิชาอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร โดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณา

การรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงที่ไดจากการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา

 

ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา

ตัวแปรตาม ไดแก การคิดแกปญหาในชีวิตจริง 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาปการศึกษา 

หองเรียน จํานวนผูเรียน 73 คน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

22 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

าที่ใชในการศึกษา 

สําหรับเนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หนวยการเรียนรูที่ 

ประกอบดวยเรื่อง อวัยวะสําหรับหายใจ กลไก การแลกเปลี่ยนกาซของสัตวตาง ๆ และกลไกการหายใจเขาและออก 

ชั่วโมง และการฝกปฏิบัติจริงจากการทําโครงงาน จํานวน 30 ชั่วโมง 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษาหมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัย

ยนใชสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน หรือปญหาที่นักเรียนสนใจ ที่เกี่ยวของกับระบบหายใจ

เปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่งผูเรียนตองคิดหาทางแกปญหาจากสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นนั้น

โดยการบูรณาการศาสตรเนื้อหาความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ผ

วิศวกรรมศาสตรเนนใหผูรียนสรางสรรคชิ้นงานโดยนําความรูในภาคทฤษฎีมาใชแกปญหาในชีวิตจริง

101 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

วิศวกรรม สงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจตอการเขาศึกษาตอเฉพาะดานทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

วรรณา รุงลักษมีศรี, 2555) 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงาน

ในชีวิตจริง สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาใน

ที่สงเสริมใหนักเรียนสามารถสรางความเชื่อมโยงความรูระหวางเนื้อหาวิชาทั้ง 4 วิชา ไดแก 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร นําไปเปนฐานความรูในการสรางความรู แกปญหา 

ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได และเปนแนวทางในการนําไปใชจัดการเรียนรูในรายวิชาอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร โดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณา

การรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงที่ไดจากการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา 

ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาปการศึกษา 2559 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาปการศึกษา 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ระบบหายใจ 

แลกเปลี่ยนกาซของสัตวตาง ๆ และกลไกการหายใจเขาและออก 

หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัย 

ยนใชสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน หรือปญหาที่นักเรียนสนใจ ที่เกี่ยวของกับระบบหายใจ 

เปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่งผูเรียนตองคิดหาทางแกปญหาจากสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นนั้น 

โลยี และคณิตศาสตร ผ านกระบวนการทาง

วิศวกรรมศาสตรเนนใหผูรียนสรางสรรคชิ้นงานโดยนําความรูในภาคทฤษฎีมาใชแกปญหาในชีวิตจริงผูวิจัยใชวิธ ี



 

 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

การเรียนรู และ 5) การนําเสนอโครงงาน 

 2. ความสามารถในการคิดแกปญหาในชีว ิตจริง

ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับเรื่อง ระบบหายใจ อยางมีกระบวนการเปนขั้นตอนโดยมีพฤติกรรมในการคิด

แกปญหา 4 ประการ ไดแก 1) 

แกปญหา ตามขั้นตอนของเวียร 

ของการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการวมสะเต็มศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น

 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 แบบแผนของการวิจัย

งานวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัย

เปนแบบหนึ่งกลุมทดลองเปรียบเทียบกับเกณฑ

มีรายละเอียด (ชูศรี วงศรัตนะ

 

กลุมเปาหมาย

E 

 

โดยที่  

E หมายถึง กลุมตัวอยาง

Xหมายถึง จัดกระบวนการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษา

T2 หมายถึง ทดสอบหลังการทดลอง

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 

รวบรวมขอมูล 

ตัวแปรตน

การจัดการเรยีนรู

โดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวม

สะเต็มศึกษา
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การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การกําหนดปญหา 2) การวางแผน3) การลงมือทํา 

การนําเสนอโครงงาน (วิจารณ พาณิช, 2555) 

ความสามารถในการคิดแกปญหาในชีว ิตจริงหมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการคิดแกปญหา

ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับเรื่อง ระบบหายใจ อยางมีกระบวนการเปนขั้นตอนโดยมีพฤติกรรมในการคิด

1) กําหนดปญหา 2) วิเคราะหปญหา 3) ลงมือแกปญหา 4) 

แกปญหา ตามขั้นตอนของเวียร (Weir, 1974) ซึ่งวัดไดจากแบบประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริงตามขั้นตอน

เรียนรูแบบโครงงานบูรณาการวมสะเต็มศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 

ภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แบบแผนของการวิจัย 

งานวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) 

เปนแบบหนึ่งกลุมทดลองเปรียบเทียบกับเกณฑ(One-sample test for the mea

ชูศรี วงศรัตนะ, 2550) ดังนี ้

กลุมเปาหมาย ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน

- X 

หมายถึง กลุมตัวอยาง 

หมายถึง จัดกระบวนการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษา

หมายถึง ทดสอบหลังการทดลอง 

ครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 แบบคือ เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัยและเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

ตัวแปรตน 

การจัดการเรยีนรูรายวิชาวิทยาศาสตร 

โดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวม 

สะเต็มศึกษา 

ตัวแปรตาม
 

การคิดแกปญหาในชีวิ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การลงมือทํา 4) การทบทวน

หมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการคิดแกปญหา 

ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับเรื่อง ระบบหายใจ อยางมีกระบวนการเปนขั้นตอนโดยมีพฤติกรรมในการคิด

4) ตรวจสอบผลลัพธหลัง

ซึ่งวัดไดจากแบบประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริงตามขั้นตอน

experimental design) ที่มีแบบแผนของการวิจัย

sample test for the mean)แบบแผนการทดลอง 

ทดสอบหลังเรียน 

T2 

หมายถึง จัดกระบวนการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษา 

แบบคือ เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัยและเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

ตัวแปรตาม 

การคิดแกปญหาในชีวติจริง 



 

 

 1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา

เพื่อสงเสริมการแกปญหาในชี

ประเด็น 2) การวางแผน 3) 

10 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 นาที มีคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา 

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย

 2.1 แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาในชีวิตจริง โดยการสรางสถานการณจํานวน

5 สถานการณ ตามขั้นตอนการจัดการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา

แบบรูบริกส (RubricsScores

2) วิเคราะหปญหา 3) ลงมือแกปญหา

มีคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา 

(alpha coefficient) ของ Cronbach 

 2.2 แบบประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริง ตามระดับคะแนน

โดยพิจารณาจากกระบวนการทําโครงงาน 

การเรียนรู และ 5) การนําเสนอโคร

1.00 มีคาความเชื่อมั่น โดยคํานวณสัมประสิทธิ์อัลฟา

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้

 1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือในการทดลองเครื่องมือการวิจัย

และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยไปยังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

การอุดมศึกษา 

 2. ขอความรวมมือในการทดลองเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูลกา

มหาวิทยาลัยพะเยาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดวยตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

     3.1 วิเคราะหปญหาการจั

จากการที่ไดสอบถามครูและสัมภาษณนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแลว รวมทั้งศึกษาสภาพโรงเรียนของนักเรียน

     3.2 ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย และอธิบายวิธีการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทย

โครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา บทบาท และหนาที่ในการปฏิบัติกิจกรรมแกนักเรียนกลุมตัวอยางทราบ

     3.3 ดําเนินการจัดการเรียนรู แบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เรื่ อง ระบบหายใจ

โดยจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ เตรียมไว  และเก็

แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาในชีวิตจริง

 3.4 นักเรียนแบงเปนกลุม กลุมละ 

การเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา

 4. นําขอมูลที่ไดจากคะแนนการทําแบบฝกหัด 

และแบบประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา

เพื่อสงเสริมการแกปญหาในชีวิตจริง ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) 

) การลงมือทํา 4) ทบทวนการเรียนรู 5) การนําเสนอโครงงาน จํานวน 

คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 0.92 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาในชีวิตจริง โดยการสรางสถานการณจํานวน

สถานการณ ตามขั้นตอนการจัดการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา

RubricsScores)โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการคิดแกปญหา 4 ประการ ไดแก 

ลงมือแกปญหา4) ตรวจสอบผลลัพธหลังแกปญหา ตามขั้นตอนของเวียร 

คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 1.00 มีคาความเชื่อมั่นโดยคํานวณสัมประสิทธิ์อัลฟา

Cronbach เทากับ 0.82 

แบบประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริง ตามระดับคะแนนแบบรูบริกส 

โดยพิจารณาจากกระบวนการทําโครงงาน 5 ขั้นตอน คือ 1) การตั้งคําถาม 2) การวางแผน3) การลงมือทํา

เสนอโครงงาน (วิจารณ พาณิช, 2555) มีคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา 

มีคาความเชื่อมั่น โดยคํานวณสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach เทากับ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือในการทดลองเครื่องมือการวิจัย

และการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยไปยังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ขอความรวมมือในการทดลองเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยจากผูบริหารโรงเรียนสาธิต

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดวยตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

วิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร (เพิ่มเติม) วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบหายใจ

จากการที่ไดสอบถามครูและสัมภาษณนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแลว รวมทั้งศึกษาสภาพโรงเรียนของนักเรียน

ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย และอธิบายวิธีการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทย

โครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา บทบาท และหนาที่ในการปฏิบัติกิจกรรมแกนักเรียนกลุมตัวอยางทราบ

ดําเนินการจัดการเรียนรู แบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เรื่ อง ระบบหายใจ

โดยจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ เตรียมไว  และเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวยแบบฝกหัด

แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาในชีวิตจริง และแบบประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริง

นักเรียนแบงเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน จํานวน 5 กลุม เพื่อนําเสนอโครงงานตามกระบวนการจัด

การเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา โดยใชแบบประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริง

นําขอมูลที่ไดจากคะแนนการทําแบบฝกหัด แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาในชีวิตจริง

แบบประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริงที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา 

) การตั้งคําถามระบุปญหา 

การนําเสนอโครงงาน จํานวน 3 แผนใชเวลา 

แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาในชีวิตจริง โดยการสรางสถานการณจํานวน 

สถานการณ ตามขั้นตอนการจัดการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา ตามระดับคะแนน 

ประการ ไดแก 1) กําหนดปญหา 

ตรวจสอบผลลัพธหลังแกปญหา ตามขั้นตอนของเวียร (Weir, 1974) 

มีคาความเชื่อมั่นโดยคํานวณสัมประสิทธิ์อัลฟา 

แบบรูบริกส (RubricsScores) 

การลงมือทํา4) การทบทวน 

คาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) เทากับ 

เทากับ 0.76 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือในการทดลองเครื่องมือการวิจัย 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

รวิจัยจากผูบริหารโรงเรียนสาธิต

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดวยตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาสังกัดสํานักงาน

วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบหายใจ 

จากการที่ไดสอบถามครูและสัมภาษณนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแลว รวมทั้งศึกษาสภาพโรงเรียนของนักเรียน 

ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย และอธิบายวิธีการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบ

โครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา บทบาท และหนาที่ในการปฏิบัติกิจกรรมแกนักเรียนกลุมตัวอยางทราบ 

ดําเนินการจัดการเรียนรู แบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เรื่ อง ระบบหายใจ 

บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวยแบบฝกหัด 

แบบประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริง  

กลุม เพื่อนําเสนอโครงงานตามกระบวนการจัด 

แบบประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริง 

แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาในชีวิตจริง 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา 



 

 

ดวยวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแ

ในรูปความเรียง 

วิธีการวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

1. การคิดแกปญหาในชีวิตจริงที่ไดจากการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการ

รวมสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกณฑการเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ 

แกปญหาในชีวิตจริงและแบบประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริง

เปนรอยละ 80 ใชสถิติเทียบกับเกณฑที่กําหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550

คะแนนรอยละ 80

วิทยาศาสตรอยูในระดับดีเยี่ยม

คะแนนรอยละ 75

วิทยาศาสตรอยูในระดับดีมาก

คะแนนรอยละ 70

วิทยาศาสตรอยูในระดับดี 

คะแนนรอยละ 65

วิทยาศาสตรอยูในระดับคอนขางดี

คะแนนรอยละ 60

วิทยาศาสตรอยูในระดับนาพอใจ

คะแนนรอยละ 55

วิทยาศาสตรอยูในระดับพอใช

 

7. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยการสอนแบบโครงงานบูรณาการรวม

สะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สรุปผลไดดังนี้

 ผลการคิดแกปญหาในชี

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบ

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการคิดแกปญหาในชีว ิตจริงรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวม

สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลา

การทดสอบ จํานวนนักเรียน

หลังการทดลอง 22

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดวยวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ประมวลผลและเรียบเรียงนําเสนอ

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

การคิดแกปญหาในชีวิตจริงที่ไดจากการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการ

มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสูงตามเกณฑรอยละ 80 

เกณฑการเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ แบบวัดความสามารถในการคิด

แบบประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริง โดยนําคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ

ติเทียบกับเกณฑที่กําหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 

2550) แนวปฏิบัติในการวัดผลมี ดังน้ี 

80–100 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชา

วิทยาศาสตรอยูในระดับดีเยี่ยม 

75–79 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชา

วิทยาศาสตรอยูในระดับดีมาก 

70–74 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชา

65–69 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชา

วิทยาศาสตรอยูในระดับคอนขางดี 

60–64 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชา

นาพอใจ 

55–59 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ประสิทธิภาพการจัดการเรี

พอใช 

จากการศึกษาการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยการสอนแบบโครงงานบูรณาการรวม

เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สรุปผลไดดังนี้

การคิดแกปญหาในชีวิตจริงท่ีไดจากการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษาของนักเรียน

เทียบกับเกณฑ (รอยละ 80) 

คิดแกปญหาในชีว ิตจริงรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวม

สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบกับเกณฑ (รอยละ 80) 

จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย 
คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

22 110 89.09 1.23 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t(.05,21) = 1.72) 

104 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

กรมคอมพิวเตอรและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ประมวลผลและเรียบเรียงนําเสนอ 

การคิดแกปญหาในชีวิตจริงที่ไดจากการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการ

แบบวัดความสามารถในการคิด

โดยนําคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ 

ติเทียบกับเกณฑที่กําหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 (สํานักงาน

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชา

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชา

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชา

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชา

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชา

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชา

จากการศึกษาการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยการสอนแบบโครงงานบูรณาการรวม 

เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สรุปผลไดดังนี ้

วิตจริงท่ีไดจากการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษาของนักเรียน 

คิดแกปญหาในชีว ิตจริงรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวม 

คาสวนเบี่ยงเบน

 

เกณฑ

(80% ) 
คา t 

88 4.19** 



 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผล

บูรณาการรวมสะเต็มศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมสะเต็มศึกษา สูงกวาเกณฑรอยละ 

คิดเปนรอยละ80.99 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา 

เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพบวา การคิดแกปญหาในชีวิตจริง 

หลังจากการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร โดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริม

การคิดแกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคาเทากับ 

ที่กําหนดไว 

 อภิปรายผล 

 1. การศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรูรายวิ

สะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา

แกปญหาในชีวิตจริง เปนความสามารถในการคิดแกปญหา 

ปญหา 3) ขั้นลงมือแกปญหา และ 

วิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริง สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

การจัดการศึกษาสะเต็มศึกษา ซึ่งเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห และสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง จากการบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 

และกระบวนการออกแบบเชิงวิศ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,2559

ใหเรียนรูตามกระบวนการโดยเริ่มตั้งแตมีการกําหนดปญหา วางแผนแกปญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บ

พิสูจนขอมูลวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ผูสอนเปนผูเสนอปญหา และผูเรียนจะรวมกันกําหนดปญหาที่มีความสําคัญ 

เปนปญหาของผูเรียนเอง หรือเปนปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผูเรียนเอง ปญหาใหมที่ผูเรียนยังไมเคยประสบ

มากอน และตองไมเกินทักษะทา

ความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนจะแตกตางกันข้ึนอยูกับสติปญญา ความรู ประสบการณ แรงจูงใจ อารมณ 

ซึ่งวิธีการแกปญหาจะไมมีรูปแบบ หรือขั้นตอนตายตัว ผูสอนจะตองจัดสภาพแวดลอมหรือบรรย

ที่เอื้อตอการใชกระบวนการคิดแกปญหา ผูสอนจะตองใหโอกาสผูเรียนใชความคิดและฝกการแกปญหา เพื่อใหเกิด

ความชํานาญ จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดดีในการจัดการเรียนรูแบบแกปญหานั้น มีหลักการสําคัญ คือ

ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

การสรางองคความรูดวยตนเอง มีการจัดบรรยากาศ

ในข้ันตอนการจัดกิจกรรม (สุคนธ สินธพานนท

Learning) เปนการจัดการเรียนรูที่มีครูเปนผูกระตุนเพื่อนําความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใชในการทํากิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

พบวา ผลการคิดแกปญหาในชีวิตจริงรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงาน

บูรณาการรวมสะเต็มศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการ

รวมสะเต็มศึกษา สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา 

เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพบวา การคิดแกปญหาในชีวิตจริง 

รียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร โดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริม

การคิดแกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคาเทากับ 80.99 ซึ่งสูงกวาเกณฑ รอยละ 

การศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวม

สะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา

แกปญหาในชีวิตจริง เปนความสามารถในการคิดแกปญหา 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกําหนดปญหา 

งมือแกปญหา และ 4) ขั้นตรวจสอบผลลัพธหลังแกปญหา จากการพัฒนาการจัดการเรียนรูรายวิชา

วิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริง สําหรับ

4 อยูในระดับสูง การประเมินการคิดแกปญหาในชีวิตจริงมีความสอดคลองกับแนวคิด

การจัดการศึกษาสะเต็มศึกษา ซึ่งเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห และสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง จากการบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 

ออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อนําไปเชื่อมโยงกับการแกปญหาในชีวิตจริง

2559) และแนวคิดการสอนแบบแกปญหาเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน

ใหเรียนรูตามกระบวนการโดยเริ่มตั้งแตมีการกําหนดปญหา วางแผนแกปญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บ

พิสูจนขอมูลวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ผูสอนเปนผูเสนอปญหา และผูเรียนจะรวมกันกําหนดปญหาที่มีความสําคัญ 

เปนปญหาของผูเรียนเอง หรือเปนปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผูเรียนเอง ปญหาใหมที่ผูเรียนยังไมเคยประสบ

มากอน และตองไมเกินทักษะทางเชาวนปญญาของผูเรียน ผูเรียนจะเปนผูแกปญหาหรือหาคําตอบดวยตนเอง 

ความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนจะแตกตางกันข้ึนอยูกับสติปญญา ความรู ประสบการณ แรงจูงใจ อารมณ 

ซึ่งวิธีการแกปญหาจะไมมีรูปแบบ หรือขั้นตอนตายตัว ผูสอนจะตองจัดสภาพแวดลอมหรือบรรย

ที่เอื้อตอการใชกระบวนการคิดแกปญหา ผูสอนจะตองใหโอกาสผูเรียนใชความคิดและฝกการแกปญหา เพื่อใหเกิด

ความชํานาญ จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดดีในการจัดการเรียนรูแบบแกปญหานั้น มีหลักการสําคัญ คือ

 ไดลงมือกระทํากิจกรรมการเรียนรู จะเนนทักษะการแสวงหาความรู การคนพบ

การสรางองคความรูดวยตนเอง มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเปนประชาธิปไตย นํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใช

สุคนธ สินธพานนท, 2550) และการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

เปนการจัดการเรียนรูที่มีครูเปนผูกระตุนเพื่อนําความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใชในการทํากิจกรรม

105 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงาน 

หลังจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการ

โดยมีคะแนนเฉลี่ย 89.09 คะแนน 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา  

เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพบวา การคิดแกปญหาในชีวิตจริง 

รียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร โดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริม 

ซึ่งสูงกวาเกณฑ รอยละ 80 

ชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวม 

สะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวาการคิด

ขั้นกําหนดปญหา 2) ขั้นวิเคราะห

ขั้นตรวจสอบผลลัพธหลังแกปญหา จากการพัฒนาการจัดการเรียนรูรายวิชา

วิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาในชีวิตจริง สําหรับ

นชีวิตจริงมีความสอดคลองกับแนวคิด

การจัดการศึกษาสะเต็มศึกษา ซึ่งเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห และสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง จากการบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 

วกรรม เพื่อนําไปเชื่อมโยงกับการแกปญหาในชีวิตจริง(สถาบันสงเสริมการสอน

และแนวคิดการสอนแบบแกปญหาเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน 

ใหเรียนรูตามกระบวนการโดยเริ่มตั้งแตมีการกําหนดปญหา วางแผนแกปญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอมูล 

พิสูจนขอมูลวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ผูสอนเปนผูเสนอปญหา และผูเรียนจะรวมกันกําหนดปญหาที่มีความสําคัญ 

เปนปญหาของผูเรียนเอง หรือเปนปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผูเรียนเอง ปญหาใหมที่ผูเรียนยังไมเคยประสบ 

งเชาวนปญญาของผูเรียน ผูเรียนจะเปนผูแกปญหาหรือหาคําตอบดวยตนเอง 

ความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนจะแตกตางกันข้ึนอยูกับสติปญญา ความรู ประสบการณ แรงจูงใจ อารมณ 

ซึ่งวิธีการแกปญหาจะไมมีรูปแบบ หรือขั้นตอนตายตัว ผูสอนจะตองจัดสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศการเรียนรู 

ที่เอื้อตอการใชกระบวนการคิดแกปญหา ผูสอนจะตองใหโอกาสผูเรียนใชความคิดและฝกการแกปญหา เพื่อใหเกิด

ความชํานาญ จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดดีในการจัดการเรียนรูแบบแกปญหานั้น มีหลักการสําคัญ คือ 

ไดลงมือกระทํากิจกรรมการเรียนรู จะเนนทักษะการแสวงหาความรู การคนพบ 

ในชั้นเรียนเปนประชาธิปไตย นํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใช

การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Based 

เปนการจัดการเรียนรูที่มีครูเปนผูกระตุนเพื่อนําความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใชในการทํากิจกรรม



 

 

คนควาหาความรูดวยตัวนักเรียนเอง นําไปสูการเพิ่มความรูที่ไดจากการลงมือปฏิบัติ การฟงและการสังเกต

จากผูเชี่ยวชาญ โดยนักเรียนมีการเรีย

มีการเขียนกระบวนการจัดทําโครงงานและไดผลการจัดกิจกรรมเปนผลงานแบบรูปธรรม 

ตามแนวคิดของ วิจารณ พานิช 

คําถาม ปญหา ประเด็น (Define) 

การนําเสนอโครงการ (Presentation)

 2. การจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา ดังที่กลาวมาสามารถวิเคราะหได ดังนี้ 

เปนการนําขั้นตอนการจัดการเรี

วิศวกรรม และคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน สรางสรรคนวัตกรรม รวมทั้งการ

คิดวิเคราะห คิดแกปญหา ซึ่งการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 

การบูรณาการ2) ชวยนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาทั้ง 

เนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 

คิดเห็น และความเขาใจที่สอด

คือ สงเสริมใหผูเรียนรักและเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร

และเห็นวาวิชาเหลานั้นเปนเรื่องใกลตัวที่สามารถนํามาใชไดทุกวัน ซึ่งสอดคลอง

หลักสูตรโดยการบูรณาการการเรียนรูวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตรเพื่อ

เนนการนําความรูไปใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อใหสามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม

ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและกา

กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประเทศ

ซึ่งเปนวิชาที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีความรูความสามารถท่ีจะดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 ขอเสนอแนะ 

 1. การจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการแกปญหาในชีวิตจริง 

เหมาะสมที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตรทุกระดับชั้น และการจัดการเรียนรูในรายวิช

 2. เวลาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนอาจยืดหยุนไดตามความเหมาะสมของระดับ

ความสามารถของนักเรียน และระยะเวลาของการจัดการเรียนรู แตไมควรมากเกินไปอาจทําใหนักเรียนเกิดความ

เบื่อหนายได 

 3. การจัดการเรียนรูตามแนวทางการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาส

การเรียนรูอื่น ๆ ไดเชน การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

คนควาหาความรูดวยตัวนักเรียนเอง นําไปสูการเพิ่มความรูที่ไดจากการลงมือปฏิบัติ การฟงและการสังเกต

จากผูเชี่ยวชาญ โดยนักเรียนมีการเรียนรูผานกระบวนการทํางานเปนกลุม ที่จะนํามาสูการสรุปความรูใหม

มีการเขียนกระบวนการจัดทําโครงงานและไดผลการจัดกิจกรรมเปนผลงานแบบรูปธรรม 

ตามแนวคิดของ วิจารณ พานิช (2555) ไดเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 5 

Define) 2) การวางแผน (Plan) 3) การลงมือทํา (Do) 4) ทบทวนการเรียนรู 

Presentation) 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา ดังที่กลาวมาสามารถวิเคราะหได ดังนี้ 

เปนการนําขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงการมาบูรณาการรวมกับ 4 ศาสตรวิชา คือ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรม และคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน สรางสรรคนวัตกรรม รวมทั้งการ

วิเคราะห คิดแกปญหา ซึ่งการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการไดแก 

ชวยนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ 

เนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 4) ทาทายความคิดของนักเรียน  และ 5) เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความ

คิดเห็น และความเขาใจที่สอดคลองกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

คือ สงเสริมใหผูเรียนรักและเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร

และเห็นวาวิชาเหลานั้นเปนเรื่องใกลตัวที่สามารถนํามาใชไดทุกวัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดสะเต็มศึกษาที่เปน

หลักสูตรโดยการบูรณาการการเรียนรูวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตรเพื่อ

เนนการนําความรูไปใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อใหสามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม

ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตอีกทั้งวิชาทั้งสี่เปนวิชาที่มีความสําคัญอยางมาก

กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประเทศ

ซึ่งเปนวิชาที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีความรูความสามารถท่ีจะดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2559) 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการแกปญหาในชีวิตจริง 

เหมาะสมที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตรทุกระดับชั้น และการจัดการเรียนรูในรายวิช

เวลาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนอาจยืดหยุนไดตามความเหมาะสมของระดับ

ความสามารถของนักเรียน และระยะเวลาของการจัดการเรียนรู แตไมควรมากเกินไปอาจทําใหนักเรียนเกิดความ

การจัดการเรียนรูตามแนวทางการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาสามารถบูรณาการรวมกับการจัด

การเรียนรูอื่น ๆ ไดเชน การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

คนควาหาความรูดวยตัวนักเรียนเอง นําไปสูการเพิ่มความรูที่ไดจากการลงมือปฏิบัติ การฟงและการสังเกต 

นรูผานกระบวนการทํางานเปนกลุม ที่จะนํามาสูการสรุปความรูใหม 

มีการเขียนกระบวนการจัดทําโครงงานและไดผลการจัดกิจกรรมเปนผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลา, 2557) 

5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตั้ง

ทบทวนการเรียนรู (Review) 5) 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษา ดังที่กลาวมาสามารถวิเคราะหได ดังนี้ 

ศาสตรวิชา คือ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรม และคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน สรางสรรคนวัตกรรม รวมทั้งการ

รไดแก 1) เปนการสอนที่เนน

กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ 3) 

เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความ

วิชา จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

คือ สงเสริมใหผูเรียนรักและเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร 

กับแนวคิดสะเต็มศึกษาที่เปน

หลักสูตรโดยการบูรณาการการเรียนรูวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตรเพื่อ

เนนการนําความรูไปใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อใหสามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม 

รประกอบอาชีพในอนาคตอีกทั้งวิชาทั้งสี่เปนวิชาที่มีความสําคัญอยางมาก

กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประเทศ 

ซึ่งเปนวิชาที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีความรูความสามารถท่ีจะดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21(สถาบัน

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานบูรณาการรวมสะเต็มศึกษาเพื่อสงเสริมการแกปญหาในชีวิตจริง 

เหมาะสมที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตรทุกระดับชั้น และการจัดการเรียนรูในรายวิชาอื่น ๆ 

เวลาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนอาจยืดหยุนไดตามความเหมาะสมของระดับ

ความสามารถของนักเรียน และระยะเวลาของการจัดการเรียนรู แตไมควรมากเกินไปอาจทําใหนักเรียนเกิดความ

ามารถบูรณาการรวมกับการจัด 
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หลักการวิจัยเบื้องตน.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน.  กรุงเทพมหานคร: เอ็มไอทีพริ้นทรติ้ง

ผลของการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีตอ

ความสามารถในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรยีนสาธิต. (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ

มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: 

วิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา. (2558). ระบบฐานขอมูลวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2559). เอกสารจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 

). การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน

วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน ประเทศไทย

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

โรงพิมพแหงชุมนุมการเกษตรแหงประเทศไทย. 

สะเต็มศึกษากับการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ว ิศวกรรมศาสตร

และคณิตศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกา.  วารสารสมาคมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

19, 15-18. 

Problem Solving is Every body’s Problem.The ScienceTeacher. 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เอ็มไอทีพริ้นทรติ้ง. 

บวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีตอ 

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ).           

: มลูนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ. 

ยนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา. 

เอกสารจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา.  

วามสามารถในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทรัพยากร 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน.

มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน ประเทศไทย. 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  

สะเต็มศึกษากับการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ว ิศวกรรมศาสตร 

มครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

The ScienceTeacher. 4, 16–18. 



 

 

การพัฒนาทักษะการอานสรุปความสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โดยใชแบ

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัย เรื่ อง การพัฒนาทักษะการอานสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

โดยใชแบบฝกการสรุปความ  ดวยเทคนิค 

ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบฝกการอานสรุปความ ดวยเทคนิค 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  

และหลังเรียน  ตลอดจนเพื่อสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยแบบฝกการอานสรุป

ความโดยใชเทคนิคDR – TA  

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเถินวิทยา ซึ่งกําลังศึกษาอยูใ

เนื้อหาที่นํามาสรางแบบฝกทักษะการอานสรุปความ ผูวิจัยไดศึกษาการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  

การอานสรุปความผูวิจัยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ 

อานสรุปความ ใชเวลาการจัดการเรียนรู รวมทั้งสิ้น  

ผลการวิจัยพบวา แบบฝกมีประสิทธิภาพเทากับ 

หลังเรียน    มีคาเฉลี่ย  รอยละ  

นักเรียน  ท่ีมีตอแบบฝกทักษะการอานสรุปความ มีคาการประเมินอยูในระดับมาก

 

คําสําคัญ : การอาน,สรุปความ
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การพัฒนาทักษะการอานสรุปความสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โดยใชแบบฝกหัดทกัษะการสรุปความ ดวยเทคนิค DR 
 

ดาวประกาย วงศคํา
1 

 

การศึกษาวิจัย เรื่ อง การพัฒนาทักษะการอานสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

โดยใชแบบฝกการสรุปความ  ดวยเทคนิค DR -  TA  ไดทําการศึกษาในพื้นที่โรงเรียนเถินวิทยา อ

ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบฝกการอานสรุปความ ดวยเทคนิค DR – TA สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80 / 80 และเพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถดานการอานสรุปความของนักเรียน กอน

ลังเรียน  ตลอดจนเพื่อสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยแบบฝกการอานสรุป

TA  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้น

โรงเรียนเถินวิทยา ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  

เนื้อหาที่นํามาสรางแบบฝกทักษะการอานสรุปความ ผูวิจัยไดศึกษาการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 เพื่อนํามาวิเคราะหเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู สวนแบบฝกทักษะ

ปความผูวิจัยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ DR – TA  ในการสรางโดยมีเนื้อหา 

อานสรุปความ ใชเวลาการจัดการเรียนรู รวมทั้งสิ้น  3  คาบ  

ผลการวิจัยพบวา แบบฝกมีประสิทธิภาพเทากับ 85.56 / 87.0  อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและ

น    มีคาเฉลี่ย  รอยละ  6.2 : 17.3  จึงถือวาผานวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว ตลอดจนความพึงพอใจของ

นักเรียน  ท่ีมีตอแบบฝกทักษะการอานสรุปความ มีคาการประเมินอยูในระดับมาก 

สรุปความ, เทคนิค DR-TA 
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การพัฒนาทักษะการอานสรุปความสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                 

DR – TA 

การศึกษาวิจัย เรื่ อง การพัฒนาทักษะการอานสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2                               

รียนเถินวิทยา อ.เถิน จ.ลําปาง       

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2              

และเพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถดานการอานสรุปความของนักเรียน กอน

ลังเรียน  ตลอดจนเพื่อสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยแบบฝกการอานสรุป

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้น

ปการศึกษา  2561  จํานวน 10  คน  

เนื้อหาที่นํามาสรางแบบฝกทักษะการอานสรุปความ ผูวิจัยไดศึกษาการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง

เพื่อนํามาวิเคราะหเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู สวนแบบฝกทักษะ

ในการสรางโดยมีเนื้อหา 3 เรื่อง ครอบคลุมการ

อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและ

จึงถือวาผานวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว ตลอดจนความพึงพอใจของ
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Abstract 
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summary reading skills of Grade 8 students by using DR

to compare the summary reading ability of students’ pre

feedback from the students. This resear

students of Grade 8 at Thoen Wittaya School who are studying in the second semester of the 

academic year 2018. The contents of this research base on learning management core education 

curriculum 2551 in order to create the content and specify objectives. Exercises in this research 

based on DR-TA learning concept which had three parts and cover summary reading by using 3 

classes for study management.

The result of this research found that this exercise h

study and post-study had an average of 6.2:17.3 which achieved the objectives of this research. 

Moreover, this research got the high score from students' satisfaction.
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Summary reading skills development for Grade 8 students by using 

reading exercises with DR-TA technique 
 

Dowprakai Wongkam
1
 

 

Summary reading development for Grade 8 students by using reading exercises with DR

TA technique at Thoen Wittaya School, Thoen District, Lampang. This research aims  developed 

summary reading skills of Grade 8 students by using DR-TA technique according to criteria 80/80, 

to compare the summary reading ability of students’ pre-study and post-

feedback from the students. This research was quantitative research which was conducted on 10 

students of Grade 8 at Thoen Wittaya School who are studying in the second semester of the 

academic year 2018. The contents of this research base on learning management core education 

n order to create the content and specify objectives. Exercises in this research 

TA learning concept which had three parts and cover summary reading by using 3 

classes for study management. 

The result of this research found that this exercise had effectives 85.56/87.0 and pre

study had an average of 6.2:17.3 which achieved the objectives of this research. 

Moreover, this research got the high score from students' satisfaction. 

reading, summarize, DR-TA technique 
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opment for Grade 8 students by using 

TA technique  

Summary reading development for Grade 8 students by using reading exercises with DR-

is research aims  developed 

TA technique according to criteria 80/80, 

-study and to get the 

ch was quantitative research which was conducted on 10 

students of Grade 8 at Thoen Wittaya School who are studying in the second semester of the 

academic year 2018. The contents of this research base on learning management core education 

n order to create the content and specify objectives. Exercises in this research 

TA learning concept which had three parts and cover summary reading by using 3 

ad effectives 85.56/87.0 and pre-

study had an average of 6.2:17.3 which achieved the objectives of this research. 
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1. บทนํา 

ภาษาไทยมีความสําคัญมากเพราะเปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางคนไทยทั้งชาติทําใหเกิด

ความสะดวกเกิดความเขาใจตรงกันการมีภาษาใชรวมกันในคนหมูมากทําใหเกิดพลังเกิดความรูสึกเปนน้ําหนึ่งใจ

เดียวกันภาษาเปนเครื่องหมายแสดงความเปนชาติไทย เปนเอกลั

ประจําชาติอยางหนึ่งที่นาภาคภูมิใจและควรแกการรักษาไว  ดังนั้นคนไทยจะตองทําความเขาใจ และศึกษา

หลักเกณฑทางภาษาหมั่นฝกฝนใหมีทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชใน     

การสื่อสาร การเรียนรูสิ่งตางๆ และการสรางความเขาใจอันดีตอกันใหเกิดประโยชนแกตนเอง ชุมชน สังคม   และ

ประเทศชาติ ภาษาจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรแกการเรียนรู อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป       

(กรมวิชาการ. 2551 : 3)  

ปจจุบันการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรี

ของสังคมซึ่งเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดการเรียนรู

เปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตร เขาสูชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน

ขณะเดียวกันการเรียนรู  ของผูเรียนถือวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูผูสอนในฐานะที่มีบทบาทใน การ

จัดการศึกษาจึงควรจัดระเบียบการเรียนการสอนดวยการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ของการพัฒนาโดยยึดพื้น

ฐานความรูความสามารถความสนใจและความตองการของผูเรียนเปนหลัก

ของแตละคนและมีความรับผิดชอบ ตอสังคมสรางเยาวชนรุนใหมใหมีลักษณะใฝรูมีความสามารถในการแสวงหา

ความรูนําทางการเรียนรูของตนเองไดสงเสริมใหเกิดการพัฒนาสังคมแหงภูมิปญญาที่คนไทยสามารถเรียนรูไดตลอด

ชีวิตแลวนําสิ่งสําคัญที่ขาดไมไดคือการเรียนรูดวยตนเอง 

(สุคนธ สินธพานนท 2558 : 7

โลกทั้งดานธรรมชาติและวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย ขอมูลขาวสารที่แพร

ของโลกมีอิทธิพลสําคัญตอการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมการเมืองการปกครอง

การศึกษาวิทยาศาสตรการแพทยสังคมของมนุษย เริ่มมีความเปนชุมชนเมืองมากขึ้นทามกลางกระแสของการ

เปลี่ยนแปลงนั้นสมาชิกในสังคม ตองมีการ

สังคม ไดอยางปลอดภัยและมีความสุขนั่นก็คือการพัฒนาทางดานการศึกษา

ดังนั้นในดานกระบวนการสอนของครูจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหสอดคลอง กับกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียนดวย ผูสอนจะตองเนนใ

เพียงอยางเดียว ผูมีบทบาทสําคัญในการนําหลักสูตรไปใชในหองเรียนคือครู ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนและเลือกวิธีสอน เพ่ือใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู

จากการสอบถามคุณครูประ

เขาใจเรื่องการอานสรุปความ ไมแตกฉาน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา เรื่องการพัฒนาอานสรุปความโดยใชแบบฝกหัด

ทักษะการสรุปความ ดวยเทคนิค 

นับวาเปนปญหา อีกปญหาหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพราะหากนักเรียนยังไม

สามารถเขาใจเรื่องการสรุปความ ก็จะเปนปญหาในการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอานตอไป

เหตุผลดังที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จ

เรียนการสอนวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
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ภาษาไทยมีความสําคัญมากเพราะเปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางคนไทยทั้งชาติทําใหเกิด

ความสะดวกเกิดความเขาใจตรงกันการมีภาษาใชรวมกันในคนหมูมากทําใหเกิดพลังเกิดความรูสึกเปนน้ําหนึ่งใจ

เดียวกันภาษาเปนเครื่องหมายแสดงความเปนชาติไทย เปนเอกลักษณของชาตินอกจากนั้นภาษายังเปนวัฒนธรรม

ประจําชาติอยางหนึ่งที่นาภาคภูมิใจและควรแกการรักษาไว  ดังนั้นคนไทยจะตองทําความเขาใจ และศึกษา

หลักเกณฑทางภาษาหมั่นฝกฝนใหมีทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชใน     

ยนรูสิ่งตางๆ และการสรางความเขาใจอันดีตอกันใหเกิดประโยชนแกตนเอง ชุมชน สังคม   และ

ประเทศชาติ ภาษาจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรแกการเรียนรู อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป       

ปจจุบันการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนตองใหสอดคลองกับแนวโนมของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมซึ่งเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดการเรียนรู

เปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตร เขาสูชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน

ะเดียวกันการเรียนรู  ของผูเรียนถือวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูผูสอนในฐานะที่มีบทบาทใน การ

จัดการศึกษาจึงควรจัดระเบียบการเรียนการสอนดวยการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ของการพัฒนาโดยยึดพื้น

ฐานความรูความสามารถความสนใจและความตองการของผูเรียนเปนหลักจึงนําไปสูการพัฒนาไดตามศกัยภาพสงูสดุ

ของแตละคนและมีความรับผิดชอบ ตอสังคมสรางเยาวชนรุนใหมใหมีลักษณะใฝรูมีความสามารถในการแสวงหา

ความรูนําทางการเรียนรูของตนเองไดสงเสริมใหเกิดการพัฒนาสังคมแหงภูมิปญญาที่คนไทยสามารถเรียนรูไดตลอด

ญที่ขาดไมไดคือการเรียนรูดวยตนเอง (ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร 2556 

7) ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในยุคปจจุบันมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ

โลกทั้งดานธรรมชาติและวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย ขอมูลขาวสารที่แพรกระจายไปอยางรวดเร็วทั่วทุกภาคสวน

ของโลกมีอิทธิพลสําคัญตอการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมการเมืองการปกครอง

การศึกษาวิทยาศาสตรการแพทยสังคมของมนุษย เริ่มมีความเปนชุมชนเมืองมากขึ้นทามกลางกระแสของการ

เปลี่ยนแปลงนั้นสมาชิกในสังคม ตองมีการปรับตนใหเขากับสถานการณของโลกสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําใหทุกคนอยูใน

สังคม ไดอยางปลอดภัยและมีความสุขนั่นก็คือการพัฒนาทางดานการศึกษา 

ดังนั้นในดานกระบวนการสอนของครูจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหสอดคลอง กับกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียนดวย ผูสอนจะตองเนนใหผูเรียนไดคิด ลงมือทํา และการคนหาความรูมากกวาการสอนที่มุงเนนเนื้อหา

เพียงอยางเดียว ผูมีบทบาทสําคัญในการนําหลักสูตรไปใชในหองเรียนคือครู ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนและเลือกวิธีสอน เพ่ือใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู 

จากการสอบถามคุณครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเถินวิทยา อําเภอเถินจังหวัดลําปาง นักเรียน

เขาใจเรื่องการอานสรุปความ ไมแตกฉาน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา เรื่องการพัฒนาอานสรุปความโดยใชแบบฝกหัด

ทักษะการสรุปความ ดวยเทคนิค DR – TA  เพื่อทําการทดสอบความรูเกี่ยวกับเรื่องการสรุ

นับวาเปนปญหา อีกปญหาหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพราะหากนักเรียนยังไม

สามารถเขาใจเรื่องการสรุปความ ก็จะเปนปญหาในการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอานตอไป

เหตุผลดังที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําแบบฝกทักษะ มาใชในการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน เถินวิทยา อําเภอเถินจังหวัดลําปาง เพื่อใหผูเรียนบรรลุ

110 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ภาษาไทยมีความสําคัญมากเพราะเปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางคนไทยทั้งชาติทําใหเกิด

ความสะดวกเกิดความเขาใจตรงกันการมีภาษาใชรวมกันในคนหมูมากทําใหเกิดพลังเกิดความรูสึกเปนน้ําหนึ่งใจ

กษณของชาตินอกจากนั้นภาษายังเปนวัฒนธรรม

ประจําชาติอยางหนึ่งที่นาภาคภูมิใจและควรแกการรักษาไว  ดังนั้นคนไทยจะตองทําความเขาใจ และศึกษา

หลักเกณฑทางภาษาหมั่นฝกฝนใหมีทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชใน     

ยนรูสิ่งตางๆ และการสรางความเขาใจอันดีตอกันใหเกิดประโยชนแกตนเอง ชุมชน สังคม   และ

ประเทศชาติ ภาษาจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรแกการเรียนรู อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป       

ยนตองใหสอดคลองกับแนวโนมของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมซึ่งเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดการเรียนรู

เปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตร เขาสูชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน

ะเดียวกันการเรียนรู  ของผูเรียนถือวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูผูสอนในฐานะที่มีบทบาทใน การ

จัดการศึกษาจึงควรจัดระเบียบการเรียนการสอนดวยการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ของการพัฒนาโดยยึดพื้น

จึงนําไปสูการพัฒนาไดตามศกัยภาพสงูสดุ

ของแตละคนและมีความรับผิดชอบ ตอสังคมสรางเยาวชนรุนใหมใหมีลักษณะใฝรูมีความสามารถในการแสวงหา

ความรูนําทางการเรียนรูของตนเองไดสงเสริมใหเกิดการพัฒนาสังคมแหงภูมิปญญาที่คนไทยสามารถเรียนรูไดตลอด

2556 :1) ซึ่งสอดคลองกับ 

ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในยุคปจจุบันมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ

กระจายไปอยางรวดเร็วทั่วทุกภาคสวน

ของโลกมีอิทธิพลสําคัญตอการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมการเมืองการปกครอง

การศึกษาวิทยาศาสตรการแพทยสังคมของมนุษย เริ่มมีความเปนชุมชนเมืองมากขึ้นทามกลางกระแสของการ

ปรับตนใหเขากับสถานการณของโลกสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําใหทุกคนอยูใน

ดังนั้นในดานกระบวนการสอนของครูจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหสอดคลอง กับกระบวนการเรียนรู

หผูเรียนไดคิด ลงมือทํา และการคนหาความรูมากกวาการสอนที่มุงเนนเนื้อหา

เพียงอยางเดียว ผูมีบทบาทสําคัญในการนําหลักสูตรไปใชในหองเรียนคือครู ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ

โรงเรียนเถินวิทยา อําเภอเถินจังหวัดลําปาง นักเรียน

เขาใจเรื่องการอานสรุปความ ไมแตกฉาน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา เรื่องการพัฒนาอานสรุปความโดยใชแบบฝกหัด

เพื่อทําการทดสอบความรูเกี่ยวกับเรื่องการสรุปความของนักเรียน และ

นับวาเปนปญหา อีกปญหาหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพราะหากนักเรียนยังไม

สามารถเขาใจเรื่องการสรุปความ ก็จะเปนปญหาในการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอานตอไป 

ะนําแบบฝกทักษะ มาใชในการพัฒนาคุณภาพการ

โรงเรียน เถินวิทยา อําเภอเถินจังหวัดลําปาง เพื่อใหผูเรียนบรรลุ



 

 

จุดมุงหมายที่ตั้งใจไวจากแนวโนม  ที่มีการใชแบบฝกทักษะ ในหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ชวย

ประหยัดเวลา ท้ังผูสอนและผูเรียน อีกท้ังผูเรียนก็มีสวนรวมอยางแข็งขันในการจัดการเรียนการสอนอีกดวย

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกการอาน เรื่อง การอานสรุปความ โดยเทคนิค 

มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

หลังเรียนโดยใชการเรียนรูดวยแบบฝกการอานสรุปความทักษะการสรุปความโดยเทคนิค 

 3. เพื่อสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ดวยการใชแบบฝกทักษะการอานสรุปความโดยใชเทคนิค 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้

กลุมเปาหมายแหลงขอมูลที่ศึกษา

กลุ ม เป าหมายในวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ  นั ก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาปที่  

โรงเรียนเถินวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง นักเรียนชั้น ม

 ขอบเขตดานเนื้อหา

 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการสรางแบบฝกทักษะการสรุปความดวยเทคนิค

DR -  TA  เพื่อการอานสรุปความ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวของกับระดับและวัยของผูเรียนไดแกเนื้อหา จากนิทาน ขาว และ

บทความ 

 

ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรตน 

 แบบฝกทักษะการอานสรุปความเพื่อการเรียนรูโดยใชแนวคิด 

(DR-TA) 

ตัวแปรตาม  

 ผลสัมฤทธิ์อานสรุปคว

ทักษะการสรุปความโดยเทคนคิ 

 

ขอบเขตดานระยะเวลา 

 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
การอาน หมายถึง การอานเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการแสวงหา  ความรู การ

ถูกตองจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูอานทุกคน การรูจักฝกฝนอานอยางสม่ําเสมอก็จะชวยใหผูอานมีพื้นฐานในการอาน

ที่ดีทั้งจะชวยใหเกิดความชํานาญและมีความรูกวางขวางดวย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

จุดมุงหมายที่ตั้งใจไวจากแนวโนม  ที่มีการใชแบบฝกทักษะ ในหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ชวย

เวลา ท้ังผูสอนและผูเรียน อีกท้ังผูเรียนก็มีสวนรวมอยางแข็งขันในการจัดการเรียนการสอนอีกดวย

เพื่อพัฒนาแบบฝกการอาน เรื่อง การอานสรุปความ โดยเทคนิค DR – 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80        

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

หลังเรียนโดยใชการเรียนรูดวยแบบฝกการอานสรุปความทักษะการสรุปความโดยเทคนิค DR 

เพื่อสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดก

ดวยการใชแบบฝกทักษะการอานสรุปความโดยใชเทคนิค DR – TA 

 
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

กลุมเปาหมายแหลงขอมูลที่ศึกษา 

กลุ ม เป าหมายในวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ  นั ก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาปที่  2  ภาค เรี ยนที่  

โรงเรียนเถินวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง นักเรียนชั้น ม.2 จํานวน 10 คน โดยเลือกเฉพาะเจาะจง

ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการสรางแบบฝกทักษะการสรุปความดวยเทคนิค

านสรุปความ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวของกับระดับและวัยของผูเรียนไดแกเนื้อหา จากนิทาน ขาว และ

แบบฝกทักษะการอานสรุปความเพื่อการเรียนรูโดยใชแนวคิด Directed Reading Thinking Activity 

ผลสัมฤทธิ์อานสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ที่จดัการเรยีนรูดวยแบบฝกการอานสรุปความ

ทักษะการสรุปความโดยเทคนคิ DR – TA   

ปการศึกษา 2561 

หมายถึง การอานเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการแสวงหา  ความรู การ

ถูกตองจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูอานทุกคน การรูจักฝกฝนอานอยางสม่ําเสมอก็จะชวยใหผูอานมีพื้นฐานในการอาน

ที่ดีทั้งจะชวยใหเกิดความชํานาญและมีความรูกวางขวางดวย   
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จุดมุงหมายที่ตั้งใจไวจากแนวโนม  ที่มีการใชแบบฝกทักษะ ในหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ชวย

เวลา ท้ังผูสอนและผูเรียน อีกท้ังผูเรียนก็มีสวนรวมอยางแข็งขันในการจัดการเรียนการสอนอีกดวย 

 TA สําหรับนักเรียนชั้น

    

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2กอนเรียนและ

DR – TA   

ที่มีตอการจัดการเรียนรู                  

ภาค เรี ยนที่  2  ป การศึ กษา  2561  

คน โดยเลือกเฉพาะเจาะจง  

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการสรางแบบฝกทักษะการสรุปความดวยเทคนิค

านสรุปความ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวของกับระดับและวัยของผูเรียนไดแกเนื้อหา จากนิทาน ขาว และ

Directed Reading Thinking Activity 

ที่จดัการเรยีนรูดวยแบบฝกการอานสรุปความ

หมายถึง การอานเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการแสวงหา  ความรู การรู  และการใชวิธีอานที่

ถูกตองจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูอานทุกคน การรูจักฝกฝนอานอยางสม่ําเสมอก็จะชวยใหผูอานมีพื้นฐานในการอาน



 

 

การสรุปความ หมายถึง การสรุปความ หมายถึง การรวบรวมเอาใจความสําคั

ใหมใหสั้นที่สุดโดยใชสํานวนภาษาของตนเอง ตองสรุปขอความที่อาน    ใหตรงกับจุดมุงหมายของเนื้อเรื่อง 

พิจารณาวาผูเขียนตองการสงสารทํานองใด  เชน  แนะนํา ตักเตือน ยกยอง ตําหนิ หรือประชดประชัน

วิธีการสอนอานแบบ 

ทํากิจกรรมตางๆไดอยางมีจุดหมาย 

แบบฝก  หมายถึง   สิ่งท่ีสรางข้ึนเพื่อเสริมสรางทักษะใหแกนักเรียน  มีลักษณะเปนแบบฝกหัดใหนักเรียน

ไดกระทํากิจกรรมโดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนใหดีขึ้น

ผลสัมฤทธิ์การอานสรุปความ

การทําแบบฝกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานสรุปความที่ผูวิจัยสรางขึ้น

 นักเรียน   หมายถึง   ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น   มัธยมศึกษาปที่ 

ตําบลลอมแรดอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัย จากความสําคัญตางๆ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะใชวิธีการสอนอานแบบ 

ความและสงเสริมความสามารถในการอานสรุปความขอ

การอานสรุปความแบบ 

(Directed Reading Thinking Activity
ขั้นตอนการสอน 

ชวงที่ 1 กระบวนการอานและคิด 
ขั้นที่ 1 การคาดเดา 
      ใหนักเรียนคาดเดาเหตุการณจากเรื่องที่อาน

ขั้นที่ 2 การอาน 
      ใหนักเรียนอานออกเสียง 
ขั้นที่ 3 การแปลความหมาย โดยใชวิธีตอไปนี้

     3.1 อานประโยคหรือเนื้อเรื่องอีกครั้ง  

     3. 2 เปดพจนานุกรม  
     3 .3 ถามเพื่อนหรือครู 
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบความเขาใจ 
     ใหนักเรียนตอบคําถามครู 
 
ชวงที่ 2 ฝกสรุปความ 

1. สรุปสาระสําคัญ 
2. ทําแบบฝก 
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หมายถึง การสรุปความ หมายถึง การรวบรวมเอาใจความสําคั

ใหมใหสั้นที่สุดโดยใชสํานวนภาษาของตนเอง ตองสรุปขอความที่อาน    ใหตรงกับจุดมุงหมายของเนื้อเรื่อง 

พิจารณาวาผูเขียนตองการสงสารทํานองใด  เชน  แนะนํา ตักเตือน ยกยอง ตําหนิ หรือประชดประชัน

วิธีการสอนอานแบบ DR –TA เปนแนวคิดทฤษฎีการสอนที่เนนประสบการณโดย  จะเนนใหเด็กคิดได 

ทํากิจกรรมตางๆไดอยางมีจุดหมาย  

หมายถึง   สิ่งท่ีสรางข้ึนเพื่อเสริมสรางทักษะใหแกนักเรียน  มีลักษณะเปนแบบฝกหัดใหนักเรียน

ไดกระทํากิจกรรมโดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนใหดีขึ้น 

สัมฤทธิ์การอานสรุปความ หมายถึง คะแนนความสามารถการอานสรุปความ ของนักเรียนที่วัดไดจาก

การทําแบบฝกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานสรุปความที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

หมายถึง   ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น   มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเถินวิทยา บานดอ

ตําบลลอมแรดอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย จากความสําคัญตางๆ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะใชวิธีการสอนอานแบบ DR 

ความและสงเสริมความสามารถในการอานสรุปความของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้

การอานสรุปความแบบ DR-TA 

Directed Reading Thinking Activity) 
 เนื้อหา 

ใหนักเรียนคาดเดาเหตุการณจากเรื่องที่อาน 

การแปลความหมาย โดยใชวิธีตอไปนี้ 
อานประโยคหรือเนื้อเรื่องอีกครั้ง   

1.บทความ 
 
2.นิทาน 
 

3.ขาว 

1. ชื่อเรื่อง 

2. คํานํา 

3. คําชื่อแจง

4. สารบญั 

5. วัตถุประสงค

6. แบบทดสอบ

กอนเรียน

7. แบบฝกทักษะ

8. แบบทดสอบ

หลังเรียน

แบบฝกทักษะการอาน

สรุปความ
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หมายถึง การสรุปความ หมายถึง การรวบรวมเอาใจความสําคัญ ของเรื่องมาเรียบเรียง

ใหมใหสั้นที่สุดโดยใชสํานวนภาษาของตนเอง ตองสรุปขอความที่อาน    ใหตรงกับจุดมุงหมายของเนื้อเรื่อง 

พิจารณาวาผูเขียนตองการสงสารทํานองใด  เชน  แนะนํา ตักเตือน ยกยอง ตําหนิ หรือประชดประชัน 

ารสอนที่เนนประสบการณโดย  จะเนนใหเด็กคิดได 

หมายถึง   สิ่งท่ีสรางข้ึนเพื่อเสริมสรางทักษะใหแกนักเรียน  มีลักษณะเปนแบบฝกหัดใหนักเรียน

หมายถึง คะแนนความสามารถการอานสรุปความ ของนักเรียนที่วัดไดจาก

โรงเรียนเถินวิทยา บานดอนไชย  

35 

DR - TAเพื่อใชสอนอานสรุป

โดยมีกรอบแนวคิดดังนี ้

คําชื่อแจง 

วัตถุประสงค 

แบบทดสอบ

กอนเรียน 

แบบฝกทักษะ 

ทดสอบ

เรียน 

แบบฝกทักษะการอาน

สรุปความ 

ผลสัมฤทธิ์การอาน

สรุปความ 



 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีการดําเนินการ 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 

ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัด

 2. กลุมอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

บานดอนไชย ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

จํานวน 10 คนโดยใชวิธีเจาะจง 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก

1. แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเรื่อง การอานสรุปความ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ทักษะการสรุปความ ดวยเทคนิค 

  ชุดที่ 1 เรื่อง แบบทดสอบกอนเรียน การอานสรุปความจากบทความโดยใชเทคนิค 

  ชุดท่ี 2 เรื่องการอานสรุปความจากนิทานโดยใชเทคนิค 

  ชุดท่ี 3 เรื่องการอานสรุปความจากขาวโดยใชเทคนิค 

 2 .  แบบทดสอบวั ด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 

 3. แบบประเมินสอบถามความคิดเห็นตอการเรียน

สรุปความ ดวยเทคนิค DR – TA

 

การดําเนินการวิจัย/การเก็บรวบรวมขอมูล

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 

เฉพาะเจาะจง  จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่

 1. ผูวิจัยชี้แจงนักเรียนใหเขาใจวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูเรื่องการสรุปความ โดยใชแบบฝกทักษะ

การอานสรุปความ ประกอบการสอน

 2. ผูวิจัยใหกลุมประชากรทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน จํานวน 

20 นาที เมื่อทําการทดสอบแลว นํามาตรวจใหคะแนนและบันทึกผลคะแนนไว

 3. ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานสรุปความ โดยใชแบบฝกทักษะ ประกอบการสอน วิชา

ภาษาไทย ใชระยะเวลาในการทดลองเปนเวลา 

 4. ผูวิจัยใหกลุมประชากรทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยแบบทดสอบหลังเรียน

 5. ผูวิจัยใหกลุมประชากรประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

จัดการเรียนรูเรื่องการอานสรุปความดวยแบบฝกทักษะสรุปความ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเถินวิทยา บานดอนไชย 

ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

กลุมอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

บานดอนไชย ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

คนโดยใชวิธีเจาะจง Purposive Sampling 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเรื่อง การอานสรุปความ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ทักษะการสรุปความ ดวยเทคนิค DR – TA จํานวน 3 แผน แผนละ 55 นาท ี  

เรื่อง แบบทดสอบกอนเรียน การอานสรุปความจากบทความโดยใชเทคนิค 

เรื่องการอานสรุปความจากนิทานโดยใชเทคนิค DR – TA 

เรื่องการอานสรุปความจากขาวโดยใชเทคนิค DR – TA ทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ท างการ เรี ยนกอน เรี ยนและหลั ง เ รื่ อ ง  การอ านสรุ ปความ                    

2 โดยใชแบบฝกหัดทักษะการสรุปความ ดวยเทคนิค DR –

ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ     

แบบประเมินสอบถามความคิดเห็นตอการเรียนรูเรื่อง การอานสรุปความ โดยใชแบบฝกหัดทักษะการ

TA 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2561 โดยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบ

เฉพาะเจาะจง  จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  จํานวน 10 คน ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังน้ี

ผูวิจัยชี้แจงนักเรียนใหเขาใจวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูเรื่องการสรุปความ โดยใชแบบฝกทักษะ

การอานสรุปความ ประกอบการสอน 

ผูวิจัยใหกลุมประชากรทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน จํานวน 

นาที เมื่อทําการทดสอบแลว นํามาตรวจใหคะแนนและบันทึกผลคะแนนไว  

ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานสรุปความ โดยใชแบบฝกทักษะ ประกอบการสอน วิชา

ภาษาไทย ใชระยะเวลาในการทดลองเปนเวลา 3 คาบ คาบละ 55 นาที ทําการสอนโดยใชชั่วโมง

ผูวิจัยใหกลุมประชากรทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยแบบทดสอบหลังเรียน

ผูวิจัยใหกลุมประชากรประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

จัดการเรียนรูเรื่องการอานสรุปความดวยแบบฝกทักษะสรุปความ ประกอบการสอน 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โรงเรียนเถินวิทยา บานดอนไชย 

35 จํานวน 30 คน  

กลุมอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเถินวิทยา      

บานดอนไชย ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35        

แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเรื่อง การอานสรุปความ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบฝกหัด

   

เรื่อง แบบทดสอบกอนเรียน การอานสรุปความจากบทความโดยใชเทคนิค DR – TA

   

ทดสอบหลังเรียน 

ผลสั มฤทธิ์ ท างการ เรี ยนกอน เรี ยนและหลั ง เ รื่ อ ง  การอ านสรุ ปความ                    

– TA เปนแบบทดสอบ

   

รูเรื่อง การอานสรุปความ โดยใชแบบฝกหัดทักษะการ

โดยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบ

คน ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังน้ี 

ผูวิจัยชี้แจงนักเรียนใหเขาใจวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูเรื่องการสรุปความ โดยใชแบบฝกทักษะ

ผูวิจัยใหกลุมประชากรทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน จํานวน 20 คะแนนใชเวลา 

   

ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู เรื่อง การอานสรุปความ โดยใชแบบฝกทักษะ ประกอบการสอน วิชา

นาที ทําการสอนโดยใชชั่วโมงเวลาเรียนตามปกติ

ผูวิจัยใหกลุมประชากรทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยแบบทดสอบหลังเรียน 

ผูวิจัยใหกลุมประชากรประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการ

   



 

 

 6. หลังการวิจัย ผูวิจัยนํามาตรวจใหคะแนนพรอมทั้งบันทึกผลไวนําผลที่ไดจากการทดสอบกอนและหลัง

เรียนมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติตอไป

   

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูว ิจัยได

1. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดําเนินการหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)

2. การวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกหัดทักษะการสรุปความ ดวยเทคนิค 

มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชสูตร E

3. คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากแบบฝกทักษะการอานสรุปความ 

แบบทดสอบความเขาใจกอน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยการใชแบบฝกการอานสรุปความโดยใชเทคนิค 

 

7. ผลการวิจัย 
 การวิวิจัยการพัฒนาทักษะการอานสรุปความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ทักษะการสรุปความ ดวยเทคนิค 

ดังนี ้

1. เพื่อพัฒนาแบบฝกการอาน เรื่อง การอานสรุปความ โดยเทคนิค 

มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

ของเครื่องมือ (E1/ E2จากการนําแบบฝกทักษะการอานสรุปความไปทดลองใชกับกลุมทดลองและและกลุมตัวอยาง

ผูวิจัยสามารถสรุปออกมาเปนตารางแสดงผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือดังนี้

กลุมทดลอง 

กลุมทดลองครั้งที่ 1  

กลุมทดลองครั้งที่ 2 

กลุมตัวอยาง 

พบวาคาประสิทธิภาพของเครื่องมือกลุมทดลองครั้งที่ 

ที่กําหนดไวคือ 80/80 ทําใหผูวิจัยนําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชอีก 

ครั้งที่ 2 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 

ตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/

ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอานสรุปความเพิ่มขึ้น

 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด

และหลังเรียนที่จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานสรุปความทักษะการสรุปความ โดยเทคนิค 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบ

ฝกทักษะการอานสรุปความ ดังน้ี

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

หลังการวิจัย ผูวิจัยนํามาตรวจใหคะแนนพรอมทั้งบันทึกผลไวนําผลที่ไดจากการทดสอบกอนและหลัง

เรียนมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติตอไป 

      

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล      

ในการศึกษาครั้งนี้ผูว ิจัยไดนําขอมูลเก็บรวบรวมมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดําเนินการหาคาดัชนีความ

Index of Item Objective Congruence: IOC) 

การวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกหัดทักษะการสรุปความ ดวยเทคนิค DR 

E1/E2 นําผลมาเทียบกับเกณฑ 80/80 

คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากแบบฝกทักษะการอานสรุปความ 

แบบทดสอบความเขาใจกอน - หลังเรียน เรื่องการอานจับใจความสําคัญและแบบเพื่อสอบถามความคิดเห็น ของ

ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยการใชแบบฝกการอานสรุปความโดยใชเทคนิค 

การวิวิจัยการพัฒนาทักษะการอานสรุปความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ทักษะการสรุปความ ดวยเทคนิค DR – TA ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถอภิปรายผลการวิจัยไว

เพื่อพัฒนาแบบฝกการอาน เรื่อง การอานสรุปความ โดยเทคนิค DR – 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80พบวาแบบผลสรุปการวิเคราะหขอมูลการหาประสิทธิภาพ

ารนําแบบฝกทักษะการอานสรุปความไปทดลองใชกับกลุมทดลองและและกลุมตัวอยาง

ผูวิจัยสามารถสรุปออกมาเปนตารางแสดงผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือดังนี ้

E1 

53.33 

86.67 

85.56 

พบวาคาประสิทธิภาพของเครื่องมือกลุมทดลองครั้งที่ 1 มีคาเทากับ 53.33/60.

ทําใหผูวิจัยนําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชอีก 

มีคาประสิทธิภาพเทากับ 86.67/80.0 และกลุมตัวอยางมีคาประสิทธิภาพเทากับ 

/80 ทําใหอนุมานไดวาหากนําเครื่องมือนี้ไปใชพัฒนาทักษะการอานสรุปความอาจทํา         

ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอานสรุปความเพิ่มขึ้น 

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

และหลังเรียนที่จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานสรุปความทักษะการสรุปความ โดยเทคนิค 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบ

ษะการอานสรุปความ ดังน้ี 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

หลังการวิจัย ผูวิจัยนํามาตรวจใหคะแนนพรอมทั้งบันทึกผลไวนําผลที่ไดจากการทดสอบกอนและหลัง

   

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดําเนินการหาคาดัชนีความ

DR – TA ของนักเรียนชั้น

คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากแบบฝกทักษะการอานสรุปความ 

หลังเรียน เรื่องการอานจับใจความสําคัญและแบบเพื่อสอบถามความคิดเห็น ของ

ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยการใชแบบฝกการอานสรุปความโดยใชเทคนิค DR – TA 

การวิวิจัยการพัฒนาทักษะการอานสรุปความ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบฝกหัด

ติฐานที่ตั้งไว สามารถอภิปรายผลการวิจัยไว

 TA สําหรับนักเรียนชั้น

ผลสรุปการวิเคราะหขอมูลการหาประสิทธิภาพ

ารนําแบบฝกทักษะการอานสรุปความไปทดลองใชกับกลุมทดลองและและกลุมตัวอยาง

E2 

60.0 

80.0 

87.0 

.0 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ     

ทําใหผูวิจัยนําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชอีก 2 ครั้ง พบวากลุมทดลอง      

และกลุมตัวอยางมีคาประสิทธิภาพเทากับ 85.56/87.0 ซึ่งเปนไป

ทําใหอนุมานไดวาหากนําเครื่องมือนี้ไปใชพัฒนาทักษะการอานสรุปความอาจทํา         

านการอานสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียน

และหลังเรียนที่จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานสรุปความทักษะการสรุปความ โดยเทคนิค DR – TA แสดง

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบ



 

 

ลําดับที ่

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

คน ที่ไดทําแบบฝกทักษะการอานสรุปความโดยใชเทคนิค 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนเทากับ 

เบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเทากับ 

เกณฑรอยละ 80  

 

3. เพื่อสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

การอานสรุปความโดยใชเทคนิค 

ผลการวิเคราะหขอมูลดานบรรยากาศในการเ

1. บรรยากาศในหองเรียนมีความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุกข้ันตอน

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

3. ครูเปนกันเองกับนักเรียนแล

4. ครูคอยชวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยางท่ัวถึง

 

พบวาผูตอบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

การอานสรุปความโดยใชเทคนิค 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน เมื่อเทียบกอนเรียนกับ

กอนเรียน หลังเรียน 

3 18 

2 17 

5 17 

8 16 

4 15 

10 19 

12 20 

5 17 

9 18 

4 16 

6.2 17.3 

3.33 1.49 

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเถิน

คน ที่ไดทําแบบฝกทักษะการอานสรุปความโดยใชเทคนิค DR – TA มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนเทากับ 3.33 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 

เบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเทากับ 1.49 โดยนักเรียนทุกคนมีรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผาน

เพื่อสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยแบบฝก

การอานสรุปความโดยใชเทคนิค DR – TA มีผลดังน้ี 

ผลการวิเคราะหขอมูลดานบรรยากาศในการเรียนรู (n = 10 ) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย 

บรรยากาศในหองเรียนมีความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุกข้ันตอน 4.8 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.8 

ครูเปนกันเองกับนักเรียนและสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ 4.4 

ครูคอยชวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยางท่ัวถึง 4.8 

รวม 4.7 

พบวาผูตอบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยแบบฝก

ปความโดยใชเทคนิค DR – TA  ดานบรรยากาศในการเรียนรู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 
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ผลการประเมิน เมื่อเทียบกอนเรียนกับ

หลังเรียน 

สูงกวากอนเรียน 

สูงกวากอนเรียน 

สูงกวากอนเรียน 

สูงกวากอนเรียน 

สูงกวากอนเรียน 

สูงกวากอนเรียน 

สูงกวากอนเรียน 

สูงกวากอนเรียน 

สูงกวากอนเรียน 

สูงกวากอนเรียน 

 

 

โรงเรียนเถินวิทยา จํานวน 10 

มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 6.2 คะแนน          

คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 17.3 คะแนน สวน

ยนักเรียนทุกคนมีรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผาน

ที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยแบบฝก

ระดับคุณภาพความพึงพอใจ 

 SD แปลความหมาย 

0.4 มาก 

0.4 มาก 

0.8 มาก 

0.4 มาก 

0.2 มาก 

ที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยแบบฝก

ดานบรรยากาศในการเรียนรู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.7 



 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

รายการประเมิน

1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดั

2. สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและตอบคําถามในสิ่งท่ีอยากรู

3. สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดไมยากจนเกินไป

4. แบบฝกการอานสรุปความความ โดยใชเทคนิค

เกิดความมั่นใจในการอานสรุปความครั้

 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยู ในระดับมาก                       

มีคาเฉลี่ยรวม 4.7  

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดานประโยชนที่ไดรับ 

รายการประเมิน 

1. แบบฝกการอานสรุปความความ โดยใชเทคนิค 

พัฒนาความสามารถดานการอานสรุปความความของนักเรียนไดดีขึ้น

2. แบบฝกการอานสรุปความความ โดยใชเทคนิค 

ความรูความเขาใจในเรื่องท่ีอานมาก

พบวา ผูตอบแบบสอบถามดานประโยชนท่ีไดรับ อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยรวม 

 

8. สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สรุปผล 

 การพัฒนาทักษะการอานสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ดังตอไปนี ้  

 1. แบบฝกทักษะการอานสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เรื่อง ไดแก บทความนิทาน และขาว ซึ่งมีคาประสิทธิภาพรายแบบฝกเทากับ 

80/80 ดังนั้นแบบฝกทักษะการอานสรุปคว

พัฒนาทักษะการอานสรุปความได

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอานสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ที่ไดจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะการอ

จึงถือวาผานวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว
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ผลการวิเคราะหขอมูลดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู(n = 10) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับตอเนื่องไมสับสน 4.8 0.4

สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและตอบคําถามในสิ่งท่ีอยากรู 4.4 0.8

สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดไมยากจนเกินไป 4.8 0.4

านสรุปความความ โดยใชเทคนิค DR – TA ทําใหนักเรียน

เกิดความมั่นใจในการอานสรุปความครัง้ตอไป 

4.8 0.4

รวม 4.7 0.2

พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยู ในระดับมาก                       

ผลการวิเคราะหขอมูลดานประโยชนที่ไดรับ (n =10) 

ระดับคุณภาพความพึงพอใจ

คาเฉลี่

แบบฝกการอานสรุปความความ โดยใชเทคนิค DR – TA ชวยสงเสริมและ

พัฒนาความสามารถดานการอานสรุปความความของนักเรียนไดดีขึ้น 

4.8 

แบบฝกการอานสรุปความความ โดยใชเทคนิค DR – TAชวยใหนักเรียนมี

ความรูความเขาใจในเรื่องท่ีอานมากขึ้น 

4.8 

รวม 4.8 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามดานประโยชนท่ีไดรับ อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยรวม 4

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การพัฒนาทักษะการอานสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ดวยเทคนิค DR -  TA     

       

แบบฝกทักษะการอานสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ดวยเทคนิค 

เรื่อง ไดแก บทความนิทาน และขาว ซึ่งมีคาประสิทธิภาพรายแบบฝกเทากับ 85.56/87.0 

ดังนั้นแบบฝกทักษะการอานสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยเทคนิค

พัฒนาทักษะการอานสรุปความได 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอานสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ที่ไดจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะการอานสรุปความดวยเทคนิค DR-TA มีคาเฉลี่ยรอยละ 

จึงถือวาผานวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว   
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ระดับคุณภาพความพึงพอใจ 

SD แปลความหมาย 

0.4 มาก 

0.8 มาก 

0.4 มาก 

0.4 มาก 

0.2 มาก 

พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยู ในระดับมาก                       

ระดับคุณภาพความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย SD 
แปล

ความหมาย 

 0.4 มาก 

 0.4 มาก 

 0 มาก 

4.8  

TA     สามารถสรุปผลได

   

ดวยเทคนิค DR -  TA จํานวน 3 

0 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

ดวยเทคนิคDR -  TA นํามาสามารถ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอานสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                   

มีคาเฉลี่ยรอยละ 6.2 : 17.3             



 

 

 3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกทักษะการอานสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ดวยเทคนิค DR -  TA ทั้ง 3 ดาน ประกอบไปดวย ดานดา

และดานประโยชนท่ีไดรับ มีคาการประเมินอยูในระดับมาก
 

อภิปรายผล 

ก า ร วิ จั ย ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร อ า น ส รุ ป ค ว า ม  ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ที่  

โดยใชแบบฝกการสรุปความ  ดวยเทคนิค 

ผลการวิจัยไวดังนี ้

1. เพื่อพัฒนาแบบฝกการอาน เรื่อง การอานสรุปความ โดยเทคนิค 

มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

 ผลการสรางและหาการพัฒนาทักษะการอ านสรุปควา

โดยใชแบบฝกการสรุปความ  ดวยเทคนิค 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 

พบวากลุมทดลองครั้งที่ 2 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 

85.56/87.0 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่

อานสรุปความ อาจทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสรุปความเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อาลิตตา เหมเกียรติกุล 

(2553) ไดศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ดานการอานสรุปความ ชั้นมัธ

กิจกรรมแบบกลุมรวมมือ เทคนิค 

สรุปความ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เทากับ 83.19/82.29 มีดัชนีประสิทธิผลของแ

วาตนเองมีความรับผิดชอบตอการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับดีมาก

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

และหลังเรียนที่จัดการเรียนรูด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เปนเพราะไดผานการดําเนินการอยางเปนระบบ หลาย

ขั้นตอนที่มีคุณภาพและและประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดและเปนชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดึง

สนใจของนักเรียน นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองโดยมีครูคอยเปนที่ปรึกษา อีกทั้งชุดกิจกรรมยังเปนชุดการสอนที่ให

ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ จากการมองภาพแลวคาดเดาเหตุการณที่เกิดขึ้น เกิดกระตุนความสนใจ ใหแกผูเรียน 

ทําใหขอมูลเขาใจงายและอา

ประสิทธิภาพ จึงทําใหคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสรุปความ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

6.2 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนเทากับ 

คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเทากับ 

เรียนผานเกณฑรอยละ 80 ซึ่งสอดคลองกั

จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

Activity ) จากผลการวิจัยพบวา 
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกทักษะการอานสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ดาน ประกอบไปดวย ดานดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

และดานประโยชนท่ีไดรับ มีคาการประเมินอยูในระดับมาก 

ก า ร วิ จั ย ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร อ า น ส รุ ป ค ว า ม  ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ที่  

โดยใชแบบฝกการสรุปความ  ดวยเทคนิค DR -  TA ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถอภิปราย

เพื่อพัฒนาแบบฝกการอาน เรื่อง การอานสรุปความ โดยเทคนิค DR – 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

ผลการสรางและหาการพัฒนาทักษะการอ านสรุปความ ของนัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่  

โดยใชแบบฝกการสรุปความ  ดวยเทคนิค DR -  TA เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูดานการอาน สรุปความใหมี

80  พบวาคาประสิทธิภาพของเครื่องมือกลุมทดลองครั้งที่ 1 มีคาเทากับ

ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 ทําใหผูวิจัยนําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชอีก 

มีคาประสิทธิภาพเทากับ 86.67/80.00 และกลุมตัวอยางมีคาประสิทธิภาพเทากับ 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดไวคือ 80/80 ทําใหอนุมานไดวาหากนําเครื่องมือนี้ไปใชพัฒนาทักษะการ

อานสรุปความ อาจทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสรุปความเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อาลิตตา เหมเกียรติกุล 

ไดศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ดานการอานสรุปความ ชั้นมัธ

กิจกรรมแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD จากผลวิจัยพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ดานการอาน

สรุปความ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

มีดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทย มีคาเทากับ 0

วาตนเองมีความรับผิดชอบตอการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับดีมาก 

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

และหลังเรียนที่จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานสรุปความทักษะการสรุปความ โดยใชเทคนิค 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เปนเพราะไดผานการดําเนินการอยางเปนระบบ หลาย

ขั้นตอนที่มีคุณภาพและและประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดและเปนชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดึง

สนใจของนักเรียน นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองโดยมีครูคอยเปนที่ปรึกษา อีกทั้งชุดกิจกรรมยังเปนชุดการสอนที่ให

ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ จากการมองภาพแลวคาดเดาเหตุการณที่เกิดขึ้น เกิดกระตุนความสนใจ ใหแกผูเรียน 

ทําใหขอมูลเขาใจงายและอานงาย ผูเรียนจึงสนใจไมเกิดความเบื่อหนาย จึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงทําใหคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสรุปความ ของ

2 โดยใชแบบฝกการสรุปความ  ดวยเทคนิค DR -  TAมีคะแน

คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนเทากับ 3.33 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 

คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเทากับ 1.49 โดยนักเรียนทุกคนมีรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

ซึ่งสอดคลองกบั เอกลักษณ เทพวิจิตร  (2558) ไดศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอาน

จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยวิธีการสอนอานแบบ DR - TA (Directed Reading 

จากผลการวิจัยพบวา 1. ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกทักษะการอานสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

นบรรยากาศในการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ก า ร วิ จั ย ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร อ า น ส รุ ป ค ว า ม  ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ที่  2                               

ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถอภิปราย

 TA สําหรับนักเรียนชั้น

ม ของนัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่  2                               

เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูดานการอาน สรุปความใหมี

มีคาเทากับ 53.33/60.00 

ทําใหผูวิจัยนําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชอีก 2 ครั้ง 

กลุมตัวอยางมีคาประสิทธิภาพเทากับ 

ทําใหอนุมานไดวาหากนําเครื่องมือนี้ไปใชพัฒนาทักษะการ

อานสรุปความ อาจทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสรุปความเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อาลิตตา เหมเกียรติกุล 

ไดศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ดานการอานสรุปความ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช

จากผลวิจัยพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ดานการอาน

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

0.6385 และนักเรียนเห็น

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียน

วยแบบฝกการอานสรุปความทักษะการสรุปความ โดยใชเทคนิค DR – TA มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เปนเพราะไดผานการดําเนินการอยางเปนระบบ หลาย

ขั้นตอนที่มีคุณภาพและและประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดและเปนชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดึงดูดความ

สนใจของนักเรียน นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองโดยมีครูคอยเปนที่ปรึกษา อีกทั้งชุดกิจกรรมยังเปนชุดการสอนที่ให

ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ จากการมองภาพแลวคาดเดาเหตุการณที่เกิดขึ้น เกิดกระตุนความสนใจ ใหแกผูเรียน 

นงาย ผูเรียนจึงสนใจไมเกิดความเบื่อหนาย จึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงทําใหคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสรุปความ ของ

มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 

คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 17.3 

โดยนักเรียนทุกคนมีรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

ไดศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอาน

TA (Directed Reading - Thinking 

ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดรับการสอน



 

 

ดวยวิธีการสอนอานแบบ DR 

นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยวิธีการสอนอานแบบ 

3. เพื่อสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

การอานสรุปความโดยใชเทคนิค 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลดานบรรยากาศในการเรียนรู 

พบวาผูตอบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

สรุปความโดยใชเทคนิค DR 

วิเคราะหขอมูลดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เรียนรูอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 

แบบสอบถามดานประโยชนท่ีไดรับอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

1. ผูสอนอาจนําเทคนิค 

การพูด รวมไปถึงทักษะการคิดแบบอ่ืนๆ

 2. ผูสอนอาจนําเทคนิค 

เพื่อสรางความหลากหลายและนาสนใจมากยิ่งขึ้น

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้

 1. ควรนําเทคนิค  DR

 2. ควรนําเทคนิค DR

แนวทางการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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DR - TA หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยูที่ระดับ 

นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยวิธีการสอนอานแบบ DR - TA อยูในระดับเห็นดวยมาก

เพื่อสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยแบบฝก

การอานสรุปความโดยใชเทคนิค DR – TA ไดมีการวิเคราะห 3 ดาน ไดแก ดานบรรยากาศในการเรียนรูดาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลดานบรรยากาศในการเรียนรู 

คิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยแบบฝกการอาน

DR – TA  ดานบรรยากาศในการเรียนรู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 

วิเคราะหขอมูลดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูพบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ

เรียนรูอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.7 และผลการวิเคราะหขอมูลดานประโยชนที่ไดรับ 

แบบสอบถามดานประโยชนท่ีไดรับอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.8  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

ผูสอนอาจนําเทคนิค DR-TA ไปพัฒนาผูเรียนในทักษะอื่นๆทางภาษาไทย อาทิ การเขียน การฟง        

การพูด รวมไปถึงทักษะการคิดแบบอ่ืนๆ 

ผูสอนอาจนําเทคนิค DR-TA ไปใชบูรณาการกับเทคนิคการสอนหรือรูปแบบ การจัดการเรียนรูอื่น ๆ  

เพื่อสรางความหลากหลายและนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

DR-TA  ไปทดลองสอนกับนักเรียนที่มีปญหาทางเรียนรูในรายวิชาอ่ืน ๆ

DR-TA ไปวิจัยเปรียบเทียบกับเทคนิควิธีการสอนแบบอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลและหา

แนวทางการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 2551. กรุงเทพ

กระทรวงศึกษาธิการ. 

ประกาศิต อานภุาพแสนยากร. (2556). การจัดการเรียนรู.มหาสารคาม: โรงพิมพมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

การจัดการเรียนรูของครูยุคใหมเพื่อพฒันาทักษะผูเรียน.กรุงเทพ

เทคนิคพริ้นติ้ง. 

2553). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ดานการอานสรุปความ ชั้นมธัยมศึกษา

โดยใชกิจกรรมแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD. ปริญญานิพนธการศึกษาสตรมหาบัณฑิต 

ทยาวลัยสารคาม. 

2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 

ว ิธีการสอนอานแบบ DR - TA (Directed Reading - Thinking Activity ) . 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยูที่ระดับ .01 และ 2. 

อยูในระดับเห็นดวยมาก 

ที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยแบบฝก

ดาน ไดแก ดานบรรยากาศในการเรียนรูดาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลดานบรรยากาศในการเรียนรู 

ที่มีตอการจัดการเรียนรู ดวยแบบฝกการอาน

ดานบรรยากาศในการเรียนรู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.7ผลการ

พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจดานการจัดกิจกรรมการ

และผลการวิเคราะหขอมูลดานประโยชนที่ไดรับ พบวา ผูตอบ

ฒนาผูเรียนในทักษะอื่นๆทางภาษาไทย อาทิ การเขียน การฟง        

ไปใชบูรณาการกับเทคนิคการสอนหรือรูปแบบ การจัดการเรียนรูอื่น ๆ  

ไปทดลองสอนกับนักเรียนที่มีปญหาทางเรียนรูในรายวิชาอ่ืน ๆ 

ไปวิจัยเปรียบเทียบกับเทคนิควิธีการสอนแบบอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลและหา

กรุงเทพ: 

โรงพิมพมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 

กรุงเทพ: หางหุนสวนจํากัด 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ดานการอานสรุปความ ชั้นมธัยมศึกษา

ปริญญานิพนธการศึกษาสตรมหาบัณฑิต : มหา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 โดย 

. ปริญญานิพนธการศึกษา



 

 

การพัฒนาบทเรียน

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ธนพร อรุณธัญญาวิรัช

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของชั้นนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 

ตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4

ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

ผลการวิจัยพบวา  ประสิทธิภา

0.50)  และดานการออกแบบอยูในระดับมาก 

เทากับ 81.52/82.73  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

4.53, S.D.= 0.33)     

 

คําสําคัญ : บทเรียนอีเลรินนิ่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ

 

 

 

 

 

 

                                                          
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา ค

(et.thanaporn@gmail.com) 
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การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีว ิตประจําว ัน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานโคกเจริญ
 

ธนพร อรุณธัญญาวิรัช
1
 บัญชา สาํรวยรื่น

2  ธนสาร เพ็งพุม
3  และพชัราวลัย มีทรัพย

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80

ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของชั้นนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 4-6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

อีเลิรนนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานโคกเจริญ จํานวน 

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับ

4-6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่

ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t–test แบบ Independent

ผลการวิจัยพบวา  ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง ดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด 

และดานการออกแบบอยูในระดับมาก (�̅= 3.86, S.D.= 0.62) และมีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน 

ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรีย

05  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  

บทเรียนอีเลรินนิ่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ 
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อีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีว ิตประจําว ัน  

โรงเรียนบานโคกเจริญ 

และพชัราวลัย มีทรัพย 
4 

นอีเลิรนนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษใน

80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

อีเลิรนนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

โรงเรียนบานโคกเจริญ จํานวน 3 หอง รวม 11 

องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับ

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่

Independent 

พของบทเรียนอีเลิรนนิง ดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด (�̅= 4.38, S.D.= 

และมีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษใน

พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  (�̅= 

ณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงครามพิษณุโลก  
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The Development of e-learning English conversation in everyday 

For grade 4-6 students in Bancokejarern school

 
Thanaporn Aruntanyawirat
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Phutcharawalai Meesup
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The purposes of this research were 1) to Development of e

conversation in everyday For grade 4-6 students in Bancokejarernschool to the efficiency criterion 

80/80 2)  to Compare e-learning English conversation in everyday For grade 4

Bancokejarern school  before and after learning by using e–learning, 3) study students’ 

satisfaction towardslearningactivities by using e–learning.The target group of 11 studentsof 

6 of Bancokejarern School. The instruments of this research were 1) e

conversation in everyday 2) The achievement test and 3) questionnaires on satisfaction towards 

learning activities by using e–learning. The statistical analyses employed were mean, standard 

Dependent. 

The results of this research were as follows: 1) The quality of e –learning had extremely high 

4.38, S.D.= 0.50)and high level in technical section(�

and the efficiencycourse were 81.52/82.73according to the  criterion efficiencies which set 80/80. 

2) The learning achievement after learning by using e–learning were statistically significant higher 

than before learning at 0.05.Students' satisfaction with e-learning lessons English conversation in 

6 students, it was found that students were at the highest level (

learning  achievement, satisfaction 
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learning English conversation in everyday  

6 students in Bancokejarern school 

Thanasarn Pangpum
3
   

The purposes of this research were 1) to Development of e-learning English 

6 students in Bancokejarernschool to the efficiency criterion 

n everyday For grade 4-6 students in 

learning, 3) study students’ 

learning.The target group of 11 studentsof 

instruments of this research were 1) e-learning English 

conversation in everyday 2) The achievement test and 3) questionnaires on satisfaction towards 

learning. The statistical analyses employed were mean, standard 

learning had extremely high 

�̅= 3.86, S.D.= 0.62) 

and the efficiencycourse were 81.52/82.73according to the  criterion efficiencies which set 80/80. 

cally significant higher 

learning lessons English conversation in 

6 students, it was found that students were at the highest level (�̅ = 4.53, 



 

 

1. บทนํา 
การศึกษาเปนกระบวนการสงเสริมใหบุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย อารมณสังคม 

และสติปญญา จนเปนสมาชิกของสังคมที่มีคุณธรรมสูง อาจกลาวไดวาหากสังคมใด ไรซึ่งการศึกษาก็จะหาความสงบ

สุขในสังคมนั้นไมได เมื่อเห็นวาการศึกษามีความสําคัญเชนนี้ จึงมีการสนับสนุน สงเสริมประชาชนไดรับการศึกษา 

ดังมีกลาวในวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเ

ความรู  คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จําเปนตอ

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษ

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ

การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือ

สําคัญในการติดตอสื่อสาร  ก

วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก 

นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ  ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้

และเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง  มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได  รวมทั้งเขาถึงองค

ความรูตางๆ ไดงายและกวางขึ้น  และมีวิสัยทั

ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คือ ภาษาอังกฤษ

การเรียนที่เรียกวา e

การเรียนรูที่เปดกวางกระจายไปถึงผูคนไดทั่วโลก สรางโอกาสของการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตและเรียนในสิ่งที่

ตองการเรียนรูดวยการเขาถึงฐานความรูไดอยางกวางขวางทั่วโลก สามารถแลกเปลี่ยนความรูและติดตอสื่อสารถึง

กันและกันไดอยางรวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงท

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนาการศึกษา จากกระบวนทัศนแบบเดิม 

(tradition paradigm) ไปสูกระบวนการทัศนใหม 

การศึกษาในสถานที่ในหองเรียน ที่บาน หรือสถานที่อื่นที่เชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตไดเพียงเทานั้น และมีการนํา

ทฤษฏี ADDIE MODEL มาประยุกตใชในการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ประสบปญหาขาดแคลนครู ครูสอนไมตรง นักเรียนไมสามารถเขาถึงบทเรียนไดไมมากเนื่องจากเรียนจากการศึกษา

ดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และยังขาดสื่อที่กระตุนในการเรียนรูและความสนใจของนักเรียน 

นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีดีขึ้นและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรยีนทีด่ขีึน้ในลาํดบั

ถัดไป 
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“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การศึกษาเปนกระบวนการสงเสริมใหบุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย อารมณสังคม 

และสติปญญา จนเปนสมาชิกของสังคมที่มีคุณธรรมสูง อาจกลาวไดวาหากสังคมใด ไรซึ่งการศึกษาก็จะหาความสงบ

ได เมื่อเห็นวาการศึกษามีความสําคัญเชนนี้ จึงมีการสนับสนุน สงเสริมประชาชนไดรับการศึกษา 

ดังมีกลาวในวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไววา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย 

ความรู  คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จําเปนตอ

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคน

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ”(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือ

สําคัญในการติดตอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ  การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก 

นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ  ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้

และเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง  มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได  รวมทั้งเขาถึงองค

ความรูตางๆ ไดงายและกวางขึ้น  และมีวิสัยทศันในการดําเนินชีวิตภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน 

ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คือ ภาษาอังกฤษ(กระทรวงศึกษาธิการ

e-Learning เปนวิธีการเรียนรูแบบใหมที่กําลังไดรับความสนใจและสราง มิติใหมของ

เรียนรูที่เปดกวางกระจายไปถึงผูคนไดทั่วโลก สรางโอกาสของการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตและเรียนในสิ่งที่

ตองการเรียนรูดวยการเขาถึงฐานความรูไดอยางกวางขวางทั่วโลก สามารถแลกเปลี่ยนความรูและติดตอสื่อสารถึง

กันและกันไดอยางรวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู (ไอทีปริทัศน

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนาการศึกษา จากกระบวนทัศนแบบเดิม 

ไปสูกระบวนการทัศนใหม (new paradigm) โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จะเปนการ

องเรียน ที่บาน หรือสถานที่อื่นที่เชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตไดเพียงเทานั้น และมีการนํา

มาประยุกตใชในการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานโคกเจริญ เนื่องจากทางโรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่

ประสบปญหาขาดแคลนครู ครูสอนไมตรง นักเรียนไมสามารถเขาถึงบทเรียนไดไมมากเนื่องจากเรียนจากการศึกษา

ดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และยังขาดสื่อที่กระตุนในการเรียนรูและความสนใจของนักเรียน 

นการจัดการเรียนการสอนท่ีดีขึ้นและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรยีนทีด่ขีึน้ในลาํดบั
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การศึกษาเปนกระบวนการสงเสริมใหบุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย อารมณสังคม 

และสติปญญา จนเปนสมาชิกของสังคมที่มีคุณธรรมสูง อาจกลาวไดวาหากสังคมใด ไรซึ่งการศึกษาก็จะหาความสงบ

ได เมื่อเห็นวาการศึกษามีความสําคัญเชนนี้ จึงมีการสนับสนุน สงเสริมประชาชนไดรับการศึกษา 

ไววา “หลักสูตรแกนกลาง

ปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย 

ความรู  คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จําเปนตอ

าตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคน

การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือ

ารศึกษา  การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ  การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก 

นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ  ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรู

และเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง  มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได  รวมทั้งเขาถึงองค

ศนในการดําเนินชีวิตภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ,2546) 

เปนวิธีการเรียนรูแบบใหมที่กําลังไดรับความสนใจและสราง มิติใหมของ

เรียนรูที่เปดกวางกระจายไปถึงผูคนไดทั่วโลก สรางโอกาสของการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตและเรียนในสิ่งที่

ตองการเรียนรูดวยการเขาถึงฐานความรูไดอยางกวางขวางทั่วโลก สามารถแลกเปลี่ยนความรูและติดตอสื่อสารถึง

ไอทีปริทัศน, 2544) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนาการศึกษา จากกระบวนทัศนแบบเดิม 

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จะเปนการ

องเรียน ที่บาน หรือสถานที่อื่นที่เชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตไดเพียงเทานั้น และมีการนํา

มาประยุกตใชในการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

โรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่

ประสบปญหาขาดแคลนครู ครูสอนไมตรง นักเรียนไมสามารถเขาถึงบทเรียนไดไมมากเนื่องจากเรียนจากการศึกษา

ดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และยังขาดสื่อที่กระตุนในการเรียนรูและความสนใจของนักเรียน 

นการจัดการเรียนการสอนท่ีดีขึ้นและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรยีนทีด่ขีึน้ในลาํดบั



 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4-6  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของช้ันนักเรยีนประถมศึกษาปที่ 

 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนอีเลรินนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้

 ตัวแปรที่ศึกษา คือ บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันที่ผูวิจัยพัฒนาจาก

โปรแกรมสําเร็จรูปบนระบบอินเทอรเน็ต

เรียนรูไดแก 

 หนวยที่ 1 การกลาวทักทาย การลา การชมเชย

 หนวยที่ 2 การถามตอบขอมูลสวนตัว

 หนวยที่ 3 การถามตอบเกี่ยวกับวัน เวลา

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บทเรียนอีเลิรนนิง หมายถึง บทเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเรียนไดดวยตนเองบน

คอมพิวเตอรหรือโทรศัพท เรียนไดทุกท่ี ทุ

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบท

ความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนออนไลน เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
บทเรียนอีเลิรนนิ่งเรื่องบทสนทนา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
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เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของช้ันนักเรยีนประถมศึกษาปที่ 

เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนอีเลรินนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

 
ไดแก นักเรียนชัน้ประถมศึกปที่ 4-6 โรงเรียนบานโคกเจริญ  

คือ บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันที่ผูวิจัยพัฒนาจาก

โปรแกรมสําเร็จรูปบนระบบอินเทอรเน็ต(Google site) เปนเครื่องมือในการวิจัย มีเนื้อหาจํานวน 

การกลาวทักทาย การลา การชมเชย 

การถามตอบขอมูลสวนตัว 

การถามตอบเกี่ยวกับวัน เวลา 

บทเรียนอีเลิรนนิง หมายถึง บทเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเรียนไดดวยตนเองบน

คอมพิวเตอรหรือโทรศัพท เรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบท

ความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนออนไลน เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงระดับความพึงพอใจเปน 

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนอีเลิรนนิ่งเรื่องบทสนทนา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนอี

เลิรนนิ่งเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน     

2. ความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนอีเลิรนนิ่ง

เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน     
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของช้ันนักเรยีนประถมศึกษาปที่ 4-6 

เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนอีเลรินนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

คือ บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันที่ผูวิจัยพัฒนาจาก

เปนเครื่องมือในการวิจัย มีเนื้อหาจํานวน 3 หนวยการ

บทเรียนอีเลิรนนิง หมายถึง บทเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเรียนไดดวยตนเองบน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน 

ความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

แบงระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ 

มฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนอี

เลิรนนิ่งเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษใน

ความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนอีเลิรนนิ่ง

เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษใน



 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุมเดียววัดกอนเรียน

Posttest Design) ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้

 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นั

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรตน คือ บทเรียนอีเลิรนนิง

ประถมศึกษาปที่ 4-6  

 2. ตัวแปรตาม ไดแก 

ในชีวิตประจําวัน 2) ความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอัง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย

 1) การสรางและพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โดยอาศัยหลักการและขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาอยางมีระบบตามรูปแบบของ 

ADDIE  ซึ่งพัฒนาข้ึนตามแนวคิด 

1.1 ขั้นการวิเคราะห

(E-Learning) จากเอกสารและงานวิ

ประถมศึกษาปที่ 4-6  โรงเรียนบานโคกเจริญ ภาคเรียนที่ 

แบงเนื้อหาออกเปน 3 หนวยการเรียนรู ดังนี้

   

   

1.2 ขั้นการออกแบบ 

กับจุดประสงคการเรียนรู และทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู
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การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุมเดียววัดกอนเรียน-หลังเรียน(

ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานโคกเจริญ

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานโคกเจริญ ใน

ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 11 คน 

ตัวแปรตน คือ บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

ตัวแปรตาม ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการศึกษาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอัง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

การสรางและพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียน

โดยอาศัยหลักการและขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาอยางมีระบบตามรูปแบบของ 

นตามแนวคิด ADDIE MODEL (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2546) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังน้ี

ขั้นการวิเคราะห(Analysis) ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการวิเคราะห ดังนี้

1.1.1 วิเคราะหหลักสูตรขอมูลดานการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย 

จากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของท้ังตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1.1.2 การวิ เคราะหผู เรียนกําหนดกลุมผู เ รียนโดยนักเรียนของนักเรียนชั้น

โรงเรียนบานโคกเจริญ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

1.1.3 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหาในบทเรียนออนไลน

1.1.4 วิเคราะหเนื้อหาบทเรียนจากคําอธิบายรายวิชาเอกสารประกอบการสอน 

หนวยการเรียนรู ดังนี ้

หนวยที่ 1 การกลาวทักทาย การลา การชมเชย 

  หนวยที่ 2 การถามตอบขอมูลสวนตัว 

  หนวยที่ 3 การถามตอบเกี่ยวกับวัน เวลา 

ขั้นการออกแบบ (Design) ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการออกแบบ ดังนี้

1.2.1 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนอีเลิรนนิง 

1.2.2 ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรูโดยออกแบบใหสอดคลอง

กับจุดประสงคการเรียนรู และทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

1.2.3 นําเนื้อหาท่ีไดจากการวิเคราะหไปตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา

1.2.4 แกไข ปรับปรุง เนื้อหาในกรณีที่มีความผิดพลาด 

1.2.5 จัดทําเนื้อหาในรูปแบบบทเรียนอีเลิรนนิง 

1.2.6 จําแนกองคประกอบของบทเรียนอีเลิรนนิง เปน 4 สวน ดังนี้
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

(One-Group Pretest-

โรงเรียนบานโคกเจริญ 

โรงเรียนบานโคกเจริญ ใน

เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

ผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการศึกษาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

การสรางและพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียน

โดยอาศัยหลักการและขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาอยางมีระบบตามรูปแบบของ 

ขั้นตอน ดังน้ี 

ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการวิเคราะห ดังนี ้

วิเคราะหหลักสูตรขอมูลดานการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย  

การวิ เคราะหผู เรียนกําหนดกลุมผู เ รียนโดยนักเรียนของนักเรียนชั้น

วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหาในบทเรียนออนไลน 

วิเคราะหเนื้อหาบทเรียนจากคําอธิบายรายวิชาเอกสารประกอบการสอน  

  

ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการออกแบบ ดังนี ้

ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรูโดยออกแบบใหสอดคลอง 

ไดจากการวิเคราะหไปตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา 

สวน ดังนี ้



 

 

1.3 ขั้นการพัฒนา  

   

ปที4่-6 โรงเรียนบานโคกเจริญ ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียน โดยใชเครื่องมือและโปรแกรมดังน้ี

การสรางเครื่องมือในเก็บรวบรวมขอมูล และการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนิน  การในการสรางเครื่องมือ 

ดังนี ้

  1.4 ขั้นการนําไปใช

ดานเนื้อหา 1 คน ตรวจสอบคุณภาพและความถูกตองของฟ

  1.4.2. นําบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกับนักเรียนทีเปนกลุม

ตัวอยาง ผานเว็บไซต https://sites.google.com/view/elearning

   

หลังจากการนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใชผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลอง เพื่อนําไปประเมินหาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง และหาความพึงพอใจของนักเรียนมีตอการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องบท

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
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1) เนื้อหาของบทเรียน (Content) 

2) ระบบบริหารการเรียน (LMS : Learning Management System)

3) การติดตอสื่อสาร (Communication) 

4) การประเมินผล (Evaluation) 

ขั้นการพัฒนา  (Development) ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการพัฒนา ดังนี้

  การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย หรับนักเรียนชั้นประถมศึ

โรงเรียนบานโคกเจริญ ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียน โดยใชเครื่องมือและโปรแกรมดังน้ี 

1) เครื่องคอมพิวเตอร 

2) ระบบปฏิบัติการ 

3) เว็บไซตสําหรับสรางบทเรียนอีเลิรนนิง (https://sites.google.com)

4) เว็บไซตสําหรับสรางแบบทดสอบ แบบสํารวจความพึงพอใจ 

5) โปรแกรมตกแตงภาพ   

การสรางเครื่องมือในเก็บรวบรวมขอมูล และการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนิน  การในการสรางเครื่องมือ 

1) ศึกษาเนื้อหา และความรูเกี่ยวกับบทเรียนอีเลิรนนิง 

2) กําหนดโครงสราง ขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนอีเลิรนนิง 

3) นําโครงสรางและเนื้อหา มาพัฒนาเปนบทเรียนอีเลิรนนิง 

ขั้นการนําไปใช(Implementation) ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการพัฒนา ดังนี้

1.4.1 นําบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาแลว ให ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี จํานวน 

คน ตรวจสอบคุณภาพและความถูกตองของฟงกชันงาน แลวนํามาปรับปรุงแกไข

นําบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกับนักเรียนทีเปนกลุม

https://sites.google.com/view/elearning-thanaporn 

 1.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้น

หลังจากการนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใชผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลอง เพื่อนําไปประเมินหาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง และหาความพึงพอใจของนักเรียนมีตอการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องบท

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
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LMS : Learning Management System) 

ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการพัฒนา ดังนี ้

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย หรับนักเรียนชั้นประถมศกึษา

 

https://sites.google.com) 

เว็บไซตสําหรับสรางแบบทดสอบ แบบสํารวจความพึงพอใจ (google form) 

การสรางเครื่องมือในเก็บรวบรวมขอมูล และการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนิน  การในการสรางเครื่องมือ 

 

 

ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการพัฒนา ดังนี ้

นําบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาแลว ให ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี จํานวน 1 คน  

งกชันงาน แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

นําบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกับนักเรียนทีเปนกลุม

ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการประเมินผล ดังนี ้

หลังจากการนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใชผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลอง เพื่อนําไปประเมินหาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง และหาความพึงพอใจของนักเรียนมีตอการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องบท



 

 

ภาพที่ 1

การเก็บรวบรวมขอมูล

1. ชี้แจงและทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 

2. ใหกลุมตัวอยางศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวศึกษาบทเรียนใหคร

หลังเรียน เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชงานบทเรียนอีเลิร

นนิง โดยการแบบสอบถามผานระบบเว็บไซต

11 คน 

3. ผูวิจัยรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

https://sites.google.com/view/elearning

 

การวิเคราะหขอมลู 

 1. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียนจากบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย

2. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนดวย

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

3. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย 

 

7. ผลการวิจัย 
1. คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่องบทเรยีนอีเลรินนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ที่ 1  
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1 บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ชี้แจงและทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษใน

ใหกลุมตัวอยางศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวศึกษาบทเรียนใหครบทุกบทแลวทําแบบทดสอบ

หลังเรียน เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชงานบทเรียนอีเลิร

นนิง โดยการแบบสอบถามผานระบบเว็บไซตhttps://sites.google.com/view/elearning

ผูวิจัยรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจ จากเว็บไซต

https://sites.google.com/view/elearning-thanaporn จํานวน 11 คน 

 

วิเคราะหเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียนจากบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (�̅) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบท

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใชสถิติทดสอบที(t–test)แบบเปนอิสระตอกัน(Independent Group) 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (�̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่องบทเรยีนอีเลรินนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษใน

หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรยีนบานโคกเจรญิ ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ดังตาราง
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บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

ชี้แจงและทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษใน

บทุกบทแลวทําแบบทดสอบ

หลังเรียน เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชงานบทเรียนอีเลิร

https://sites.google.com/view/elearning-thanaporn จํานวน 

และผลการประเมินความพึงพอใจ จากเว็บไซต 

วิเคราะหเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียนจากบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนา

บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบท

Independent Group)  

มความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนา

S.D.) 

คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่องบทเรยีนอีเลรินนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษใน

โรงเรยีนบานโคกเจรญิ ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ดังตาราง



 

 

ตารางที่ 1ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนเรื่องบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาใน

ชีวิตประจําวัน 

 

ลําดับ 

รายการประเมิน

1 เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู

2 เนื้อหามีความชัดเจนเขาใจงาย

3 เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน

4 เนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นการเรยีนรูงายไปยาก

5 ความเหมาะสมตอกระบว

6 เนื้อหามีความเหมาะสมสามารถนาํไปเผยแพรได

7 ความถูกตองของเนื้อหา

คาเฉลี่ยรวม

จากตารางท่ี 1 พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน คุณภาพดานเนื้

มากที่สุด (�̅= 4.38, S.D.= 0.50)

 

2. คุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน สาํหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที4่-6 โรงเรียนบานโคกเจรญิ ดังตารางที่ 

ตารางที่ 2ผลการประเมินคุณภาพดานการออกแบบของบทเรียนออนไลนเรื่อง

ชีวิตประจําวัน 

 

ลําดับ 

รายการประเมิน

1 การจัดวาง( Layout)

2 การเหมาะสมของการใชสีพื้นหลัง

3 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร

4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร

5 การออกแบบกราฟฟกหนาจอมีความสวยงาม

6 บทเรียนหนาสนใจและดึงดูดผูเรียน

7 การใชสีในเนื้อหามีความเหมาะสมกับเนื้อหา

คาเฉลี่ยรวม

จากตารางท่ี 2 พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิต

ระดับมาก(�̅= 3.86, S.D.= 0.62)

 

3. ประสิทธิภาพของของบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน
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ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนเรื่องบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาใน

รายการประเมิน Mean S.D. 

อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู 4.67 0.58 

เนื้อหามีความชัดเจนเขาใจงาย 4.67 0.58 

เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน 4.33 0.58 

เนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นการเรยีนรูงายไปยาก 4.33 0.58 

ความเหมาะสมตอกระบวนการพฒันาผูเรยีน 4.33 0.58 

เนื้อหามีความเหมาะสมสามารถนาํไปเผยแพรได 4.67 0.58 

ความถูกตองของเนื้อหา 3.67 0.58 

คาเฉลี่ยรวม 4.38 0.50 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน คุณภาพดานเนื้

, S.D.= 0.50) 

คุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน สาํหรับนักเรียนชั้น

โรงเรียนบานโคกเจรญิ ดังตารางที่ 2 

ผลการประเมินคุณภาพดานการออกแบบของบทเรียนออนไลนเรื่องบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาใน

รายการประเมิน Mean S.D. 

Layout) 4.33 1.15 

การเหมาะสมของการใชสีพื้นหลัง 3.67 0.58 

ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 3.00 1.00 

ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 3.67 0.58 

การออกแบบกราฟฟกหนาจอมีความสวยงาม 4.00 1.00 

บทเรียนหนาสนใจและดึงดูดผูเรียน 4.00 1.00 

การใชสีในเนื้อหามีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.33 0.58 

คาเฉลี่ยรวม 3.86 0.62 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน คุณภาพดานการออกแบบอยูใน

3.86, S.D.= 0.62) 

ประสิทธิภาพของของบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน 
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ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนเรื่องบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาใน

 ระดับคณุภาพ 

 มากที่สุด 

 มากที่สุด 

 มาก 

 มาก 

 มาก 

 มากที่สุด 

 มากที่สุด 

 มากที่สุด 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับ

คุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน สาํหรับนักเรียนชั้น

บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาใน

 ระดับคณุภาพ 

 มาก 

 มาก 

 ปานกลาง 

 มาก 

 มาก 

 มาก 

 มาก 

 มาก 

ประจําวัน คุณภาพดานการออกแบบอยูใน



 

 

ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธภิาพของบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน

ผลการทดสอบ จํานวนนักเรียน

ระหวางเรยีน 

หลังเรียน 

จากตารางท่ี 3 พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวันมีประสิทธิภาพของบทเรียน

ออนไลนเทากับ 81.52/82.73  

 

4. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี

สนทนาในชีวิตประจําวัน ดังตารางท่ี 

 

ตารางที่ 4  ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนกบัหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  

ที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน

การทดสอบ จํานวนนักเรียน

กอนเรียน 

หลังเรียน 

*p<.05 

จากตารางท่ี 4 พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี

อีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวันมีคะแนนเฉลี่ย 

เปรียบเทยีบคะแนนหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีมีนยัสําคัญที่ระดับ 

 

5.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอท่ีบทเรียนอีเลรินนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจํา

 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน

(n=11) 

ลําดับ 

1 บทเรียนมีความนาสนใจ

2 คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสม เขาใจงาย

3 

4 

บทเรียน VDO สอดคลองกับ เนื้อหา

ขนาดและสีตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสมชัดเจน สวยงาม 

อานงาย 

5 ตัวอักษรชัดเจน อานงาย

6 การจัดองคประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา 

นาสนใจ 

7 เนื้อหาสอดคลองกับ วัตถุประสงค

8 เนื้อหาสามารถเขาใจงาย
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ผลการหาประสิทธภิาพของบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน 

จํานวนนักเรียน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ ประสิทธิภาพผลการเรียน

11 30 24.45 

11 20 16.55 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวันมีประสิทธิภาพของบทเรียน

/82.73  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 

ธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบท

สนทนาในชีวิตประจําวัน ดังตารางท่ี 4 

ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนกบัหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  

รนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน 

จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม  Mean S.D 

11 20 13.09 2.59 

11 20 16.55 1.29 

พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี4-

อีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวันมีคะแนนเฉลี่ย 13.09 และ 16.55 คะแนนตามลําดับ และเมื่อ

เปรียบเทยีบคะแนนหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีมีนยัสําคัญที่ระดับ .05  

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอท่ีบทเรียนอีเลรินนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจํา

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน

รายการประเมิน Mean SD

บทเรียนมีความนาสนใจ 4.55 0.52

คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสม เขาใจงาย 4.18 0.50

สอดคลองกับ เนื้อหา 

ขนาดและสีตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสมชัดเจน สวยงาม 

4.64 

4.55 

0.50

0.67

ตัวอักษรชัดเจน อานงาย 4.64 0.50

การจัดองคประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา 4.64 0.50

เนื้อหาสอดคลองกับ วัตถุประสงค 4.64 0.67

เนื้อหาสามารถเขาใจงาย 4.36 0.50
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ประสิทธิภาพผลการเรียน 

81.52 

82.73 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวันมีประสิทธิภาพของบทเรียน

หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบท

ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนกบัหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  4-6   

t Sig.(1-tailed) 

6.76 0.0000* 

-6  หลังเรียนดวยบทเรียน

คะแนนตามลําดับ และเมื่อ

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอท่ีบทเรียนอีเลรินนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน

SD ระดับคุณภาพ 

0.52 มากที่สุด 

0.50 มาก 

0.50 

0.67 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

0.50 มากที่สุด 

0.50 มากที่สุด 

0.67 มากที่สุด 

0.50 มาก 



 

 

ลําดับ 

9 หลังจากศึกษาจบบทเรียนแลวผูเรยีนมีความรู ความเขาใจ

10 สามารถนําความรูที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได

คาเฉลี่ยรวม

จากตารางท่ี 5 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจบทเรียนอีเลรินนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน อยูใน

ระดับมากที่สุด  (�̅= 4.53, S.D.= 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 1. ผลการหาคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด

ดานการออกแบบอยูในระดับมาก 

81.52/82.73 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว

แสงศรี และทนงศักดิ์  โสวจัสสตากุล 

สตรัคติวิสต เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส  เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก 

S.D. = 0.45) คุณภาพดานสื่อบนเครือขายอยูในระดับดีมาก 

ออกแบบบทเรียนบนเครือขายตามแ

บทเรียนมีประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพผลลัพธ เทากับ 

คือ 85/85 ทั้งนี้สาเหตุที่คุณภาพของบทเรียนออนไลนดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุดและดา

มาก เนื่องมาจากบทเรียนออนไลนไดผานการหาประสิทธิภาพตาม กระบวนการของ 

ขั้นตอนดังนี้ การวิเคราะห (Analysis) 

(Implementation) การประเมินผล 

การสงเสริมการเรียนรู ความนาสนใจในการเรียนรูของนักเรียน และยังไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและที่

ปรึกษารวมในการปรับปรุงแกไขบทเรียนและไดมี  การนําไปทดลองใชกอนท่ีจะนําไปทดลองจริงจึงสงผลใหคุณภาพ

ของบทเรียนออนไลนอยูในระดับดีมากจึงสงผลตอประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน มีคะแนนเฉลี่ย 

คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีมีนัยสําคัญที่ระดับ 

หาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสมผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองในทุกที่ทุกเวลาที่

ตองการตามความสามารถ ความสนใจและความถนัดของแตละบุคคลบทเรี

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ที่พัฒนาขึ้นมีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน

เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจไดทนัทแีละ

มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผู

รัตน ภูพงษา ศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี และทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล 

เลิรนนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนั

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

รายการประเมิน Mean SD

หลังจากศึกษาจบบทเรียนแลวผูเรยีนมีความรู ความเขาใจ 4.45 0.52

สามารถนําความรูที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได 4.64 0.50

คาเฉลี่ยรวม 4.53 0

พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจบทเรียนอีเลรินนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน อยูใน

, S.D.= 0.55) 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ผลการหาคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด(�̅= 4

ดานการออกแบบอยูในระดับมาก (�̅= 3.86, S.D.= 0.62) และมีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเทากับ 

ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิดารัตน ภูพงษา ศิริรัตน เพ็ชร

แสงศรี และทนงศักดิ์  โสวจัสสตากุล (2561)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตามแนวทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา  บทเรียนอีเลิรนนิงตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส  เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก 

คุณภาพดานสื่อบนเครือขายอยูในระดับดีมาก (�̅= 4.52, S.D. = 0.49

ออกแบบบทเรียนบนเครือขายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต อยูในระดับดีมาก (�̅= 4

บทเรียนมีประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพผลลัพธ เทากับ 80.11/81.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว

ทั้งนี้สาเหตุที่คุณภาพของบทเรียนออนไลนดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุดและดา

มาก เนื่องมาจากบทเรียนออนไลนไดผานการหาประสิทธิภาพตาม กระบวนการของ ADDIE 

Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) 

การประเมินผล (Evaluation) และดําเนินการออกแบบพัฒนาใหสอดคลองกับผูเรียน เพื่อเปน

การสงเสริมการเรียนรู ความนาสนใจในการเรียนรูของนักเรียน และยังไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและที่

ปรึกษารวมในการปรับปรุงแกไขบทเรียนและไดมี  การนําไปทดลองใชกอนท่ีจะนําไปทดลองจริงจึงสงผลใหคุณภาพ

ออนไลนอยูในระดับดีมากจึงสงผลตอประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4-6 หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบท

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน มีคะแนนเฉลี่ย 13.09 และ 16.55 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ

ะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   เนื่องมาจากบทเรียนออนไลน ไดผานกระบวนการ

หาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสมผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองในทุกที่ทุกเวลาที่

ตองการตามความสามารถ ความสนใจและความถนัดของแตละบุคคลบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ที่พัฒนาขึ้นมีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน

เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจไดทนัทแีละ

มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนในลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิดา

รัตน ภูพงษา ศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี และทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล (2561)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอี

เลิรนนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

SD ระดับคุณภาพ 

0.52 มาก 

0.50 มากที่สุด 

0.33 มากที่สุด 

พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจบทเรียนอีเลรินนิงเรื่องบทสนทนาในชีวิตประจําวัน อยูใน

ผลการหาคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียน

4.38, S.D.= 0.50)   และ

และมีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเทากับ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิดารัตน ภูพงษา ศิริรัตน เพ็ชร

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตามแนวทฤษฎีคอน

บวา  บทเรียนอีเลิรนนิงตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส  เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก (�̅ = 4.67, 

49) และคุณภาพดานการ

4.60, S.D. = 0.58) และ

ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว

ทั้งนี้สาเหตุที่คุณภาพของบทเรียนออนไลนดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุดและดานเทคนิคอยูในระดับ

ADDIE ซึ่งประกอบดวย 5 

Development) การทดลองใช 

รออกแบบพัฒนาใหสอดคลองกับผูเรียน เพื่อเปน

การสงเสริมการเรียนรู ความนาสนใจในการเรียนรูของนักเรียน และยังไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและที่

ปรึกษารวมในการปรับปรุงแกไขบทเรียนและไดมี  การนําไปทดลองใชกอนท่ีจะนําไปทดลองจริงจึงสงผลใหคุณภาพ

หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบท

คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ

เนื่องมาจากบทเรียนออนไลน ไดผานกระบวนการ

หาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสมผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองในทุกที่ทุกเวลาที่

ยนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ที่พัฒนาขึ้นมีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน

เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจไดทนัทแีละ

เรียนในลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิดา

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอี

กเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 



 

 

พบวา  บทเรียนอีเลิรนนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส  เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

งานวิจัยของศุภลักษณ ทิพยวงศาธูปทอง กวางสวาสดิ์ และ อารยา ปยะกุล 

บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  

พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  

การนําเสนอที่นาสนใจซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพประกอบ ที่มีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบ

หรือสื่อสารกับบทเรียนเพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจ

ไดทันทีมีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนในลักษ

มีการติดตอสื่อสารในลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น โดยผานระบบการสื่อสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัลลภ สุราวุธ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนลิ้นฟาพิทยาคม พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจที่ดีตอการจัดการเรียน

การสอนโดยใชบทเรียนออนไลนอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด  
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พบวา  บทเรียนอีเลิรนนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส  เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ทิพยวงศาธูปทอง กวางสวาสดิ์ และ อารยา ปยะกุล (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

บทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี พบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  

พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  (�̅= 4.53, S.D.= 0.33) ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนอ

การนําเสนอที่นาสนใจซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพประกอบ ที่มีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบ

หรือสื่อสารกับบทเรียนเพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจ

ไดทันทีมีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนในลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น และสวนผูเรียนกับผูเรียน

มีการติดตอสื่อสารในลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น โดยผานระบบการสื่อสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัลลภ สุราวุธ (2561) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนในรายวิชา 

โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนลิ้นฟาพิทยาคม พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจที่ดีตอการจัดการเรียน

การสอนโดยใชบทเรียนออนไลนอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด   

).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่

โรงพิมพคุรสุภาลาดพราว 

(2551).  หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพฯ 

เทคโนโลยีการศึกษา : ทฤษฏีการวิจัย.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร

พงษา ศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี และทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล. (2561). การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติว ิสต เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/157026

การวิจัยเบื้องตน.  กรุงเทพฯ: สุวิรยิาสาสน. 

. (2544).  e-Learning เพื่อการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง. 

การออกแบบและพัฒนาคอรสแวร สําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน

ภาควิชาครุศาสตรคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ

การพัฒนาบทเรียนออนไลนว ิชาคอมพวิเตอรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี. เขาถึงจาก 

thaijo.org/index.php/eduku/article/view/85847 

วัลลภ สุราวุธ อุดมเดช ทาระหอม และธิติพร ชาญศริิวัฒน.  (2560). การพัฒนาบทเรียนออนไลนในรายวิชา 

สารสนเทศและการสอืสาร โรงเรียนลิ้นฟาพิทยาคม. เขาถึงจาก https://www.tci

thaijo.org/index.php/umt-poly/article/view/159024 
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พบวา  บทเรียนอีเลิรนนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส  เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับ

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี พบวา 

นไลน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  

ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนออนไลน มี

การนําเสนอที่นาสนใจซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพประกอบ ที่มีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบ

หรือสื่อสารกับบทเรียนเพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจ

ณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น และสวนผูเรียนกับผูเรียน

มีการติดตอสื่อสารในลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น โดยผานระบบการสื่อสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนในรายวิชา 

โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนลิ้นฟาพิทยาคม พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจที่ดีตอการจัดการเรียน

และที่แกไขเพิม่เติม(ฉบับที่ 2 ) . 

กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภา

โอเดียนสโตร. 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติว ิสต เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5.  

6/124513 

 ไอทีปริทัศน,  9,  3-10 

มพิวเตอรช วยสอน. กรุงเทพฯ 

ภาควิชาครุศาสตรคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 
การพัฒนาบทเรียนออนไลนว ิชาคอมพวิเตอรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  

การพัฒนาบทเรียนออนไลนในรายวิชา 

https://www.tci-
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การพัฒนาบทเรียนออนไลนว ิชา

รงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี. เขาถึงจาก 

Learning Courseware : Concept to practice for e-learning at all 

Instructional System Design ( ISD): Using the ADDIE Model. Instructional 



 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจ

พอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด                   
 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธ

อําเภอแมทะจังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิดกับเกณฑ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ความคิดผูวิจัยไดศึกษากับประชากร ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

ลําปาง จํานวนทั้งหมด30 

วัฒนธรรมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง แบบทดสอ

ไดแก      ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมกับการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

ความคิดพบวามีนักเรียนที่สอบผานเกณฑมีจํานวนรอยละ 

สมมติฐานที่ตั้งไว และผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัด

ผูเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ :  วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจ

พอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิทยา  อําเภอแมทะ จังหวัด

ลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด                   

นพรัตน  แตงตั้ง
1
  เยาวทิวา นามคุณ

2
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อําเภอแมทะจังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิดกับเกณฑ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

2 โรงเรียนปาตันวิทยาอําเภอแมทะจังหวัดลําปางที่มีการจัด

ผูวิจัยไดศึกษากับประชากร ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะ จังหวัด

30 คนเครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย 

ไดแก      ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมกับการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

มศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่

ความคิดพบวามีนักเรียนที่สอบผานเกณฑมีจํานวนรอยละ 56.67 เมื่อเทียบกับเกณฑที่รอยละ 

สมมติฐานที่ตั้งไว และผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิดพบวา 

ผูเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.33) สูงกวาเกณฑที่ระดับ3.5 ขึ้นไปเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย

วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน, การจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด, สังคมศึกษา 

                   
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง (noppharattangtang.155@gmail.com
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจ

ทยา  อําเภอแมทะ จังหวัด

ลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด                    

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา

รรมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิทยา 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

โรงเรียนปาตันวิทยาอําเภอแมทะจังหวัดลําปางที่มีการจัดการเรียนรูแบบแผนที่

โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะ จังหวัด

คนเครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

บ และแบบสอบถามความพึงพอใจวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย 

ไดแก      ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมกับการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่

เมื่อเทียบกับเกณฑที่รอยละ 50 เปนไปตาม

การเรียนรูแบบแผนที่ความคิดพบวา 

ขึ้นไปเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

สังคมศึกษา  

noppharattangtang.155@gmail.com) 
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Abstract 
This research was a semi

research Objective  1. The researcher wanted to compare learning achievement in social studies, 

religion and culture on sufficiency economy in Mathayomsuksa 2 students, Pa Tan Wittaya 

School, Mae Tha District, Lampang Province, with organizing Mind Mapping with the criteria              

2. To study the satisfaction of Mathayom Suksa 2 students at Pa Tan Wittaya School, Mae Tha 

District, Lampang Province, afterteaccing by Mind Mapping learning management. 

study with population total 30 people. The Research tools include Lesson plans Test and 

questionnaires for satisfaction. This research has data analysis include frequency percentage 

average standard deviation and content analysis. 

The research found that Learning achievement in social studies, religion and culture and 

Sufficient economy With Mathayom Suksa 2 students at Pa Tan Wittaya School, Mae Tha District, 

Lampang Province, after using Mind Mapping learning management had scale equal 56.67

more than criteria at 50% so the result was following the hypothesis of research and the results 

of the satisfaction analysis of learners on Mind Mapping learning management was found that the 

student satisfaction  were at a high level (
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2
   

This research was a semi-experimental research which was One – Shot Case Study Model 

research Objective  1. The researcher wanted to compare learning achievement in social studies, 

religion and culture on sufficiency economy in Mathayomsuksa 2 students, Pa Tan Wittaya 

trict, Lampang Province, with organizing Mind Mapping with the criteria              

2. To study the satisfaction of Mathayom Suksa 2 students at Pa Tan Wittaya School, Mae Tha 

District, Lampang Province, afterteaccing by Mind Mapping learning management. 

study with population total 30 people. The Research tools include Lesson plans Test and 

questionnaires for satisfaction. This research has data analysis include frequency percentage 

average standard deviation and content analysis.  

h found that Learning achievement in social studies, religion and culture and 

Sufficient economy With Mathayom Suksa 2 students at Pa Tan Wittaya School, Mae Tha District, 

Lampang Province, after using Mind Mapping learning management had scale equal 56.67

more than criteria at 50% so the result was following the hypothesis of research and the results 

of the satisfaction analysis of learners on Mind Mapping learning management was found that the 

student satisfaction  were at a high level (μ = 4.33) so according to the research hypothesis.
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in social studies, religion and culture, and 

Sufficient economy by Mind Mapping With Mathayomsuksa 2 students, 

Pa Tan Wittaya School, Mae Tha District  Lampang Province 

Shot Case Study Model 

research Objective  1. The researcher wanted to compare learning achievement in social studies, 

religion and culture on sufficiency economy in Mathayomsuksa 2 students, Pa Tan Wittaya 

trict, Lampang Province, with organizing Mind Mapping with the criteria              

2. To study the satisfaction of Mathayom Suksa 2 students at Pa Tan Wittaya School, Mae Tha 

District, Lampang Province, afterteaccing by Mind Mapping learning management. The research 

study with population total 30 people. The Research tools include Lesson plans Test and 

questionnaires for satisfaction. This research has data analysis include frequency percentage 

h found that Learning achievement in social studies, religion and culture and 

Sufficient economy With Mathayom Suksa 2 students at Pa Tan Wittaya School, Mae Tha District, 

Lampang Province, after using Mind Mapping learning management had scale equal 56.67% with 

more than criteria at 50% so the result was following the hypothesis of research and the results 

of the satisfaction analysis of learners on Mind Mapping learning management was found that the 

= 4.33) so according to the research hypothesis. 
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1. บทนํา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  

วฒันธรรม จะชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ วามนุษยดํารงชีวิตอยางไร  ทั้งในฐานะปจเจกบุคคล และการอยู

รวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียน

เขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา

ผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง และมีคุณธรรม  สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต

เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก แลวผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการอยูรวมกันในสังคม ที่มีความ

สัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม เปน

พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม  

สภาพปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากการสัมภาษณครูประจําชั้นและการไปศึกษาสังเกตนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางวันท่ี 

ที่ 2 ในปจจุบัน พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของภาค

เรียนที ่1 ปการศึกษา 2560 อยูในระดับปานกลางมีความรูสึกเบื่อกับการเรียนในรายวิชานี้ที่จะตองใชการทองจําใน

เนื้อหาที่มาก และไมมีความสุขกับการเรียน

จากสภาพปญหา ผูวิจัยไดศึ

แบบแผนที่ความคิดสามารถนํามาแกไขปญหาได มิสสุทธิรัตน เลิศจตุรวิทย 

การจัดกลุมความคิดรวบยอดเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของความคิดรอง โดยนําเสนอเปนภาพหรื

เปนการนําเสนอความสัมพันธของเนื้อเรื่องที่มีการโยงความสัมพันธเขาดวยกันทําใหงายตอการอาน ชวยเพิ่มความ

คงทนในการเรียนรูโดยเริ่มจากความคิดของการวางแผนผัง การนําเสนอ การชวยในการจํา การทําความเขาใจเนื้อ

เรื่องการสรุปบทเรียน ซึ่งการวิจัยไดสนับสนุนก

ทิพยบุญมี (2560) ไดศึกษาการใชแผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนชุมชนบานปางหมู ผลการวิจัย คือ ผลการทดสอบความสามารถดานการฟง และด

การอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษโดยใชแผนที่ความคิด พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนผลการ

ทดสอบความสามารถ ดานการเขียนแผนที่ความคิดและดานการพูดนําเสนอโดยใชแผนที่ความคิดพบวาโดยรวม

ความสามารถอยูในระดับมากและผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษข

พบวา โดยรวมผูเรียนมีพฤติกรรมสนใจการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ซึ่งพฤติกรรมสวนใหญที่นักเรียน

แสดงออกระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก พฤติกรรมการแสดงความคิดสรางสรรคในการวางแผน การ

ออกแบบแผนที่ความคิดในรูปแบบที่หลากหลาย

เรียนในมิติที่กวางและรอบดาน ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา มีการทํางานเปนระบบ มีพัฒนาการดานการเขียนและ

การนําเสนอที่ดีขึ้นมีความสนใจในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง

มากขึ้น ตลอดจนผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนสูการใชชีวิตจริงไดดี 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ไดกลาวไววา การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

ฒนธรรม จะชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ วามนุษยดํารงชีวิตอยางไร  ทั้งในฐานะปจเจกบุคคล และการอยู

รวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียน

เขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ  ทําใหเกิดความเขาใจในตนเอง และ

ผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง และมีคุณธรรม  สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต

เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก แลวผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการอยูรวมกันในสังคม ที่มีความ

สัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม เปน

พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม  (กระทรวงศึกษาธิการ

สภาพปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะจังหวัดลําปาง ในการ

เรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากการสัมภาษณครูประจําชั้นและการไปศึกษาสังเกตนักเรียนชั้น

ระหวางวันท่ี 29 เดือนมกราคม – 9 เดือนกุมภาพันธพ.ศ. 2561 ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของภาค

อยูในระดับปานกลางมีความรูสึกเบื่อกับการเรียนในรายวิชานี้ที่จะตองใชการทองจําใน

เนื้อหาที่มาก และไมมีความสุขกับการเรียน 

จากสภาพปญหา ผูวิจัยไดศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียนพบวา การจัดการเรียนรู

แบบแผนที่ความคิดสามารถนํามาแกไขปญหาได มิสสุทธิรัตน เลิศจตุรวิทย (2558) ไดกลาววา 

การจัดกลุมความคิดรวบยอดเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของความคิดรอง โดยนําเสนอเปนภาพหรื

เปนการนําเสนอความสัมพันธของเนื้อเรื่องที่มีการโยงความสัมพันธเขาดวยกันทําใหงายตอการอาน ชวยเพิ่มความ

คงทนในการเรียนรูโดยเริ่มจากความคิดของการวางแผนผัง การนําเสนอ การชวยในการจํา การทําความเขาใจเนื้อ

เรื่องการสรุปบทเรียน ซึ่งการวิจัยไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิดอาทิเชน ทอปด 

ไดศึกษาการใชแผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

โรงเรียนชุมชนบานปางหมู ผลการวิจัย คือ ผลการทดสอบความสามารถดานการฟง และด

การอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษโดยใชแผนที่ความคิด พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนผลการ

ทดสอบความสามารถ ดานการเขียนแผนที่ความคิดและดานการพูดนําเสนอโดยใชแผนที่ความคิดพบวาโดยรวม

ความสามารถอยูในระดับมากและผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชแผนที่ความคิด 

พบวา โดยรวมผูเรียนมีพฤติกรรมสนใจการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ซึ่งพฤติกรรมสวนใหญที่นักเรียน

แสดงออกระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก พฤติกรรมการแสดงความคิดสรางสรรคในการวางแผน การ

ออกแบบแผนที่ความคิดในรูปแบบที่หลากหลายมีความสุขสนใจ ตั้งใจและกลาแสดงออกมากขึ้น เขาใจเนื้อหาที่

เรียนในมิติที่กวางและรอบดาน ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา มีการทํางานเปนระบบ มีพัฒนาการดานการเขียนและ

การนําเสนอที่ดีขึ้นมีความสนใจในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง

มากขึ้น ตลอดจนผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนสูการใชชีวิตจริงไดดี  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิท
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ไดกลาวไววา การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

ฒนธรรม จะชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ วามนุษยดํารงชีวิตอยางไร  ทั้งในฐานะปจเจกบุคคล และการอยู

รวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียน

ตามเหตุปจจัยตางๆ  ทําใหเกิดความเขาใจในตนเอง และ

ผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง และมีคุณธรรม  สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต

เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก แลวผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการอยูรวมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม

สัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม เปน

กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
นวิทยา อําเภอแมทะจังหวัดลําปาง ในการ

เรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากการสัมภาษณครูประจําชั้นและการไปศึกษาสังเกตนักเรียนชั้น

ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของภาค

อยูในระดับปานกลางมีความรูสึกเบื่อกับการเรียนในรายวิชานี้ที่จะตองใชการทองจําใน

กษาหาแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียนพบวา การจัดการเรียนรู

ไดกลาววา แผนที่ความคิดเปน

การจัดกลุมความคิดรวบยอดเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของความคิดรอง โดยนําเสนอเปนภาพหรือแผนผัง 

เปนการนําเสนอความสัมพันธของเนื้อเรื่องที่มีการโยงความสัมพันธเขาดวยกันทําใหงายตอการอาน ชวยเพิ่มความ

คงทนในการเรียนรูโดยเริ่มจากความคิดของการวางแผนผัง การนําเสนอ การชวยในการจํา การทําความเขาใจเนื้อ

ารจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิดอาทิเชน ทอปด 

ไดศึกษาการใชแผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

โรงเรียนชุมชนบานปางหมู ผลการวิจัย คือ ผลการทดสอบความสามารถดานการฟง และดาน

การอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษโดยใชแผนที่ความคิด พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนผลการ

ทดสอบความสามารถ ดานการเขียนแผนที่ความคิดและดานการพูดนําเสนอโดยใชแผนที่ความคิดพบวาโดยรวม

องนักเรียนโดยใชแผนที่ความคิด 

พบวา โดยรวมผูเรียนมีพฤติกรรมสนใจการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ซึ่งพฤติกรรมสวนใหญที่นักเรียน

แสดงออกระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก พฤติกรรมการแสดงความคิดสรางสรรคในการวางแผน การ

มีความสุขสนใจ ตั้งใจและกลาแสดงออกมากขึ้น เขาใจเนื้อหาที่

เรียนในมิติที่กวางและรอบดาน ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา มีการทํางานเปนระบบ มีพัฒนาการดานการเขียนและ

การนําเสนอที่ดีขึ้นมีความสนใจในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะ            



 

 

จังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด โดยมุงหวังใหผูเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

อยางนอยรอยละ 50 คะแนนของคะแนนการทดสอบท้ังหมดและมีความสุขในการเรียน

 

2.วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี

พอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

แบบแผนที่ความคิดกับเกณฑ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ลําปาง ท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ลําปางไมนอยกวารอยละ 50 หลังเรียนโดย

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

จัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิดอยูในระดับมากขึ้นไป

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานประชากร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

 3.2ขอบเขตดานเนื้อหา

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร

 มาตรฐาน ส.3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช ทรัพยากร

ที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชี

ดุลยภาพ 

 ส 3.1 ม 2/3 เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 สอนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

 สาระสําคัญความคิดรวบยอด

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการและเปาหมายสําคัญสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการผลิต

สินคาและบริการในทองถิ่น ซึ่งจะสงผลเศรษฐกิจของชุมชนและวิถีการดําเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน

 สาระการเรียนรูแกนกลาง

 - หลักการและเปาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- สํารวจและวิเคราะหปญหาการผลิตสินคาและบริการในทองถิ่น

 - ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคาและบริการใน

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

จังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด โดยมุงหวังใหผูเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

คะแนนของคะแนนการทดสอบท้ังหมดและมีความสุขในการเรียน 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง เศรษฐกิจ

พอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะจังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรู

 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิทยา

ลําปาง ท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะ จังหวัด

หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิดสูงกวาเกณฑ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง มีความพึงพอใจ ตอการ

จัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิดอยูในระดับมากขึ้นไป 

 
ขอบเขตดานประชากร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปางจํานวน 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

เศรษฐศาสตร 

เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช ทรัพยากร

ที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชี

เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง 

สาระสําคัญความคิดรวบยอด 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการและเปาหมายสําคัญสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการผลิต

ซึ่งจะสงผลเศรษฐกิจของชุมชนและวิถีการดําเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

หลักการและเปาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สํารวจและวิเคราะหปญหาการผลิตสินคาและบริการในทองถิ่น 

ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

จังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด โดยมุงหวังใหผูเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ยนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง เศรษฐกิจ

โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะจังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรู

โรงเรียนปาตันวิทยาอําเภอแมทะ จังหวัด

โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะ จังหวัด

าเกณฑ 

โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง มีความพึงพอใจ ตอการ

ะ จังหวัดลําปางจํานวน 30 คน 

เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช ทรัพยากร

ที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมี

เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการและเปาหมายสําคัญสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการผลิต

ซึ่งจะสงผลเศรษฐกิจของชุมชนและวิถีการดําเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน 

ทองถ่ิน 



 

 

ขอบเขตดานตัวแปร

ตัวแปรตน การจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด 

ตัว แปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ลําปาง 

3.3ขอบเขตดานระยะเวลา

 วันท่ี 7 – 18 เดือนมกราคม พ

 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 
การจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด

ความรูในเรื่องของการทําแผนที่ความคิดที่ถูกตอง โ

ลากเสนโยงออกมารอบๆ จากศูนยกลางเหมือนการแตกกิ่งกานของตนไม 

และการใชแผนที่ความคิดในการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา            

ปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ซึ่งมีจํานวน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 

ในทองถิ่น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่ไดจากการทดสอบจากขอสอบหลังเรียน

ซึ่งวัดในดานความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา

ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

จัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจแบบ 

ประมาณคา5 ระดับ ไดแก  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด

เกณฑ หมายถึง ระดับคะแนนที่นักเรียนสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานที่

ระดับรอยละ 50 ขึ้นไป 
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ตัวแปร 

การจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิทยาอําเภอแมทะ จังหวัด

ขอบเขตดานระยะเวลา 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

การจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิดหมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดมี

ความรูในเรื่องของการทําแผนที่ความคิดที่ถูกตอง โดยเริ่มจากการเขียนสาเหตุของปญหาไวกลางหนากระดาษ แลว

ลากเสนโยงออกมารอบๆ จากศูนยกลางเหมือนการแตกกิ่งกานของตนไม (การแตกของเสนเซลสมอง

และการใชแผนที่ความคิดในการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา            

โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ซึ่งมีจํานวน 3 แผน ดังนี้   

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ปญหาการผลิตสินคาและบริการในทองถิ่น 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคาและบริการ            

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ที่ไดจากการทดสอบจากขอสอบหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 

ซึ่งวัดในดานความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา

หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2โรงเรียนปาตันวิทยา ที่มีตอการ

จัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจแบบ Rating scale จํานวน 

ระดับ ไดแก  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

หมายถึง ระดับคะแนนที่นักเรียนสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานที่
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2 โรงเรียนปาตันวิทยา                  

รียนปาตันวิทยาอําเภอแมทะ จังหวัด

หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดมี

ดยเริ่มจากการเขียนสาเหตุของปญหาไวกลางหนากระดาษ แลว

การแตกของเสนเซลสมอง) โดยใชสีสัน

และการใชแผนที่ความคิดในการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา            

ฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคาและบริการ            

หมายถึงคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2โรงเรียนปาตันวิทยา                

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20 ขอ                 

ซึ่งวัดในดานความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา 

โรงเรียนปาตันวิทยา ที่มีตอการ

จํานวน 10 ขอ  เปนมาตร

หมายถึง ระดับคะแนนที่นักเรียนสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานที่



 

 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. วิธดีําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยประกอบดวยรายละเอียดการดําเนินงาน

และวิธีดําเนินการดังนี ้

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จํานวนท้ังหม

 2. กําหนดแบบแผนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลองแบบ  

Study เพราะเปนการศึกษากลุมเปาหมายกลุมเดียว  โดยทําการทดสอบหลังการทดลองกับเกณฑ

 3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบไปดวย 

  3.1 แผนการจัดการเรียนรูมี

เที่ยงตรง โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทานมีคาดัชนีความสอดคลอง 

  3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบจํานวน 

โดยใหผูเชี่ยวชาญ3 ทานตรวจสอบความเที่ย

แลวหาคุณภาพดานความยากงาย อํานาจจําแนก และความเชื่อมั่น โดยนําแบบทดสอบไปทดสอบกับเด็กที่ไมใช

กลุมเปาหมายจํานวน 30 คน 

พอเพียง มาแลว )พบวามีคาความยากงายอยูในชวง 

เชี่อมั่น (KR20) เทากับ 0.87 

3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประกอบดวยผูเชี่ยวช

วัฒนธรรม ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอนมีคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) อยูในชวง 

นบาคเทากับ 0.84 

4. เก็บรวบรวมขอมูล โดยการดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูกับกลุมเปาหมาย 

5. วิเคราะหขอมูล โดยใชความถี่

 

- ศึกษาเอกสาร แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหลักสูตร

- การจัดการเรียนรูแบบแผน

ที่ความคิด  

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

- บริบทสถานศึกษา 

- งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยประกอบดวยรายละเอียดการดําเนินงาน

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิทยา

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จํานวนท้ังหมด  30 คน   

กําหนดแบบแผนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลองแบบ  The One Shot Case 

เพราะเปนการศึกษากลุมเปาหมายกลุมเดียว  โดยทําการทดสอบหลังการทดลองกับเกณฑ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบไปดวย  

แผนการจัดการเรียนรูมีผลการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรง โดยมีคาความ

ทานมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูในชวง 0.6 – 1.00 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบจํานวน 40 

ทานตรวจสอบความเที่ยงตรง พบวามีคา ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

แลวหาคุณภาพดานความยากงาย อํานาจจําแนก และความเชื่อมั่น โดยนําแบบทดสอบไปทดสอบกับเด็กที่ไมใช

คน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปาตันวิทยา ซึ่งเคยเรียนในเรื่อง เศรษฐ

พบวามีคาความยากงายอยูในชวง 0.25 – 0.75 คาอํานาจจําแนกอยูในชวง 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 10 ขอ มีผลการหาคุณภาพดานความเที่ยงตรงโดย

ทาน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอนมีคาดัชนี

อยูในชวง 0.6 – 1.00 และมีคาความเชื่อมั่นเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ

เก็บรวบรวมขอมูล โดยการดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูกับกลุมเปาหมาย 

วิเคราะหขอมูล โดยใชความถี,่ รอยละ, คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา

กับหลักสูตร 

การจัดการเรียนรูแบบแผน
- การจัดการเรียนรูแบบ

แผนที่ความคิด  

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรีย

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อําเภอแมทะ

- ความพึงพอใจของนักเรียน

ปที่ 2 โรงเรี

จังหวัดลําปาง
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การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยประกอบดวยรายละเอียดการดําเนินงาน

โรงเรียนปาตันวิทยา 

The One Shot Case 

เพราะเปนการศึกษากลุมเปาหมายกลุมเดียว  โดยทําการทดสอบหลังการทดลองกับเกณฑ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรง โดยมีคาความ

40 ขอ แลวคัดเลือก 20 ขอ 

IOC) อยูในชวง 0.6 – 1.00 

แลวหาคุณภาพดานความยากงาย อํานาจจําแนก และความเชื่อมั่น โดยนําแบบทดสอบไปทดสอบกับเด็กที่ไมใช

โรงเรียนปาตันวิทยา ซึ่งเคยเรียนในเรื่อง เศรษฐกิจ

คาอํานาจจําแนกอยูในชวง 0.25 -1.00 มีคาความ

ขอ มีผลการหาคุณภาพดานความเที่ยงตรงโดย

าญดานการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอนมีคาดัชนี

และมีคาความเชื่อมั่นเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ

เก็บรวบรวมขอมูล โดยการดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูกับกลุมเปาหมาย  

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน             

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิทยา 

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนปาตันวิทยาอําเภอแมทะ 

จังหวัดลําปาง 



 

 

8. ผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวั

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะจังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด ผูวิจัย

ไดทําการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามลําดับดังนี้

 

ตาราง 1  ขอมูลการเปรียบเทียบ

คะแนนสอบห

(20 คะแนน

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

รวม

  

 จากตาราง 1  

13 คะแนนโดยเมื่อเทียบกับเกณฑที่รอยละ 

สมมติฐานที่ตั้งไว 

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการสอนแบบแผนที่ความคิดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปาตันวิทยา อํา

ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น

โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะจังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด ผูวิจัย

ไดทําการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามลําดับดังนี ้

ข อมูลการเปรียบเทียบ 

คะแนนสอบหลังเรียน 

คะแนน) 

ความถี ่ ผลเปรียบเทียบกับ

เกณฑ (รอยละ 

4 1 

56.67 

5 2 

6 1 

7 4 

8 2 

9 3 

10 1 

11 2 

12 3 

13 5 

14 2 

15 1 

16 2 

17 1 

รวม 30 

1  พบวา นักเรียนไดคะแนนอยูในชวง 4 ถึง 17 คะแนน โดยสวนใหญสอบไดคะแนน 

คะแนนโดยเมื่อเทียบกับเกณฑที่รอยละ 50 พบวามีนักเรียนที่สอบผานเกณฑมีจํานวนรอยละ 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการสอนแบบแผนที่ความคิดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น

โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะจังหวัดลําปาง โรงเรียนปาตันวิทยา ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห

ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม1 ฉบับ สรุปผลการวิเคราะหไดดังน้ี 
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ฒนธรรมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น

โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะจังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด ผูวิจัย

ผลเปรียบเทียบกับ

รอยละ 50) 

คะแนน โดยสวนใหญสอบไดคะแนน            

พบวามีนักเรียนที่สอบผานเกณฑมีจํานวนรอยละ 56.67เปนไปตาม

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการสอนแบบแผนที่ความคิดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น

เภอแมทะจังหวัดลําปาง โรงเรียนปาตันวิทยา ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห



 

 

ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการสอนแบบแผนที่ความคิด

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูที่ชัดเ

2. ครูมีการใชสื่อประกอบการสอนทําใหนักเรียนสนใจมากยิ่งขึ้น

3. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู

4. ครูมีบุคลิกภาพ การแตงกาย และการพูดเหมาะสมกับความเปนครู

5. ครูสนใจ และใหความสําคัญกับนักเรียนอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน

6. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูสนุกและนาสนใจ

7. ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนอยางยุติธรรม

8. ครูมีความตั้งใจสอน และตรงตอเวลา

9. เรื่องที่ครูสอนสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง

10.  ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน

 จากตาราง 2 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการสอนแบบแผนที่ความคิด 

ผูเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

วิจัย โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูมีความตั้งใจสอน และตรงตอเวลา

เปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน(

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู 

 

9. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง                 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

ความคิดพบวา นักเรียนกลุมประชากรสอบไดคะแนนอยูในชวง 

คะแนนโดยเมื่อเทียบกับเกณฑที่รอยละ 

สมมติฐานที่ตั้งไวซึ่งเปนผลมาจาก

จํานวน 3 ทานซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน ทําให

การเรียนการสอนมีความครบถวนสมบูรณ สงผลใหผูเรียนมีความสุขในกิจกรรมที่ผูวิจัยไดออกแบบไว 

ใชในการวัดและประเมินผลผานการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาเปนอยางดีโดยผานการตรวจสอบดานความ

เที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 

ศาสนา และวัฒนธรรม ผูเชี่ยวชาญดานการจัดและประเมินผลทางการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการ

สอน โดยผูวิจัยไดคัดเลือกเครื่องมือที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 

คุณภาพดานความเชื่อมั่นและความยากงาย อํานาจจําแนกแลวคัดเลือกเครื่องมือที่มี

– 0.75 คาอํานาจจําแนกอยูในชวง 

คุณภาพสงผลใหผลการประเมินมีความถูกตองและเชื่อถือ
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการสอนแบบแผนที่ความคิด 

ประเด็น  
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน 4.20

ครูมีการใชสื่อประกอบการสอนทําใหนักเรียนสนใจมากยิ่งขึ้น 4.27

ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู 4.17

ครูมีบุคลิกภาพ การแตงกาย และการพูดเหมาะสมกับความเปนครู 4.30

ความสําคัญกับนักเรียนอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 4.33

ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูสนุกและนาสนใจ 4.20

ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนอยางยุติธรรม 4.40

ครูมีความตั้งใจสอน และตรงตอเวลา 4.57

รถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง 4.37

ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน 4.53

รวม 4.33

พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการสอนแบบแผนที่ความคิด 

ผูเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.33) สูงกวาเกณฑที่ระดับมากขึ้นไป( = 3.5)เปนไปตามสมมติฐานการ

วิจัย โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูมีความตั้งใจสอน และตรงตอเวลา( = 4.57) รองลงมาคือครูประพฤติตน

( = 4.53)  และมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในประเด็นครูเปดโอกาสใหนักเรีย

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู ( = 4.17)  

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง                 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนปาตันวิทยา อําเภอแมทะจังหวัดลําปาง โดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่

ความคิดพบวา นักเรียนกลุมประชากรสอบไดคะแนนอยูในชวง 4 ถึง 17 คะแนน โดยสวนใหญสอบไดคะแนน  

คะแนนโดยเมื่อเทียบกับเกณฑที่รอยละ 50 พบวามีนักเรียนที่สอบผานเกณฑมีจํานวนรอยละ 

ซึ่งเปนผลมาจาก 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนไดผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ

ทานซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน ทําให

การเรียนการสอนมีความครบถวนสมบูรณ สงผลใหผูเรียนมีความสุขในกิจกรรมที่ผูวิจัยไดออกแบบไว 

ใชในการวัดและประเมินผลผานการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาเปนอยางดีโดยผานการตรวจสอบดานความ

เที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ผูเชี่ยวชาญดานการจัดและประเมินผลทางการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการ

สอน โดยผูวิจัยไดคัดเลือกเครื่องมือที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ .50 

านความเชื่อมั่นและความยากงาย อํานาจจําแนกแลวคัดเลือกเครื่องมือที่มคีาความยากงายอยูในชวง 

คาอํานาจจําแนกอยูในชวง 0.25 -1.00 มีคาความเชี่อมั่น (KR20) เทากับ 0.87

คุณภาพสงผลใหผลการประเมินมีความถูกตองและเชื่อถือได  สอดคลองกับผลการวิจัยของวชิราภรณ เยี่ยมแสง 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

  แปลผล 

4.20 0.81 มาก 

4.27 0.83 มาก 

4.17 0.83 มาก 

4.30 0.88 มาก 

4.33 0.80 มาก 

4.20 1.00 มาก 

4.40 0.81 มาก 

4.57 0.68 มากที่สุด 

4.37 1.00 มาก 

4.53 0.78 มากที่สุด 

4.33 0.84 มาก 

พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการสอนแบบแผนที่ความคิด 

เปนไปตามสมมติฐานการ

รองลงมาคือครูประพฤติตน

และมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในประเด็นครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง                 

ดยการจัดการเรียนรูแบบแผนที่

คะแนน โดยสวนใหญสอบไดคะแนน  13 

พบวามีนักเรียนที่สอบผานเกณฑมีจํานวนรอยละ 56.67 เปนไปตาม

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนไดผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ

ทานซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน ทําใหแผนกิจกรรม

การเรียนการสอนมีความครบถวนสมบูรณ สงผลใหผูเรียนมีความสุขในกิจกรรมที่ผูวิจัยไดออกแบบไว 2) เครื่องมือที่

ใชในการวัดและประเมินผลผานการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาเปนอยางดีโดยผานการตรวจสอบดานความ

เชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ผูเชี่ยวชาญดานการจัดและประเมินผลทางการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการ

.50 ขั้นไปและไดตรวจสอบ

คาความยากงายอยูในชวง 0.25 

7ดังนั้นจึงเปนเครื่องมือที่มี

ได  สอดคลองกับผลการวิจัยของวชิราภรณ เยี่ยมแสง 



 

 

(2556)   ไดทําการศึกษาการใชผังความคิดและวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอาน เพื่อความเขาใจ

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ความคิดดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของ

นักเรียนโดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 

30 คน คิดเปนรอยละ 88.24 

 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการสอนแบบแผนที่ความคิดผูเรียน

สูงกวาเกณฑที่ระดับมากขึ้นไปเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือครูมีความตั้งใจสอน 

และตรงตอเวลา( = 4.57) 

และมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในประเด็นครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู

4.17) สอดคลองกับผลการวิจัยของทอปด ทิพยบุญมี 

ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ผูเรียนมีพฤติกรรมสนใจการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ซึ่งพฤติกรรมสวนใหญที่นักเรียนแสดงออกระหวาง

กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก พฤติกรรมการแสดงความคิดสรางสรรคในการวางแผน การออกแบบแผนที่

ความคิดในรูปแบบที่หลากหลายมีความสุข

และรอบดาน ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา มีการทํางานเปนระบบ มีพัฒนาการดานการเขียนและการนําเสนอที่ดีขึ้น 

มีความสนใจในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเองมากขึ้น 

ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนสูการใชชีวิตจริงไดดี

 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

1. การทําวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดดานระยะเวลาที่มีจํากัดเพียง

เปนการดําเนินงานซึ่งตองใชความรูความเขาใจและระยะในการฝกฝนใหมี

เพิ่มระยะเวลาในการวิจัยใหมากขึ้น

2. การทําวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดดานบริบทสถานศึกษาซึ่งมีการจัดผูเรียนแบบคละกันประกอบดวย

ผูเรียนที่มีความพรอมดานการเรียนรวมกับผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูโดยในกลุมประชากรประ

เด็กสมาธิสั้นจํานวน 3 คน เด็กเรียนรูไดชาจํานวน 

และดูแลเด็กกลุมนี้เปนกรณีพิเศษ

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช

ระดับชั้นเรียนอื่น ๆ  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาแบบใหมๆที่มีความสอดคลองกับ

คุณลักษณะของคนในศตวรรษท่ี 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ไดทําการศึกษาการใชผังความคิดและวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอาน เพื่อความเขาใจ

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนขามแกนนคร จํานวนนักเรียน 34 

Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยใชผัง

ความคิดดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของ

นักเรียนโดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 82.63 ของคะแนนเต็ม และมีนักเรียนสอบ ผานเกณฑจํานวน 

88.24 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว  

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการสอนแบบแผนที่ความคิดผูเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

สูงกวาเกณฑที่ระดับมากขึ้นไปเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือครูมีความตั้งใจสอน 

 รองลงมาคือครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน                 

ยต่ําสุดในประเด็นครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู

สอดคลองกับผลการวิจัยของทอปด ทิพยบุญมี (2560)ไดศึกษาการใชแผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนชุมชนบานปางหมู ผลการวิจัย คือ  โดยรวม

ผูเรียนมีพฤติกรรมสนใจการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ซึ่งพฤติกรรมสวนใหญที่นักเรียนแสดงออกระหวาง

กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก พฤติกรรมการแสดงความคิดสรางสรรคในการวางแผน การออกแบบแผนที่

ความคิดในรูปแบบที่หลากหลายมีความสุขสนใจ ตั้งใจและกลาแสดงออกมากขึ้น เขาใจเนื้อหาที่เรียนในมิติที่กวาง

และรอบดาน ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา มีการทํางานเปนระบบ มีพัฒนาการดานการเขียนและการนําเสนอที่ดีขึ้น 

มีความสนใจในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเองมากขึ้น 

ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนสูการใชชีวิตจริงไดดี 

การทําวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดดานระยะเวลาที่มีจํากัดเพียง 2 สัปดาหหรือ 3

เปนการดําเนินงานซึ่งตองใชความรูความเขาใจและระยะในการฝกฝนใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติจึงควร

เพิ่มระยะเวลาในการวิจัยใหมากขึ้น 

การทําวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดดานบริบทสถานศึกษาซึ่งมีการจัดผูเรียนแบบคละกันประกอบดวย

ผูเรียนที่มีความพรอมดานการเรียนรวมกับผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูโดยในกลุมประชากรประ

เด็กเรียนรูไดชาจํานวน 2 คน ซึ่งรวมอยูในกลุมเปาหมายดวยซึ่งผูวิจัยตองมีการติดตาม

และดูแลเด็กกลุมนี้เปนกรณีพิเศษ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบแผนที่คว

ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาแบบใหมๆที่มีความสอดคลองกับ

ษท่ี 21 

139 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ไดทําการศึกษาการใชผังความคิดและวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอาน เพื่อความเขาใจ

34 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือก

ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยใชผัง

ความคิดดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของ

ยนสอบ ผานเกณฑจํานวน              

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิดพบวา ผลการ

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.33) 

สูงกวาเกณฑที่ระดับมากขึ้นไปเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือครูมีความตั้งใจสอน 

รองลงมาคือครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน                 ( = 4.53)  

ยต่ําสุดในประเด็นครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู( = 

ไดศึกษาการใชแผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถ

บานปางหมู ผลการวิจัย คือ  โดยรวม

ผูเรียนมีพฤติกรรมสนใจการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ซึ่งพฤติกรรมสวนใหญที่นักเรียนแสดงออกระหวาง

กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก พฤติกรรมการแสดงความคิดสรางสรรคในการวางแผน การออกแบบแผนที่

สนใจ ตั้งใจและกลาแสดงออกมากขึ้น เขาใจเนื้อหาที่เรียนในมิติที่กวาง

และรอบดาน ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา มีการทํางานเปนระบบ มีพัฒนาการดานการเขียนและการนําเสนอที่ดีขึ้น 

มีความสนใจในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเองมากขึ้น ตลอดจน

3 คาบเรียนซึ่งการทําวิจัย

ความรูความสามารถในทางปฏิบัติจึงควร

การทําวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดดานบริบทสถานศึกษาซึ่งมีการจัดผูเรียนแบบคละกันประกอบดวย

ผูเรียนที่มีความพรอมดานการเรียนรวมกับผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูโดยในกลุมประชากรประกอบดวย

ซึ่งผูวิจัยตองมีการติดตาม

การสอนแบบแผนที่ความคิดใน

ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาแบบใหมๆที่มีความสอดคลองกับ
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ม.ป.พ.. 

วชิราภรณ เยี่ยมแสง.  2556.  

 เพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

การใชแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 6  โรงเรียนชุมชนบานปางหม.ู  พิฆเนศวรสาร, 13

2558.  ผลการเรียนเรื่องประเทศเพื่อนบานโดยใชเทคนิคการเขียนแผนผัง

2556.  การใชผังความคิดและวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอาน

เพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนขามแกนนคร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 7(3), 237 
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2551.กรุงเทพฯ :                 

การใชแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของ

, 13(1), 73 - 84.  

ารเรียนเรื่องประเทศเพื่อนบานโดยใชเทคนิคการเขียนแผนผัง.  ม.ป.ท. : 

การใชผังความคิดและวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอาน 

โรงเรียนขามแกนนคร.                   

237 - 250. 



 

 

การศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศกึษาใน

จังหวัดสุโขทัย จากกลุมตัวอยาง จํานวน

สถานศึกษา จํานวน 169 คนและครูผูสอนระดับปฐมวัย จํานวน 

ที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัย พบวา ระดับปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา  ในจังหวัด

สุโขทัย  โดยรวมมรีะดับปญหาอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มรีะดับปญหาในระดับ

ปานกลางทุกดาน โดยระดับปญหาที่มีคาเฉลีย่เรยีงจากมากไปหานอย ไดแก  ดานการจัดสภาพแวดลอม  สื่อและ

แหลงเรียนรู  ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณดานการจัดทําหลักสตูรสถาน

ประสบการณและดานการประเมนิพัฒนาการ  ตามลาํดับ

 
คําสําคัญ :  การนําหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยสูการปฏิบตัิ
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การศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา

ในจังหวัดสุโขทัย 

 
นลินี วรวงษ

1  นงลักษณ  ใจฉลาด
2 

จุดมุงหมายเพื่อศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศกึษาใน

จังหวัดสุโขทัย จากกลุมตัวอยาง จํานวน169โรงเรียน โดยเลือกกลุมตัวอยางโรงเรียนละ 

คนและครูผูสอนระดับปฐมวัย จํานวน 169 คน รวมทั้งสิ้นกลุมตัวอยาง 

ที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยและ

ผลการวิจัย พบวา ระดับปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา  ในจังหวัด

ยรวมมรีะดับปญหาอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มรีะดับปญหาในระดับ

ปานกลางทุกดาน โดยระดับปญหาที่มีคาเฉลีย่เรยีงจากมากไปหานอย ไดแก  ดานการจัดสภาพแวดลอม  สื่อและ

แหลงเรียนรู  ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณดานการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัยดานการจัด

ประสบการณและดานการประเมนิพัฒนาการ  ตามลาํดับ 

การนําหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยสูการปฏิบตั,ิ สถานศึกษา 

                   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม (lovely_pud@hotmail.com)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

141 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา 

จุดมุงหมายเพื่อศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศกึษาใน

โรงเรียน โดยเลือกกลุมตัวอยางโรงเรียนละ 2 คน ไดแก ผูบริหาร

มตัวอยาง 338 คน เครื่องมือ

ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยและ

ผลการวิจัย พบวา ระดับปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา  ในจังหวัด

ยรวมมรีะดับปญหาอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มรีะดับปญหาในระดับ

ปานกลางทุกดาน โดยระดับปญหาที่มีคาเฉลีย่เรยีงจากมากไปหานอย ไดแก  ดานการจัดสภาพแวดลอม  สื่อและ

ศึกษาปฐมวัยดานการจัด

lovely_pud@hotmail.com) 



 

 

A Study of Problems Using Early  Childhood  Education

Curriculum  ofSchools  in  Sukhothai Province

 

Abstract 
The purposes of this research were to  study of problems using early childhood 

educationcurriculum of Schools in Sukhothai Province from the sample groups of 169 school.The 

informants classified in 2 groups is 169 scho

samples group  338 people. The tool of this research is the 

questionnaire.Statistics for analyzing data  are the meanand the standard deviation. The results 

were that level problems using 

Province.overall , there is problems a medium level. And when considering each side,found that, 

There are a medium problems in all aspects. The problem with the average level in descending 

order include The setting up the environment media and learning,Experience plan,

Preparationthe Curriculum Early Childhood Education,Experience arrangement and The 

developmentassessmentrespectively.
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A Study of Problems Using Early  Childhood  Education

Curriculum  ofSchools  in  Sukhothai Province
Nalinee  Worawong

1
   Nongluck Jaichalad

2 

The purposes of this research were to  study of problems using early childhood 

educationcurriculum of Schools in Sukhothai Province from the sample groups of 169 school.The 

informants classified in 2 groups is 169 schools directors and 169 preschool teachers.Total 

samples group  338 people. The tool of this research is the 

questionnaire.Statistics for analyzing data  are the meanand the standard deviation. The results 

were that level problems using early childhood education curriculum of Schools in Sukhothai 

overall , there is problems a medium level. And when considering each side,found that, 

There are a medium problems in all aspects. The problem with the average level in descending 

include The setting up the environment media and learning,Experience plan,

Preparationthe Curriculum Early Childhood Education,Experience arrangement and The 

developmentassessmentrespectively. 

Using Early Childhood  EducationCurriculum, School 

                   
Educational Administration Branch Education Faculty Pibulsongkram Rajabhat University 

Educational Administration Branch Education Faculty Pibulsongkram Rajabhat University
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A Study of Problems Using Early  Childhood  Education 

Curriculum  ofSchools  in  Sukhothai Province 

The purposes of this research were to  study of problems using early childhood 

educationcurriculum of Schools in Sukhothai Province from the sample groups of 169 school.The 

ols directors and 169 preschool teachers.Total 

samples group  338 people. The tool of this research is the 5-level rating scale 

questionnaire.Statistics for analyzing data  are the meanand the standard deviation. The results 

early childhood education curriculum of Schools in Sukhothai 

overall , there is problems a medium level. And when considering each side,found that, 

There are a medium problems in all aspects. The problem with the average level in descending 

include The setting up the environment media and learning,Experience plan, 

Preparationthe Curriculum Early Childhood Education,Experience arrangement and The  

Educational Administration Branch Education Faculty Pibulsongkram Rajabhat University  

Education Faculty Pibulsongkram Rajabhat University 



 

 

1.บทนํา  
เด็กเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคาในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนาในวัยเด็กจะเปนพื้นฐานอัน

มั่นคงตอไปในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนของชีวิตและเปนชวงสําคัญเพราะพัฒนาการทุก

ดานจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วสอดคลองกับ 

เปนระยะที่เรียกวาเปนชวงวัยแหงพลังความเจริญเติบโตงอกงามสําหรับชีวิต เปนชวงวัยที่สําคัญที่สุดของการพัฒนา

ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูเกี่ยวของกับเ

และพัฒนาเด็กในชวงวัยนี้เพื่อเด็กจะไดพัฒนาทุกดานเต็มศักยภาพดังนั้นรัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการศึกษา

ปฐมวัยไดกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย

รัฐบาลดาน เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 

โดยเรงรัดเพื่อใหเด็กปฐมวัย(แรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่

คุณภาพและตอเนื่อง(สํานักงานสภาการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐา

2546ใหมีความสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน เพื่อพัฒนาไปสูหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2560 โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยและแผนแมบทกฎหมายตางๆมาใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยใหมคีวามเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กและกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการ

ปฏิบัติในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาอยางไรก็ตามการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

จะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได หากทุกฝายที่เกี่ยวของ เ

กระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวมรับรูและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยรวมกันทํางานอยางตอเนื่องเปนระบบใน

การวางแผน สงเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไขสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้นจําเปน

จะตองมีการนําหลักสูตรการศึ

ปฐมวัยพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป

(กระทรวงศึกษาธิการ,2560 : 1

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนําหลักสูตรฉบับนี้ไปใช โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับเด็กและสภาพทองถิ่น  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไดติดตามและประเมินผลการใช

หลักสูตรเปนระยะอยางตอเนื่อง 

ไดแก ปญหาความไมชัดเจนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาสวนใหญขาดการวิเคราะหความ

เชื่อมโยงระหวางพัฒนาการเด็กปฐมวัย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคและสาระการเรียนรู  ปญ

พัฒนาการในสภาพจริง ปญหาความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

ปญหาคุณภาพเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมไมเปนไปตามสภาพการ

เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน(กระทรวงศึกษาธิการ

จากสภาพปญหาดังกลาวทําใหตระหนักถึงความสําคัญของการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ใหมีความ

ชัดเจนยิ่งข้ึนและสามารถนําไปวางแผนการพัฒนาผูเรียนไดงายขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของจะตอง

ใหความสําคัญ ซึ่งผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษา

จังหวัดสุโขทัย ซึ่งตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

เด็กเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคาในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนาในวัยเด็กจะเปนพื้นฐานอัน

มั่นคงตอไปในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนของชีวิตและเปนชวงสําคัญเพราะพัฒนาการทุก

ดานจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วสอดคลองกับ (สิริมาภิญโญ อนันตพงษ 2553 : 2) ที่กลาววา เด็กแรกเกิดจนถึง 

เปนระยะที่เรียกวาเปนชวงวัยแหงพลังความเจริญเติบโตงอกงามสําหรับชีวิต เปนชวงวัยที่สําคัญที่สุดของการพัฒนา

ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยจะตองสงเสริม

และพัฒนาเด็กในชวงวัยนี้เพื่อเด็กจะไดพัฒนาทุกดานเต็มศักยภาพดังนั้นรัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการศึกษา

ปฐมวัยไดกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย(แรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่

2555 – 2559 โดยยุทธศาสตรที่ 1 เด็กทุกคนไดรับบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

แรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่1)ทุกคนไดรับการพัฒนารอบดานตามวัยอยางมี

สํานักงานสภาการศึกษา.2555 : 10)  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดดําเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  

ใหมีความสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน เพื่อพัฒนาไปสูหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยและแผนแมบทกฎหมายตางๆมาใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กและกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการ

ปฏิบัติในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาอยางไรก็ตามการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

จะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได หากทุกฝายที่เกี่ยวของ เห็นคุณคาของการศึกษาปฐมวัย มีความ

กระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวมรับรูและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยรวมกันทํางานอยางตอเนื่องเปนระบบใน

การวางแผน สงเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไขสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้นจําเปน

จะตองมีการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560 ลงสูการปฏิบัติ เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็ก

ปฐมวัยพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป

,2560 : 1)   

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนําหลักสูตรฉบับนี้ไปใช โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับเด็กและสภาพทองถิ่น  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไดติดตามและประเมินผลการใช

หลักสูตรเปนระยะอยางตอเนื่อง พบวา มีประเด็นที่เปนปญหาและความไมชัดเจนของการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ 

ไดแก ปญหาความไมชัดเจนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาสวนใหญขาดการวิเคราะหความ

เชื่อมโยงระหวางพัฒนาการเด็กปฐมวัย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคและสาระการเรียนรู  ปญ

พัฒนาการในสภาพจริง ปญหาความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

ปญหาคุณภาพเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมไมเปนไปตามสภาพการ

กระทรวงศึกษาธิการ,2560 : 1) 

พปญหาดังกลาวทําใหตระหนักถึงความสําคัญของการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ใหมีความ

ชัดเจนยิ่งข้ึนและสามารถนําไปวางแผนการพัฒนาผูเรียนไดงายขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของจะตอง

ใหความสําคัญ ซึ่งผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาใน

จังหวัดสุโขทัย ซึ่งตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560 สูการปฏิบัติในสถานศึกษาประกอบดวย การ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เด็กเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคาในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนาในวัยเด็กจะเปนพื้นฐานอัน

มั่นคงตอไปในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนของชีวิตและเปนชวงสําคัญเพราะพัฒนาการทุก

ที่กลาววา เด็กแรกเกิดจนถึง 8 ป

เปนระยะที่เรียกวาเปนชวงวัยแหงพลังความเจริญเติบโตงอกงามสําหรับชีวิต เปนชวงวัยที่สําคัญที่สุดของการพัฒนา

ด็กปฐมวัยจะตองสงเสริม

และพัฒนาเด็กในชวงวัยนี้เพื่อเด็กจะไดพัฒนาทุกดานเต็มศักยภาพดังนั้นรัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการศึกษา

แรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่1) ตามนโยบาย

เด็กทุกคนไดรับบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

ทุกคนไดรับการพัฒนารอบดานตามวัยอยางมี

น ไดดําเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  

ใหมีความสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน เพื่อพัฒนาไปสูหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยและแผนแมบทกฎหมายตางๆมาใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กและกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการ

ปฏิบัติในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาอยางไรก็ตามการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ห็นคุณคาของการศึกษาปฐมวัย มีความ

กระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวมรับรูและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยรวมกันทํางานอยางตอเนื่องเปนระบบใน

การวางแผน สงเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไขสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้นจําเปน

ลงสูการปฏิบัติ เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็ก

ปฐมวัยพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป

2560 เพื่อใหสถานศึกษาหรือ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนําหลักสูตรฉบับนี้ไปใช โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับเด็กและสภาพทองถิ่น  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไดติดตามและประเมินผลการใช

พบวา มีประเด็นที่เปนปญหาและความไมชัดเจนของการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ 

ไดแก ปญหาความไมชัดเจนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาสวนใหญขาดการวิเคราะหความ

เชื่อมโยงระหวางพัฒนาการเด็กปฐมวัย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคและสาระการเรียนรู  ปญหาการประเมิน

พัฒนาการในสภาพจริง ปญหาความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 รวมถึง

ปญหาคุณภาพเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมไมเปนไปตามสภาพการ

พปญหาดังกลาวทําใหตระหนักถึงความสําคัญของการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ใหมีความ

ชัดเจนยิ่งข้ึนและสามารถนําไปวางแผนการพัฒนาผูเรียนไดงายขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของจะตอง

ปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาใน

สูการปฏิบัติในสถานศึกษาประกอบดวย การ



 

 

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การจัดทําแผนการจัดประสบการณ การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยการ

จัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรู

เด็กปฐมวัยซึ่งเปนแนวทางสําหรับการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ

ยิ่งขึ้นไป เพื่อใหครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสอดคลองกับหลักการของหลักสูต

ปฐมวัย   

 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา

 ผูวิจัยมุงศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย  ซึ่

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยประกอบดวย 

ประสบการณ 3)การจัดประสบการณ 

เรียนรูของเด็ก 5)การประเมินพัฒนาการ  

 3.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตั

3.2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีไดแกสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 

3.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  ไดแก สถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จํานวน

ไดมาจากการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางประมาณคากลุมตัวอยาง

สถานศึกษาละ 2 คน  ซึ่งคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษา 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 

ปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาหมายถึง อุปสรรคหรือขอขัดของในการ

ดําเนินการที่ยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งเกี่ยวกับขั้นตอนการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติใน

สถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย 

การนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย ซึ่งประกอบดวย

การจัดทําหลักสูตรสถา

หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครูระดับปฐมวัยหรือผูที่เกี่ยวของทุกฝาย นําไปศึกษาทําความ

เขาใจในเอกสารและเพื่อเปนแนวทางการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํา

สถานศึกษาปฐมวัย ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ

การจัดทําแผนการจัดประสบการณ หมายถึง การวางแผนลวงหนาในการจัดกิจกรรมรวมกับเด็กปฐมวัย

และนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรการสถานศึกษ

สําคัญในการจัดทําแผนการจัดประสบการณเปนการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก เพื่อจะไดทราบถึงพัฒนาการของเดก็

แตละบุคคล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การจัดทําแผนการจัดประสบการณ การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยการ

จัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กและการประเมินพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัยซึ่งเปนแนวทางสําหรับการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ

ยิ่งขึ้นไป เพื่อใหครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสอดคลองกับหลักการของหลักสูต

เพื่อศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย

 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

ผูวิจัยมุงศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย  ซึ่

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยประกอบดวย 1)การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

การจัดประสบการณ 4)การจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการและการ

การประเมินพัฒนาการ   

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตวัอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีไดแกสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  ไดแก สถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จํานวน

ไดมาจากการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางประมาณคากลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนโดยเลือก

คน  ซึ่งคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษา 1 คนและครูผูสอนระดับปฐมวัย 1 

ปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาหมายถึง อุปสรรคหรือขอขัดของในการ

เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งเกี่ยวกับขั้นตอนการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติใน

 

การนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย ซึ่งประกอบดวย 

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย หมายถึงการรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครูระดับปฐมวัยหรือผูที่เกี่ยวของทุกฝาย นําไปศึกษาทําความ

เขาใจในเอกสารและเพื่อเปนแนวทางการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํา

สถานศึกษาปฐมวัย ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ

การจัดทําแผนการจัดประสบการณ หมายถึง การวางแผนลวงหนาในการจัดกิจกรรมรวมกับเด็กปฐมวัย

และนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรการสถานศึกษ

สําคัญในการจัดทําแผนการจัดประสบการณเปนการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก เพื่อจะไดทราบถึงพัฒนาการของเดก็
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การจัดทําแผนการจัดประสบการณ การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยการ

เพื่อสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กและการประเมินพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัยซึ่งเปนแนวทางสําหรับการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ

ยิ่งขึ้นไป เพื่อใหครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรการศึกษา

เพื่อศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย 

ผูวิจัยมุงศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย  ซึ่ง

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2)การจัดทําแผนการจัด

การจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการและการ

ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีไดแกสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 298 โรงเรียน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  ไดแก สถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จํานวน169โรงเรียน  

ของเครจซี่และมอรแกนโดยเลือก

 คน รวมทั้งสิ้น 338 คน 

ปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาหมายถึง อุปสรรคหรือขอขัดของในการ

เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งเกี่ยวกับขั้นตอนการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติใน

การนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร

นศึกษาปฐมวัย หมายถึงการรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครูระดับปฐมวัยหรือผูที่เกี่ยวของทุกฝาย นําไปศึกษาทําความ

เขาใจในเอกสารและเพื่อเปนแนวทางการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัย ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ 

การจัดทําแผนการจัดประสบการณ หมายถึง การวางแผนลวงหนาในการจัดกิจกรรมรวมกับเด็กปฐมวัย

และนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรการสถานศึกษาซึ่งผูสอนมีบทบาท

สําคัญในการจัดทําแผนการจัดประสบการณเปนการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก เพื่อจะไดทราบถึงพัฒนาการของเดก็



 

 

 การจัดประสบการณ หมายถึง การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณและการจัดสภาพแวดลอมทั้ง

ภายในและภายนอกหองเรียนใหกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเ

ปฏิบัติจริง เพื่อใหเด็กไดเกิดการเรียนรูและเปนการสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กปฐมวัยตนเอง โดยครูจะตองบูรณา

การในสาระการเรียนรูที่เรียน ใหเด็กๆไดเขาใจงายขึ้น

การจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูห

ชวยใหเด็กไดรับจากประสบการณตรง ใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเด็กและเปนการ

สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก

การประเมินพัฒนาการ หมายถึง การประเมินพัฒนาการครบทุกดานของเด็

หลากหลายที่เหมาะสมกับเด็ก จากการสังเกต บันทึกพฤติกรรม สนทนาหรือสัมภาษณ วิเคราะขอมูลจากผลงานเด็ก

และมาสรุปผลการประเมิน ซึ่งเปนการประเมินเปนรายบุคคล

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
6.1 ศึกษาคนควาเอกสาร  ตํารา  บทความ  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาปญหาการนํา

การศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย  

6.2  นํากรอบแนวคิดเกีย่วกับ

สถานศึกษามาสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

6.3 สรางแบบสอบถาม กําหนดตัวบงชี้และประเด็นที่จะสอบถาม ตามตัวแปรที่กําหนดและนํา

แบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจ

ครอบคลุมทั้งดานโครงสราง เนื้อหา และความเหมาะสมในการใชภาษา

6.4นําแบบสอบถามเสนอเครื่องมอืตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

(Content validity) แลวทดสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง 

กับนิยามศัพท แลวเลือกขอคําถามที่มีคา 

- หลักสูตรการศึกษ

- แนวคิดเกี่ยวกับการนํา

ปฐมวัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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การจัดประสบการณ หมายถึง การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณและการจัดสภาพแวดลอมทั้ง

ภายในและภายนอกหองเรียนใหกับเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรงและลงมือ

ปฏิบัติจริง เพื่อใหเด็กไดเกิดการเรียนรูและเปนการสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กปฐมวัยตนเอง โดยครูจะตองบูรณา

การในสาระการเรียนรูที่เรียน ใหเด็กๆไดเขาใจงายขึ้น 

การจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูหมายถึง สิ่งตางๆที่เปนตัวกลางที่ทําใหเด็กนั้นเขาใจไดงายและ

ชวยใหเด็กไดรับจากประสบการณตรง ใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเด็กและเปนการ

สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 

การประเมินพัฒนาการ หมายถึง การประเมินพัฒนาการครบทุกดานของเดก็ปฐมวัยซึ่งครูผูสอนมีวิธีการที่

หลากหลายที่เหมาะสมกับเด็ก จากการสังเกต บันทึกพฤติกรรม สนทนาหรือสัมภาษณ วิเคราะขอมูลจากผลงานเด็ก

และมาสรุปผลการประเมิน ซึ่งเปนการประเมินเปนรายบุคคล 

 

 

กรอบแนวคิดการวิจัยปญหาการนําหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา

ศึกษาคนควาเอกสาร  ตํารา  บทความ  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาปญหาการนํา

การศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย   
นํากรอบแนวคิดเกีย่วกับการศึกษาปญหาการนาํหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยสูการปฏิบตัิใน

มาสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ

สรางแบบสอบถาม กําหนดตัวบงชี้และประเด็นที่จะสอบถาม ตามตัวแปรที่กําหนดและนํา

แบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณและความถูกตองให

ครอบคลุมทั้งดานโครงสราง เนื้อหา และความเหมาะสมในการใชภาษา 

นําแบบสอบถามเสนอเครื่องมอืตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

แลวทดสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Congruence

กับนิยามศัพท แลวเลือกขอคําถามที่มีคา IOC เฉลี่ยตั้งแต 0.5 ขึ้นไป 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

แนวคิดเกี่ยวกับการนําหลักสูตรการศึกษา

ปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติ

ในสถานศึกษา 

1. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

2. การจัดทําแผนการจัดประสบการณ

3. การจัดประสบการณ

4. การจัดสภาพแวดลอม 

เรียนรู

5. การประเมินพัฒนาการ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การจัดประสบการณ หมายถึง การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณและการจัดสภาพแวดลอมทั้ง

ปนการจัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรงและลงมือ

ปฏิบัติจริง เพื่อใหเด็กไดเกิดการเรียนรูและเปนการสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กปฐมวัยตนเอง โดยครูจะตองบูรณา

มายถึง สิ่งตางๆที่เปนตัวกลางที่ทําใหเด็กนั้นเขาใจไดงายและ

ชวยใหเด็กไดรับจากประสบการณตรง ใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเด็กและเปนการ

กปฐมวัยซึ่งครูผูสอนมีวิธีการที่

หลากหลายที่เหมาะสมกับเด็ก จากการสังเกต บันทึกพฤติกรรม สนทนาหรือสัมภาษณ วิเคราะขอมูลจากผลงานเด็ก

กสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา 

ศึกษาคนควาเอกสาร  ตํารา  บทความ  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาปญหาการนําหลักสูตร

หลักสูตรการศกึษาปฐมวัยสูการปฏิบตัิใน

ระดับ 

สรางแบบสอบถาม กําหนดตัวบงชี้และประเด็นที่จะสอบถาม ตามตัวแปรที่กําหนดและนํา

สอบปรับปรุงความสมบูรณและความถูกตองให

ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

ngruence: IOC) ของขอคําถาม

ปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติ

 

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

การจัดทําแผนการจัดประสบการณ 

การจัดประสบการณ 

การจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลง

เรียนรู 

การประเมินพัฒนาการ 



 

 

 6.5 นําแบบสอบถามวิเคราะหหาคาความสอดคลองเชิงเนื้อหา 

Congruence) และไดคาความสอดคลองอยูระหวางตั้งแต 

            6.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช 

30 คน แลวนําขอมูลจากแบบสอบถาม ที่ไดจากการไปทดลองใชมาหาคาความเชื่อมั่น

แบบสอบถามและหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค  ไดคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ  

6.7  นําผลการวิเคราะหขอมูลมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบและปรับปรุง เพื่อใชเปน

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในการวิจัย

 

7. ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึ

 ในจังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวม

ลําดับ 
ปญหาการนําหลักสตูรการศึกษาปฐมวยัสูการปฏิบตัิใน

1 

2 

3 

4 

5 

ดานการจัดสภาพแวดลอม  สื่อและแหลงเรียนรู

ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ

ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ดานการจัดประสบการณ

ดานการประเมินพัฒนาการ

คาเฉลี่ยรวม

จากตาราง 1 พบวา ระดับปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัด

สุโขทัย  โดยรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับปญหาในระดับ

ปานกลางทุกดานโดยดานที่มีระดับปญหาคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาคาเฉลี่ยต่ําสุดตามลําดับ คือดานการจัดสภาพแวดลอม

สื่อและแหลงเรียนรู ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณดานการจัดทําหลักสูตรสถา

ประสบการณและดานการประเมินพัฒนาการตามลําดับ

 

ตารางที่ 2คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา  

ในจังหวัดสุโขทัย เมื่อแยกตารางระหวางผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัย

ลําดับ 
ปญหาการนําหลักสตูรการศึกษาปฐมวยัสูการปฏิบตัิใน

สถานศึกษา

1 

2 

3 

4 

5 

ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรู

ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ

ดานการจัดประสบการณ

ดานการประเมนิพัฒนาการ

คาเฉลี่ยรวม

จากตาราง2 พบวา ระดับปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา ในจังหวัด

สุโขทัย สําหรับผูบริหารสถานศึกษา โดยรว

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

นําแบบสอบถามวิเคราะหหาคาความสอดคลองเชิงเนื้อหา IOC (Index of item Objective 

และไดคาความสอดคลองอยูระหวางตั้งแต 0.8-1.00 

แบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารสถานศึกษาและครู ในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 

คน แลวนําขอมูลจากแบบสอบถาม ที่ไดจากการไปทดลองใชมาหาคาความเชื่อมั่น

แบบสอบถามและหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค  ไดคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ  

ผลการวิเคราะหขอมูลมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบและปรับปรุง เพื่อใชเปน

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในการวิจัย 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึ

ในจังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวม 
ปญหาการนําหลักสตูรการศึกษาปฐมวยัสูการปฏิบตัิใน

สถานศึกษา 
Mean 

ดานการจัดสภาพแวดลอม  สื่อและแหลงเรียนรู 

ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ 

ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

รณ 

ดานการประเมินพัฒนาการ 

2.65 

2.61 

2.59 

2.57 

2.55 

0.76

0.73

0.72

0.75

0.77

คาเฉลี่ยรวม 2.59 0.

พบวา ระดับปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัด

ดับปญหาอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับปญหาในระดับ

ปานกลางทุกดานโดยดานที่มีระดับปญหาคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาคาเฉลี่ยต่ําสุดตามลําดับ คือดานการจัดสภาพแวดลอม

สื่อและแหลงเรียนรู ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยดานการจัด

ประสบการณและดานการประเมินพัฒนาการตามลําดับ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา  

ในจังหวัดสุโขทัย เมื่อแยกตารางระหวางผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัย 
หาการนําหลักสตูรการศึกษาปฐมวยัสูการปฏิบตัิใน

สถานศึกษา(สําหรับผูบริหารสถานศึกษา) 
Mean 

ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรู 

ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ 

ดานการจัดประสบการณ 

นพัฒนาการ 

2.60 

2.57 

2.57 

2.53 

2.49 

คาเฉลี่ยรวม 2.55 0.70

พบวา ระดับปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา ในจังหวัด

สุโขทัย สําหรับผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

Index of item Objective 

กับผูบริหารสถานศึกษาและครู ในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 

คน แลวนําขอมูลจากแบบสอบถาม ที่ไดจากการไปทดลองใชมาหาคาความเชื่อมั่น(Reliability)ของ

แบบสอบถามและหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค  ไดคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ  0.98 

ผลการวิเคราะหขอมูลมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบและปรับปรุง เพื่อใชเปน

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศกึษา   

SD ระดับปญหา 

0.76 

0.73 

0.72 

0.75 

0.77 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

0.71 ปานกลาง 

พบวา ระดับปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาในจังหวัด

ดับปญหาอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับปญหาในระดับ

ปานกลางทุกดานโดยดานที่มีระดับปญหาคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาคาเฉลี่ยต่ําสุดตามลําดับ คือดานการจัดสภาพแวดลอม

นศึกษาปฐมวัยดานการจัด

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา   

S.D. ระดับปญหา 

0.76 

0.72 

0.70 

0.71 

0.73 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

นอย 

0.70 ปานกลาง 

พบวา ระดับปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา ในจังหวัด

มมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 



 

 

มีระดับปญหาในระดับปานกลาง

สูงสุดไปหาคาเฉลี่ยต่ําสุดตามลําดับคือ ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรู

สถานศึกษาปฐมวัย,ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ

พัฒนาการตามลําดับ 

 

ลําดับ 
ปญหาการนําหลักสตูรการศึกษาปฐมวยัสูการปฏิบตัิใน

สถานศึกษา(

1 

2 

3 

4 

5 

ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อ

ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ

ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ดานการประเมินพัฒนาการ

ดานการจัดประสบการณ

คาเฉลี่ยรวม

 

จากตาราง3 พบวา ระดับปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา ในจังหวัด

สุโขทัย สําหรับครูผูสอนระดับชั้นปฐมวัย โดยรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา มีระดับปญหาในระดับปานกลางทุกดานโดยดานที่มีระดับปญหาคาเฉลี่ยสู

คือ ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรู

สถานศึกษาปฐมวัย,ดานการประเมินพัฒนาการและดานการจัดประสบการณตามลําดับ

 

ภาพที่ 2พบวา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สําหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับ

ปฐมวัย โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทานมีอุปสรรคในการ

วิเคราะหมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงช้ีและสภาพท่ีพึงประสงคของหลักสูตรการศึก

ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ทานมีอุปสรรคในการ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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มีระดับปญหาในระดับปานกลาง4 ดานและมีระดับปญหาในระดับนอย 1 ดาน โดยดานที่มีระดับปญหาคาเฉลี่ย

สูงสุดไปหาคาเฉลี่ยต่ําสุดตามลําดับคือ ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรู

ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ,ดานการจัดประสบการณและดานการประเมิน

ปญหาการนําหลักสตูรการศึกษาปฐมวยัสูการปฏิบตัิใน

(สําหรับครูผูสอนระดับปฐมวัย) 
Mean 

ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรู 

ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ 

ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ดานการประเมินพัฒนาการ 

ดานการจัดประสบการณ 

2.70 

2.64 

2.61 

2.58 

2.55 

คาเฉลี่ยรวม 2.62 0.74

พบวา ระดับปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา ในจังหวัด

สุโขทัย สําหรับครูผูสอนระดับชั้นปฐมวัย โดยรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา มีระดับปญหาในระดับปานกลางทุกดานโดยดานที่มีระดับปญหาคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาคาเฉลี่ยต่ําสุดตามลําดับ

คือ ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรู,ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ

ดานการประเมินพัฒนาการและดานการจัดประสบการณตามลําดับ 

 

ภาพที่ 2 การจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย 

 

บวา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สําหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับ

ปฐมวัย โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทานมีอุปสรรคในการ

วิเคราะหมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงช้ีและสภาพท่ีพึงประสงคของหลักสูตรการศึก

ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ทานมีอุปสรรคในการใหชุมชนทองถิ่นมีบทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ดาน โดยดานที่มีระดับปญหาคาเฉลี่ย

สูงสุดไปหาคาเฉลี่ยต่ําสุดตามลําดับคือ ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรู,ดานการจัดทําหลักสูตร

ดานการจัดประสบการณและดานการประเมิน

S.D. ระดับปญหา 

0.77 

0.77 

0.75 

0.79 

0.76 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

0.74 ปานกลาง 

พบวา ระดับปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา ในจังหวัด

สุโขทัย สําหรับครูผูสอนระดับชั้นปฐมวัย โดยรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

งสุดไปหาคาเฉลี่ยต่ําสุดตามลําดับ

ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ,ดานการจัดทําหลักสูตร

 

บวา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สําหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับ

ปฐมวัย โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทานมีอุปสรรคในการ

วิเคราะหมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงช้ีและสภาพท่ีพึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สวนขอ

ใหชุมชนทองถิ่นมีบทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 



 

 

ภาพที่ 3พบวา การจัดทําแผนการจัดประสบการณ สําหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัย 

โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

จัดประสบการณรายสัปดาหตองคํานึงถึงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงช้ี สภาพที่พึงประสงค

คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ทานมีอุปสรรค

การพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมทั้ง 

 

           ภาพที่ 4พบวา การจัดประสบการณ สําหรับผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

มามีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก

กับการเรียนรูแบบลงมือทําเรียนรูผาน ประสาทสัมผัสทั้งหาและคิดแกปญหาดวยตนเองดานครูผู

โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

ครอบครัว ชุมชนและทุกฝายที่เกี่ยวของมามีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก

อุปสรรคในการจัดประสบการณการเลนและก

ตอเนื่อง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ภาพที่ 3การจัดทําแผนการจัดประสบการณ 

 

พบวา การจัดทําแผนการจัดประสบการณ สําหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัย 

พรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทานมีอุปสรรค

จัดประสบการณรายสัปดาหตองคํานึงถึงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงช้ี สภาพที่พึงประสงค

ทานมีอุปสรรคในการเขียนแผนการจัดประสบการณ ควรใชกิจกรรมหลัก 

การพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมทั้ง 4 ดาน 

 

ภาพที่ 4การจัดประสบการณ 

พบวา การจัดประสบการณ สําหรับผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทานมีอปุสรรคในการใหผูปกครอง ครอบครัว ชุมชนและทุกฝายที่เกี่ยวของ

มามีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ทานมีอุปสรรคในการจัดประสบการณใหสอดคลอง

กับการเรียนรูแบบลงมือทําเรียนรูผาน ประสาทสัมผัสทั้งหาและคิดแกปญหาดวยตนเองดานครูผู

โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทานมีอุปสรรค

ครอบครัว ชุมชนและทุกฝายที่เกี่ยวของมามีสวนรวมในการพัฒนาเด็กสวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ทานมี

ในการจัดประสบการณการเลนและการเรียนรูอยางหลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางสมดุลและ
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พบวา การจัดทําแผนการจัดประสบการณ สําหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัย 

ทานมีอุปสรรคในการเขียนแผนการ

จัดประสบการณรายสัปดาหตองคํานึงถึงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงช้ี สภาพที่พึงประสงค สวนขอที่มี

ะสบการณ ควรใชกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมซึ่งเปน

 

พบวา การจัดประสบการณ สําหรับผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับ

ใหผูปกครอง ครอบครัว ชุมชนและทุกฝายที่เกี่ยวของ

ในการจัดประสบการณใหสอดคลอง

กับการเรียนรูแบบลงมือทําเรียนรูผาน ประสาทสัมผัสทั้งหาและคิดแกปญหาดวยตนเองดานครูผูสอนระดับปฐมวัย

ทานมีอุปสรรคในการใหผูปกครอง 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ทานมี

ารเรียนรูอยางหลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางสมดุลและ



 

 

 

ภาพที่ 5พบวา การจัดสภาพแวดลอม  สื่อและแหลงเรียนรู  สําหรับผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมี

ระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเ

ครุภัณฑ ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

ตามความสนใจและความตองการตามอัธยาศัยดานครูผูสอนระดับปฐมวัยโดยภาพรวมมีระดับปญ

กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยสวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแกทานมีอุปสรรค

สภาพแวดลอมภายบริเวณในสถานศึกษา รวมทั้งจั

 

 ภาพที่ 6พบวา การประเมินพัฒนาการ สําหรับผูบริหารสถานศึกษาภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับนอยและ

ครูผูสอนระดับปฐมวัย โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

อปุสรรคในการกําหนดเกณฑการประเมินและระดับคุณภาพ

วิเคราะหมาตรฐาน ตัวบงชี้ สภาพท่ีพึงประสงคและการกําหนดประเด็นการประเมิน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ภาพที่ 5การจัดสภาพแวดลอม  สือ่และแหลงเรียนรู 

 

พบวา การจัดสภาพแวดลอม  สื่อและแหลงเรียนรู  สําหรับผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมี

ระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทานมีอุปสรรคเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ สื่อ เครื่องเลน  

ครุภัณฑ ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแกทานมีอุปสรรคในการ

ตามความสนใจและความตองการตามอัธยาศัยดานครูผูสอนระดับปฐมวัยโดยภาพรวมมีระดับปญ

กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทานมีอุปสรรคเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ สื่อ เครื่องเลน  ครุภัณฑ ที่มีขนาด

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแกทานมีอุปสรรคในการดูแลรักษาความสะอาด  

สภาพแวดลอมภายบริเวณในสถานศึกษา รวมทั้งจัดสนามเด็กเลน พรอมเครื่องเลนสนาม 

 

ภาพที่ 6การประเมินพัฒนาการ 

พบวา การประเมินพัฒนาการ สําหรับผูบริหารสถานศึกษาภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับนอยและ

ครูผูสอนระดับปฐมวัย โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

ในการกําหนดเกณฑการประเมินและระดับคุณภาพสวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแกทานมีอุปสรรค

วิเคราะหมาตรฐาน ตัวบงชี้ สภาพท่ีพึงประสงคและการกําหนดประเด็นการประเมิน  
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พบวา การจัดสภาพแวดลอม  สื่อและแหลงเรียนรู  สําหรับผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมี

เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ สื่อ เครื่องเลน  

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแกทานมีอุปสรรคในการจัดแหลงการศึกษา

ตามความสนใจและความตองการตามอัธยาศัยดานครูผูสอนระดับปฐมวัยโดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดบัปาน

เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ สื่อ เครื่องเลน  ครุภัณฑ ที่มีขนาด

ในการดูแลรักษาความสะอาด  

 

 

พบวา การประเมินพัฒนาการ สําหรับผูบริหารสถานศึกษาภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับนอยและ

ครูผูสอนระดับปฐมวัย โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทานมี

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแกทานมีอุปสรรคในการ



 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในส

พบวา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การจัดทําแผนการจัดประสบการณ การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยการจัด

สภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูเพื่อสง

เด็กปฐมวัยโดยภาพรวมและรายดานมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลางผูวิจัยจึงขอเสนอการวิจัยเปนรายดานดังน้ี

1. ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ในภาพรวมมีระดับปญหาในดานการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัย อยูในระดับปานกลางอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยขาดการ

ประชุมชี้แจงเพื่อทําความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช

อบรม สอดคลองกับงานวิจัยของ

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองผลการศึกษาพบวาปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครระยองดานการสรางหลักสูตรที่เหมาะสมโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง

2. ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ ในภาพรวมมีระดับปญหาในดานการจัดทําแผ

ประสบการณ ในระดับปานกลางอาจเปนเพราะครูผูสอนระดับปฐมวัยใหความสําคัญในการจัดทําแผนการจัด

ประสบการณนอย จึงทําใหการสอนไมเปนระบบ ขาดความเขาใจในการเขียนแผนการจัดประสบการณและผูบริหาร

สถานศึกษาขาดการนิเทศอยางตอเนื่อง 

การจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการเด็กของครูผู สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเลย เขต 1–2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  

3. ดานการจัดประสบการณในภาพรวมมีระดับปญหาในดานการจัดประสบการณ อยูในระดับปานก

อาจเปนเพราะครูผูสอนระดับปฐมวัยยังขาดความเขาใจและทักษะในดานการจัดประสบการณ ไมไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง ขาดการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของภูษณิศาสุภกุล

พบวาปญหาการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมระดับปฐมวัยของ

ประถมศึกษาสระแกวเขต 2 

(2556) ปญหาและแนวทางแกปญหาการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะ

4. ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูในภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง อาจเปน

เพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยไมไดมีการปรับปรุงสภาพบรรยากาศของโรงเรียน ขาดความรู

ความเขาใจในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่อ เครื่องเลน ครุภัณฑ ที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

รุงเรือง จวงกระโทก (2550) 

วัฒนานครสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวเขต

ของเด็กมีปญหาอยูในระดับปานกลางและยังสอดคลองกับปราณีเพ็งกลัด

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองผลการศึกษาพบวาปญหาการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองดาน

รายดานอยูในระดับปานกลาง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การศึกษาปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา ในจังหวัดสุโขทัยผลการวิจัย

พบวา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สูการปฏิบัติในสถานศึกษาประกอบดวย การจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การจัดทําแผนการจัดประสบการณ การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยการจัด

สภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กและการประเมินพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัยโดยภาพรวมและรายดานมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลางผูวิจัยจึงขอเสนอการวิจัยเปนรายดานดังน้ี

ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ในภาพรวมมีระดับปญหาในดานการจัดทําหลักสูตร

อยูในระดับปานกลางอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยขาดการ

ประชุมชี้แจงเพื่อทําความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560ขาดการสงเสริมใหครูเขารับการ

อบรม สอดคลองกับงานวิจัยของปราณีเพ็งกลัด(2552)ปญหาและแนวทางแกปญหาการจัดการศึก

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองผลการศึกษาพบวาปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครระยองดานการสรางหลักสูตรที่เหมาะสมโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง

ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ ในภาพรวมมีระดับปญหาในดานการจัดทําแผ

ประสบการณ ในระดับปานกลางอาจเปนเพราะครูผูสอนระดับปฐมวัยใหความสําคัญในการจัดทําแผนการจัด

ประสบการณนอย จึงทําใหการสอนไมเปนระบบ ขาดความเขาใจในการเขียนแผนการจัดประสบการณและผูบริหาร

สถานศึกษาขาดการนิเทศอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นุชจิราภรณ กําจัด

การจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการเด็กของครูผู สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   

ดานการจัดประสบการณในภาพรวมมีระดับปญหาในดานการจัดประสบการณ อยูในระดับปานก

อาจเปนเพราะครูผูสอนระดับปฐมวัยยังขาดความเขาใจและทักษะในดานการจัดประสบการณ ไมไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง ขาดการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของภูษณิศาสุภกุล

พบวาปญหาการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2 มีปญหาอยูในระดับปานกลางและยังสอดคลองกับงานวิจัยของศิริกุลสุขกระโทก

ปญหาและแนวทางแกปญหาการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 พบวามีปญหาอยูในระดับปานกลาง 

ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูในภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง อาจเปน

เพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยไมไดมีการปรับปรุงสภาพบรรยากาศของโรงเรียน ขาดความรู

สดุ อุปกรณ สื่อ เครื่องเลน ครุภัณฑ ที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

(2550) ทีไดศึกษาปญหาการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนใน  อําเภอ

วัฒนานครสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวเขต 2 พบวาดานการสรางสภาพแวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนรู

ของเด็กมีปญหาอยูในระดับปานกลางและยังสอดคลองกับปราณีเพ็งกลัด (2552) ปญหาและแนวทางแกปญหาการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองผลการศึกษาพบวาปญหาการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองดานการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กโดยรวมและ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ถานศึกษา ในจังหวัดสุโขทัยผลการวิจัย

สูการปฏิบัติในสถานศึกษาประกอบดวย การจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การจัดทําแผนการจัดประสบการณ การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยการจัด

เสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กและการประเมินพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัยโดยภาพรวมและรายดานมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลางผูวิจัยจึงขอเสนอการวิจัยเปนรายดานดังน้ี 

ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ในภาพรวมมีระดับปญหาในดานการจัดทําหลักสูตร

อยูในระดับปานกลางอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยขาดการ

ขาดการสงเสริมใหครูเขารับการ

ปญหาและแนวทางแกปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองผลการศึกษาพบวาปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครระยองดานการสรางหลักสูตรที่เหมาะสมโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 

ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ ในภาพรวมมีระดับปญหาในดานการจัดทําแผนการจัด

ประสบการณ ในระดับปานกลางอาจเปนเพราะครูผูสอนระดับปฐมวัยใหความสําคัญในการจัดทําแผนการจัด

ประสบการณนอย จึงทําใหการสอนไมเปนระบบ ขาดความเขาใจในการเขียนแผนการจัดประสบการณและผูบริหาร

ราภรณ กําจัด(2552)ไดศึกษาปญหา

การจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการเด็กของครูผู สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

ดานการจัดประสบการณในภาพรวมมีระดับปญหาในดานการจัดประสบการณ อยูในระดับปานกลาง 

อาจเปนเพราะครูผูสอนระดับปฐมวัยยังขาดความเขาใจและทักษะในดานการจัดประสบการณ ไมไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง ขาดการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของภูษณิศาสุภกุล (2555) 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีปญหาอยูในระดับปานกลางและยังสอดคลองกับงานวิจัยของศิริกุลสุขกระโทก 

ปญหาและแนวทางแกปญหาการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูในภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง อาจเปน

เพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยไมไดมีการปรับปรุงสภาพบรรยากาศของโรงเรียน ขาดความรู

สดุ อุปกรณ สื่อ เครื่องเลน ครุภัณฑ ที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับ

ทีไดศึกษาปญหาการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนใน  อําเภอ

ดลอม ที่เอื้อตอการเรียนรู

ปญหาและแนวทางแกปญหาการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองผลการศึกษาพบวาปญหาการจัดการศึกษาระดับ

การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กโดยรวมและ



 

 

5.  ดานการประเมินพัฒนาการในภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะครูผูสอน

ระดับปฐมวัยยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทําใหการประเ

ยังไมครอบคลุมเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบงชี้ คุณลักษณะที่พึงประสงคใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

การจัดทําเครื่องมือใหสอดคลองกับการประเมินแตละดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนาภรณเตปนตา

ไดศึกษาปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโ

2พบวาปญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง

 

ขอเสนอแนะ 

 ผูศึกษาขอเสนอแนะจากผลการวิจัย เกี่ยวกับปญหาการนําหลักสู

สถานศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย ดังนี้

ข อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1. ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูควรจัดใหเหมาะสมกับเด็ก ใหเด็กไดเรียนรูผานการเลน

และฝกใหเด็กเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูอยางมีความสุข

2. ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ  ครูผูสอนระดับชั้นปฐมวัยควรจัดทําแผนการจัดประสบการณ

ที่เด็กปฐมวัยสามารถนําไปใชไดจริงและเกิดประโยชนสูงสุดตอเด็ก

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัยในยุค 

การศึกษาปฐมวัย2560 

 2. ควรศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับชั้นปฐมวัยเกี่ยวกับการนําหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย

 

9. เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560).

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว

นุชจิราภรณ กําจัด. (2552). สภาพและปญหาการจัดประสบการณสงเสริ

ปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปราณี เพ็งกลดั. (2552). ปญหาและแนวทางแกไขการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

ระยองจังหวัดระยอง

ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยบรูพา

รัตนาภรณ เตปนตา. (2555). 

เขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต

การศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวทิยาลัยบูรพา

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดานการประเมินพัฒนาการในภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะครูผูสอน

ระดับปฐมวัยยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทําใหการประเ

ยังไมครอบคลุมเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบงชี้ คุณลักษณะที่พึงประสงคใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

การจัดทําเครื่องมือใหสอดคลองกับการประเมินแตละดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนาภรณเตปนตา

ไดศึกษาปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต

พบวาปญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

ผูศึกษาขอเสนอแนะจากผลการวิจัย เกี่ยวกับปญหาการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติใน

สถานศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย ดังนี ้

ผลการวิจัยไปใช 

ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูควรจัดใหเหมาะสมกับเด็ก ใหเด็กไดเรียนรูผานการเลน

และฝกใหเด็กเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูอยางมีความสุข 

ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ  ครูผูสอนระดับชั้นปฐมวัยควรจัดทําแผนการจัดประสบการณ

ที่เด็กปฐมวัยสามารถนําไปใชไดจริงและเกิดประโยชนสูงสุดตอเด็ก  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัยในยุค 4.0 

ควรศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับชั้นปฐมวัยเกี่ยวกับการนําหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย 

. คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560สําหรับเด็กอายุ  

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 

สภาพและปญหาการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการเด็กของ ครูผูสอนระดั

ปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1–2 .(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิ

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ปญหาและแนวทางแกไขการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

ระยองจังหวัดระยอง. (วิทยานิพนธการศึกษามหาบณัฑติ) สาขาวชิาการบริหารการศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยบรูพา. 

. (2555). ปญหาการและจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา

เขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3. (งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวทิยาลัยบูรพา. 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ดานการประเมินพัฒนาการในภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะครูผูสอน

ระดับปฐมวัยยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทําใหการประเมินพัฒนาการ

ยังไมครอบคลุมเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบงชี้ คุณลักษณะที่พึงประสงคใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขาด

การจัดทําเครื่องมือใหสอดคลองกับการประเมินแตละดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนาภรณเตปนตา (2555) 

รงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 

พบวาปญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา

ตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติใน

ดานการจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรูควรจัดใหเหมาะสมกับเด็ก ใหเด็กไดเรียนรูผานการเลน

ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณ  ครูผูสอนระดับชั้นปฐมวัยควรจัดทําแผนการจัดประสบการณ

4.0 สอดคลองกับหลักสูตร

ควรศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับชั้นปฐมวัยเกี่ยวกับการนําหลักสูตร

สําหรับเด็กอายุ  3-6 ป. 

มพัฒนาการเด็กของ ครูผูสอนระดบั 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ) 

ปญหาและแนวทางแกไขการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษาคณะ 

ปญหาการและจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 

งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต)สาขาวิชาการบรหิาร 
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. (2550). ปญหาการบริหารงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรีย

สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 2. (งานนิพนธการศึกษามหาบณัฑติ

บริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา. 

ปญหาและแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมของเด็กระดับปฐมวัย

ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสระแกวเขต 2.(งานนิพนธการศึกษา
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ปญหาและแนวทางแกปญหาการจัดกจิกรรมเตรียมความพรอม

สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวทิยาลัยบูรพา

2553).การวัดและประเมินแนวใหม เด็กปฐมวัย(ปรับปรุงแกไข
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งานนิพนธการศึกษามหาบณัฑติ)สาขาวิชาการ

ามพรอมของเด็กระดับปฐมวัย 

งานนิพนธการศึกษา

มหาวิทยาลัยบรูพา. 

ปญหาและแนวทางแกปญหาการจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยของ 

2.(งานนิพนธการศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวทิยาลัยบูรพา. 

ปรับปรุงแกไข).กรุงเทพมหานคร  



 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษโดยใช

ว ิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

นันทนภัส นิยมทรัพย

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

กอนกับหลังเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกม 

ภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมหลังเรียนกับเก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2

อุปถัมภ) อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ปายสัญลักษณ จํานวน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  จํานวน 

10 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอ

ผลการวิจัย พบวา  

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

มีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .0

2.ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

เกณฑที่กําหนด 
 

คําสําคัญ:  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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นันทนภัส นิยมทรัพย1  ภารดี ทรัพยสิน2  สุทธิดา สุจจิตรจูล 3 

ยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

กอนกับหลังเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกม 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมหลังเรียนกับเกณฑที่กําหนด กลุมตัวอยาง ไดแก 

2 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดไผลอม 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 หอง รวม 32 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบกลุม 

ารวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ปายสัญลักษณ จํานวน 
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ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอ
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ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 หลังเรยีนไมแตกตางจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน1, ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ2, วิธีการสอนแบบทีพีอาร
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เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง

ณฑที่กําหนด กลุมตัวอยาง ไดแก 

โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชา

คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบกลุม 

ารวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ปายสัญลักษณ จํานวน 5 แผน แบบทดสอบวัด

ขอ แบบทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ จํานวน 

ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที  

หลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนอยาง

หลังเรยีนไมแตกตางจาก

วิธีการสอนแบบทีพีอาร3,     เกม4 

nannabhat@webmail.npru.ac.th) 
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Abstract 

The research aimed to: 1) compare english learning achievement of students using TPR 

teaching methods with games between before and after learning; and 2) compare english 

listening ability of stude

specified criteria. A simple group of 32 grade 2 student studying of Watpailom (Poonpracha

Oopprathum) school, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province was derived by 

cluster random sampling. The research instruments consisted of: 1) 5 lesson plans, 2) 10 items of 

english learning achievement test, and 3) 10 items of english listening ability test. Data were 

analysis with statistics, percentage, mean, standard deviation and t

 The results of the research were as follows

1  .The english learning achievement of grade 2 students after learning higher than before 

learning with statistical significance at level .01.

 2.The english listening ability of grade 2 studentsafter learni

criteria set at 70 percent. 
Keyword:  learning achievement
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Development of English Learning Achievement and English Listening 

Abilityusing the TPR Teaching Method with Games for grade
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The research aimed to: 1) compare english learning achievement of students using TPR 

teaching methods with games between before and after learning; and 2) compare english 

listening ability of students using TPR teaching methods with games after learning with the 

specified criteria. A simple group of 32 grade 2 student studying of Watpailom (Poonpracha

Oopprathum) school, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province was derived by 

ndom sampling. The research instruments consisted of: 1) 5 lesson plans, 2) 10 items of 

english learning achievement test, and 3) 10 items of english listening ability test. Data were 

analysis with statistics, percentage, mean, standard deviation and t-test 

The results of the research were as follows : 

The english learning achievement of grade 2 students after learning higher than before 

learning with statistical significance at level .01. 

2.The english listening ability of grade 2 studentsafter learning was not different from the 
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teaching methods with games between before and after learning; and 2) compare english 

nts using TPR teaching methods with games after learning with the 
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1. บทนํา 
ในสังคมโลกปจจุบันภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทในชีวิตของมวลมนุษยชาติเปนอยางมาก เนื่องจากเปน

ภาษาสากลที่คนทั่วโลกใชติดตอสื่อสารกัน เปนเครื่องมือสื่อสารที่ชวยสรางความเขาใจ ทําใหบุคคลจากประเทศตาง 

ๆ รูถึงความคิดความตองการ ความรูสึก อารมณ เรื่องราว และประสบการณตาง ๆ ของกันและกัน หรืออาจเรียกอีก

อยางวาเปนภาษาราชการของโลก ดังนั้นภาษาอังกฤษจึ

อยางมาก อีกทั้งทักษะการสื่อสาร 

หนึ่งก็คือ การฟง โดย อุไรวรรณ ชลเกษม 

นับวาเปนทักษะในการรับสารที่สําคัญทักษะหนึ่ง เปนทักษะที่ใชกันมากและเปนทักษะแรกที่ตองไดรับการพัฒนา 

เพราะผูพูดจะตองฟงใหเขาใจเสียกอนจึงจะสามารถพูดโตตอบ อานหรือเขียนได ทักษะการฟงจึงเปนทักษะพื้นฐาน

ที่สําคัญในการเรียนรูทักษะอื่น ๆ

เพียงพอและจริงจัง  

จากการสํารวจผลคะแนนโอเน็ตระดับชาติที่มีจัดทดสอบทุกปการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

และ 6 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ จะประกอบดวย 

วัฒนธรรม สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระอื่น และสาระที่ 

โลก พบวา ผลการสอบโอเน็ตประจําป 

การสื่อสาร (X= 35.35) รองลงมา คือ สาระที่ 

ความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

คะแนนสูงสุด คือ สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

วัฒนธรรม (X= 37.38) และสาระที่

เด็กไทยมีทักษะในดานภาษาและการสื่อสารที่ต่ําลงอยางเห็นไดชัดจากลําดับผลคะแนนที่เลื่อนตกลงมาและผล

คะแนนที่ต่ําจากเดิม (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ

กลาวเพิ่มเติมอีกวา การจัดการเรียนรูในรายวิชาภาษาอังกฤษยังไมเปนไปตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มุงหวังไว

เปนอยางมาก เมื่อเทียบกับผลคะแนนสอบระดับชาติ ปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรค ไดแก นโยบายการศึกษา 

โครงสรางหลักสูตร โครงสรางรา

ในการสื่อสาร (ฟง-พูด) ที่ใชในชีวิตประจําวัน 

พัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ พบวา มีผูวิจัยหลายทานไดลง

และเกม สามารถชวยใหผูเรียนเกิดความสามารถดานการฟงเพิ่มมากขึ้น ตามที่

กลาววา TPR ยอมาจากคําวา 

ดวยการออกทาทาง หรือจะเรียกวาเปนการสอนดวยการใชคําสั่งแลวตอบสนองดวยการใชทาทาง โดยผูเรียนจะเปน

ผูฟงคําสั่งจากครู แลวทําทาทางไดโดยไมจําเปนตองพูดตอบกลับมาก็สามารถทําใหเกิดความเขาใจไดดวยตนเองซึ่ง

แบงออกเปนประเภท ไดแก 1

Response - Objects)3) TPR 

Response - Story telling

รูปภาพ และเรื่องราว เพื่อฟงคําสั่งจากครูแลวปฏิบัติออกมาเปนทาทาง 

หรือวิธีการสอนนี้จะทําใหหองเรียนมีบรรยากาศสนุกสนาน ชวยกระตุนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความจํา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ในสังคมโลกปจจุบันภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทในชีวิตของมวลมนุษยชาติเปนอยางมาก เนื่องจากเปน

ษาสากลที่คนทั่วโลกใชติดตอสื่อสารกัน เปนเครื่องมือสื่อสารที่ชวยสรางความเขาใจ ทําใหบุคคลจากประเทศตาง 

ๆ รูถึงความคิดความตองการ ความรูสึก อารมณ เรื่องราว และประสบการณตาง ๆ ของกันและกัน หรืออาจเรียกอีก

อยางวาเปนภาษาราชการของโลก ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีใชในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพเปน

อยางมาก อีกทั้งทักษะการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ อยางดวยกัน

โดย อุไรวรรณ ชลเกษม (2554: ก) กลาววา เนื่องจากการสื่อสารในชีวิตประจําวันนั้น

นับวาเปนทักษะในการรับสารที่สําคัญทักษะหนึ่ง เปนทักษะที่ใชกันมากและเปนทักษะแรกที่ตองไดรับการพัฒนา 

เพราะผูพูดจะตองฟงใหเขาใจเสียกอนจึงจะสามารถพูดโตตอบ อานหรือเขียนได ทักษะการฟงจึงเปนทักษะพื้นฐาน

ที่สําคัญในการเรียนรูทักษะอื่น ๆ  ดังนั้นในการเรียนการสอนนักเรียนจึงควรไดรับการฝกฝนทักษะการฟงอยาง

จากการสํารวจผลคะแนนโอเน็ตระดับชาติที่มีจัดทดสอบทุกปการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ในรายวิชาภาษาอังกฤษ จะประกอบดวย 4 สาระคือ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาระที่

ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระอื่น และสาระที่ 4 ภาษากับ ความสัมพันธกับชุมชนและ

โลก พบวา ผลการสอบโอเน็ตประจําป 2559 รายวิชาภาษาอังกฤษ สาระ ที่มีคะแนนสูงสุด คือ สาระที่ 

รองลงมา คือ สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (X= 35.24) 

ความสัมพันธกับชุมชนและโลก (X= 34.79) สวนผลการสอบโอเน็ตประจําป 2560 รายวิชาภาษาอังกฤษ สาระที่มี

ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก (X= 42.67) รองลงมา คือ สาระที่

และสาระที่1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (X= 34.97) จะเห็นไดวาในระยะเวลา 

เด็กไทยมีทักษะในดานภาษาและการสื่อสารที่ต่ําลงอยางเห็นไดชัดจากลําดับผลคะแนนที่เลื่อนตกลงมาและผล

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต,ิ 2560: 1-11)  นอกจากนี้ ปทิ

กลาวเพิ่มเติมอีกวา การจัดการเรียนรูในรายวิชาภาษาอังกฤษยังไมเปนไปตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มุงหวังไว

เปนอยางมาก เมื่อเทียบกับผลคะแนนสอบระดับชาติ ปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรค ไดแก นโยบายการศึกษา 

โครงสรางหลักสูตร โครงสรางรายวิชา ครูผูสอน รวมทั้งผูเรียน ซึ่งสงผลใหผูเรียนขาดความรู ความเขาใจ และทักษะ

ที่ใชในชีวิตประจําวัน คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจวิจัยที่ไดมีผูศึกษาคนควาเกี่ยวกับการ

พัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ พบวา มีผูวิจัยหลายทานไดลงความเห็นวา วิธีการสอนแบบทีพีอาร

และเกม สามารถชวยใหผูเรียนเกิดความสามารถดานการฟงเพิ่มมากขึ้น ตามที่ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร 

ยอมาจากคําวา Total Physical Response หมายถึง วิธีการสอนโดยใชการฟงคําสั่ง และปฏิบัติตาม

รือจะเรียกวาเปนการสอนดวยการใชคําสั่งแลวตอบสนองดวยการใชทาทาง โดยผูเรียนจะเปน

ผูฟงคําสั่งจากครู แลวทําทาทางไดโดยไมจําเปนตองพูดตอบกลับมาก็สามารถทําใหเกิดความเขาใจไดดวยตนเองซึ่ง

1) TPR - B คือ (Total Physical Response - Body) 2) TPR 

TPR - P (Total Physical Response - Picture) และ4)TPR 

Story telling)หรือจะกลาววาเปนเทคนิควิธีในการสอน โดยใชการเคลื่อนไหวของรางกาย สิ่งของ 

คําสั่งจากครูแลวปฏิบัติออกมาเปนทาทาง (บุญสมทับสาย, 2561

หรือวิธีการสอนนี้จะทําใหหองเรียนมีบรรยากาศสนุกสนาน ชวยกระตุนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความจํา 

155 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ในสังคมโลกปจจุบันภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทในชีวิตของมวลมนุษยชาติเปนอยางมาก เนื่องจากเปน

ษาสากลที่คนทั่วโลกใชติดตอสื่อสารกัน เปนเครื่องมือสื่อสารที่ชวยสรางความเขาใจ ทําใหบุคคลจากประเทศตาง 

ๆ รูถึงความคิดความตองการ ความรูสึก อารมณ เรื่องราว และประสบการณตาง ๆ ของกันและกัน หรืออาจเรียกอีก

งเปนสิ่งจําเปนท่ีใชในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพเปน

ใหมีประสิทธิภาพตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ อยางดวยกัน และปจจัยที่สําคัญอยาง

การสื่อสารในชีวิตประจําวันนั้น การฟง

นับวาเปนทักษะในการรับสารที่สําคัญทักษะหนึ่ง เปนทักษะที่ใชกันมากและเปนทักษะแรกที่ตองไดรับการพัฒนา 

เพราะผูพูดจะตองฟงใหเขาใจเสียกอนจึงจะสามารถพูดโตตอบ อานหรือเขียนได ทักษะการฟงจึงเปนทักษะพื้นฐาน

ในการเรียนการสอนนักเรียนจึงควรไดรับการฝกฝนทักษะการฟงอยาง

จากการสํารวจผลคะแนนโอเน็ตระดับชาติที่มีจัดทดสอบทุกปการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาระที่2 ภาษาและ

ภาษากับ ความสัมพันธกับชุมชนและ

รายวิชาภาษาอังกฤษ สาระ ที่มีคะแนนสูงสุด คือ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อ

) และสาระที่ 4 ภาษากับ

รายวิชาภาษาอังกฤษ สาระที่มี

รองลงมา คือ สาระที2่ ภาษาและ

จะเห็นไดวาในระยะเวลา 2 ปที่ผานมา 

เด็กไทยมีทักษะในดานภาษาและการสื่อสารที่ต่ําลงอยางเห็นไดชัดจากลําดับผลคะแนนที่เลื่อนตกลงมาและผล

นอกจากนี้ ปทิตตา ติวงศ (2557:2) ได

กลาวเพิ่มเติมอีกวา การจัดการเรียนรูในรายวิชาภาษาอังกฤษยังไมเปนไปตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มุงหวังไว

เปนอยางมาก เมื่อเทียบกับผลคะแนนสอบระดับชาติ ปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรค ไดแก นโยบายการศึกษา 

ยวิชา ครูผูสอน รวมทั้งผูเรียน ซึ่งสงผลใหผูเรียนขาดความรู ความเขาใจ และทักษะ

คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจวิจัยที่ไดมีผูศึกษาคนควาเกี่ยวกับการ

ความเห็นวา วิธีการสอนแบบทีพีอาร

ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร (2552:2) 

หมายถึง วิธีการสอนโดยใชการฟงคําสั่ง และปฏิบัติตาม

รือจะเรียกวาเปนการสอนดวยการใชคําสั่งแลวตอบสนองดวยการใชทาทาง โดยผูเรียนจะเปน

ผูฟงคําสั่งจากครู แลวทําทาทางไดโดยไมจําเปนตองพูดตอบกลับมาก็สามารถทําใหเกิดความเขาใจไดดวยตนเองซึ่ง

TPR - O (Total Physical 

TPR - S (Total Physical 

หรือจะกลาววาเปนเทคนิควิธีในการสอน โดยใชการเคลื่อนไหวของรางกาย สิ่งของ 

2561:    8-15)โดยเทคนิค

หรือวิธีการสอนนี้จะทําใหหองเรียนมีบรรยากาศสนุกสนาน ชวยกระตุนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความจํา 



 

 

และการฟงที่ดี(พรสวรรค สีปอ

พัฒนาดานการสื่อสาร โดยเริ่มจากการฟงและพูด ทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ สนุกสนาน ไมตึงเครียดกับการเรียน 

สามารถแสดงทาทางและปฏิบัติตามคําสั่งไดอยางเขาใจและถูกตอง ทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

(ปทิตตา ติวงศ, 2557:2)ประกอบกับ

สนุกสนานและทาทายความสามารถ 

ใหผูเรียนมีสวนรวมสูง (ทิศนาแขมมณี

คณะผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษและระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่อยูในระดับต่ําในภาพรวมของประเทศ จึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษและความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ โดย

ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดไผลอม 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

หลังเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกม

2.2เพื่อเปรียบเทียบ

วิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมหลังเรียนกับเกณฑที่กําหนด

 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

แบบทีพีอารรวมกับเกมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

3.2ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

อารรวมกับเกมหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตเนื้อหา

สถานที่ ไดแก 1) โรงเรียน 2) 

ของเนื้อหาการจัดการเรียนรูในแผนที่ 

Don’t make noises แปลวา หามสงเสียงดัง 

แผนที่ 2 เรื่อง ปายสัญลักษณสวนสาธารณะ เปนการสอนคําศัพทท่ีพบในสวนสาธารณะไดแก 

หามทิ้งขยะ No fishing แปลว

เปนการสอนคําศัพทท่ีพบในหางสรรพสินคาไดแก 

ไฟ No smoking  แปลวา หามสูบบุหรี่  แผนที่ 

โรงพยาบาล ไดแก No mobile phone

ผลัก – ดึง และแผนที่ 5 เรื่อง ปายสัญลักษณในสวนสัตว เปนการสอนคําศัพทที่พบในสวนสัตว ไดแก

photo แปลวา หามถายรูป  No f
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พรสวรรค สีปอ, 2550: 66-67) จึงถือวาวิธีการสอนแบบ TPR เปนวิธีที่เหมาะสมกับผูเรียนในการ

พัฒนาดานการสื่อสาร โดยเริ่มจากการฟงและพูด ทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ สนุกสนาน ไมตึงเครียดกับการเรียน 

สามารถแสดงทาทางและปฏิบัติตามคําสั่งไดอยางเขาใจและถูกตอง ทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

ประกอบกับวิธีสอนโดยใชเกมเปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตาง ๆ อยาง

สนุกสนานและทาทายความสามารถ  โดยผูเรียนเปนผูเลนเอง ทําใหไดรับประสบการณตรง เปนวิธีการที่เปดโอกาส

ทิศนาแขมมณ,ี 2550: 365) 

ยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษและระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่อยูในระดับต่ําในภาพรวมของประเทศ จึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษและความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมกับนั

โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ)  

ว ัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

หลังเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกม 

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

วิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมหลังเรียนกับเกณฑที่กําหนด 

สมมติฐานของการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนโดยใชวิธีการสอน

มกับเกมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีการสอนแบบทีพี

อารรวมกับเกมหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 
ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ เนื้อหาที่ใชประกอบดวยปายสัญลักษณในสถานที่ตาง ๆ จํานวน 

) สวนสาธารณะ 3) หางสรรพสินคา 4) โรงพยาบาล และ 5) สวนสัตว โดยรายละเอียด

ของเนื้อหาการจัดการเรียนรูในแผนที่ 1 เรื่อง ปายสัญลักษณในโรงเรียน เปนการสอนคําศัพทที่พบในโรงเรียน ไดแก 

แปลวา หามสงเสียงดัง No food and drinks แปลวา หามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 

เรื่อง ปายสัญลักษณสวนสาธารณะ เปนการสอนคําศัพทท่ีพบในสวนสาธารณะไดแก 

แปลวา หามตกปลา Toilet แปลวา หองน้ําแผนที่ 3 เรื่อง ปายสัญลักษณหางสรรพสินคา 

เปนการสอนคําศัพทท่ีพบในหางสรรพสินคาไดแก No petsแปลวา หามนําสัตวเลี้ยงเขา 

แปลวา หามสูบบุหรี่  แผนที่ 4 เรื่อง ปายสัญลักษณโรงพยาบาล เปนการสอนคําศัพทที่พบใน

No mobile phoneแปลวา หามใชมือถือ No entry แปลวา หามเขา

เรื่อง ปายสัญลักษณในสวนสัตว เปนการสอนคําศัพทที่พบในสวนสัตว ไดแก

No feeding แปลวา หามใหอาหารสัตว 

156 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 
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เปนวิธีที่เหมาะสมกับผูเรียนในการ

พัฒนาดานการสื่อสาร โดยเริ่มจากการฟงและพูด ทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ สนุกสนาน ไมตึงเครียดกับการเรียน 

สามารถแสดงทาทางและปฏิบัติตามคําสั่งไดอยางเขาใจและถูกตอง ทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

วิธีสอนโดยใชเกมเปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตาง ๆ อยาง

โดยผูเรียนเปนผูเลนเอง ทําใหไดรับประสบการณตรง เปนวิธีการที่เปดโอกาส

ยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษและระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่อยูในระดับต่ําในภาพรวมของประเทศ จึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมกับนักเรียนชั้น

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนกับ

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใช

หลังเรียนโดยใชวิธีการสอน

โดยใชวิธีการสอนแบบทีพี

วิจัยครั้งนี้ เนื้อหาที่ใชประกอบดวยปายสัญลักษณในสถานที่ตาง ๆ จํานวน 5 

สวนสัตว โดยรายละเอียด

ศัพทที่พบในโรงเรียน ไดแก 

แปลวา หามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 

เรื่อง ปายสัญลักษณสวนสาธารณะ เปนการสอนคําศัพทท่ีพบในสวนสาธารณะไดแก No littering แปลวา 

เรื่อง ปายสัญลักษณหางสรรพสินคา 

แปลวา หามนําสัตวเลี้ยงเขา Fire exit แปลวา ทางหนี

ล เปนการสอนคําศัพทที่พบใน

แปลวา หามเขา Push – Pull แปลวา 

เรื่อง ปายสัญลักษณในสวนสัตว เปนการสอนคําศัพทที่พบในสวนสัตว ไดแกNo take a 



 

 

4.2 ระยะเวลา การวิจัยครั้ งนี้ดําเนินการระหวางวันที่  

วันละ 1 ชั่วโมง รวมจํานวน 5 

 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดเขียนนิยามศัพทเฉพาะ ดังตอไปนี้

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง ผลของความรูภาษาอังกฤษของผูเรียนในเรื่องคําศัพท

และปายสัญลักษณในสถานท่ีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เลือกใชคําศัพทและปายสัญลักษณและปฏิบัติตามได โดยแบง

ระดับการเรียนรูเปน 3 ระดับ คือ 

พิจารณาจากผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษแบบปรนัย 

10 ขอที่ทดสอบหลังจากการจัดการเรียนรู เรื่อง ปายสัญลักษณ จํานวน 

5.2 ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสา

แลวสามารถเลือกการปฏิบัติตามคําสั่งจากตัวเลือกที่กําหนดและจับคูคําหรือประโยคที่ไดยินกับรูปภาพปาย

สัญลักษณได โดยจะพิจารณาจากผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงแบบปรนัย 

จํานวน 10 ขอ ท่ีทดสอบหลังจาก

5.3วิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกม หมายถึง วิธีการสอนที่เนนการพัฒนาความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษโดยใชการฟงคําสั่งแลวปฏิบัติตามดวยการแสดงทาทางหรือใชรูปภาพในการตอบสนองโดยมีเกมใน

รูปแบบการแขงขันสอดแทรกในกิจกรรมการสอน เพื่อชวยพัฒนาความรู ความจํา และความเขาใจในคําศัพทและ

ความหมายของคําน้ัน มีขั้นตอนการสอนประกอบดวย ขั้นที่ 

3 ขั้นฝกฝนโดยใชเกม ขั้นท่ี 4 

 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย ตัวแปรตน คือ วิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกม และตัวแปร

ตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ แสดงตามภาพท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน 

วิธีการสอนแบบทีพีอาร

รวมกับเกม 
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การวิจัยครั้ งนี้ดําเนินการระหวางวันที่  7 - 11 มกราคม 

5 ชั่วโมง 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดเขียนนิยามศัพทเฉพาะ ดังตอไปนี ้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง ผลของความรูภาษาอังกฤษของผูเรียนในเรื่องคําศัพท

และปายสัญลักษณในสถานท่ีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เลือกใชคําศัพทและปายสัญลักษณและปฏิบัติตามได โดยแบง

ระดับ คือ 1) ดานความรู ความจํา 2) ดานความเขาใจ และ 3) 

พิจารณาจากผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษแบบปรนัย 

ขอที่ทดสอบหลังจากการจัดการเรียนรู เรื่อง ปายสัญลักษณ จํานวน 5 ชั่วโมง 

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการฟงเสียงคําสั่งจากเจาของภาษา

แลวสามารถเลือกการปฏิบัติตามคําสั่งจากตัวเลือกที่กําหนดและจับคูคําหรือประโยคที่ไดยินกับรูปภาพปาย

สัญลักษณได โดยจะพิจารณาจากผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงแบบปรนัย 

ขอ ท่ีทดสอบหลังจากการจัดการเรียนรู เรื่อง ปายสัญลักษณ จํานวน 5 ชั่วโมง

วิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกม หมายถึง วิธีการสอนที่เนนการพัฒนาความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษโดยใชการฟงคําสั่งแลวปฏิบัติตามดวยการแสดงทาทางหรือใชรูปภาพในการตอบสนองโดยมีเกมใน

แทรกในกิจกรรมการสอน เพื่อชวยพัฒนาความรู ความจํา และความเขาใจในคําศัพทและ

ความหมายของคําน้ัน มีขั้นตอนการสอนประกอบดวย ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียนขั้นที่ 2 

4 ขั้นนําไปใชโดยใชเกม และขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปบทเรียน 

 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย ตัวแปรตน คือ วิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกม และตัวแปร

ตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ แสดงตามภาพท่ี 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตาม

วิธีการสอนแบบทีพีอาร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

ความสามารถดานการฟง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

มกราคม 2562 โดยเก็บขอมูล                    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง ผลของความรูภาษาอังกฤษของผูเรียนในเรื่องคําศัพท

และปายสัญลักษณในสถานท่ีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เลือกใชคําศัพทและปายสัญลักษณและปฏิบัติตามได โดยแบง

3) ดานการนําไปใช โดยจะ

พิจารณาจากผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 

มารถในการฟงเสียงคําสั่งจากเจาของภาษา

แลวสามารถเลือกการปฏิบัติตามคําสั่งจากตัวเลือกที่กําหนดและจับคูคําหรือประโยคที่ไดยินกับรูปภาพปาย

สัญลักษณได โดยจะพิจารณาจากผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงแบบปรนัย 3 ตัวเลือก 

ชั่วโมง 

วิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกม หมายถึง วิธีการสอนที่เนนการพัฒนาความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษโดยใชการฟงคําสั่งแลวปฏิบัติตามดวยการแสดงทาทางหรือใชรูปภาพในการตอบสนองโดยมีเกมใน

แทรกในกิจกรรมการสอน เพื่อชวยพัฒนาความรู ความจํา และความเขาใจในคําศัพทและ

2 ขั้นนําเสนอเนื้อหา ขั้นที่ 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย ตัวแปรตน คือ วิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกม และตัวแปร

ตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ แสดงตามภาพท่ี 1 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ



 

 

7. วิธีดําเนินการวิจัย 
7.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ

จํานวน 3 หองเรียน ซึ่งแตละหองเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละความสามารถดังนั้นคุณลักษณะของนักเรียนใน        

แตละหองเรียนจึงมีความใกลเคียงกัน รวมทั้งสิ้น 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

7.2เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

7.2.1 แผนการจัดการเรียนรู 

การสอนโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกม จํานวน

แผนที่ 1 เรื่อง ปายสัญลักษ

ปายสัญลักษณในหางสรรพสินคา แผนที่ 

สวนสัตว  

7.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน

7.2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ

โดยโจทยที่ใชเปนการเปดคลิปเสียงจากเจาของภาษาใหนักเรียนฟง แลวเลือ

จํานวน 10 ขอ ใชทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง

 7.3 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู

การสรางและการหาคณุภาพเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยมีวิธีดาํเนินการ ดังนี้

7.3.1 การสรางแผนการจัดการเรยีนรูภาษาอัง

7.3.1.1

เกี่ยวกับTPR (Total physical response

ขอบเขตของเนื้อหาการสอนปายสัญลักษณ สําหรับนักเรียน

7.3.1.2

พีอารและเกม ซึ่งเกมแตละเกมจะเปนเกมการแขงขันที่ใชเวลาไมเกิน 

ขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 

0.33 – 1.00 ทั้งนี้ประเด็นที่ไมผานเกณฑคือ 

ภาษาอังกฤษ 2) คําถามชวยพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 

กับการจัดการเรียนรูแบบทีพีอาร 

เกณฑผูวิจัยไดทําการปรับปรุงกอนนําไปใช

7.3.1.3 

ไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีความสมบูร

7.3.2การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 

ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการ ดังนี ้

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ประชากรและกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

พูลประชาอุปถัมภ) อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 

ะหองเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละความสามารถดังนั้นคุณลักษณะของนักเรียนใน        

แตละหองเรียนจึงมีความใกลเคียงกัน รวมทั้งสิ้น 90 คนผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุมไดกลุมตัวอยาง คือ

2 จํานวน 1 หองเรียนมีนักเรียนจํานวน 32 คน  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แผนการจัดการเรียนรู เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นตามลําดับขั้นตอนใน

การสอนโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกม จํานวน 5 แผน แผนละ 1 คาบเรียน รวม

เรื่อง ปายสัญลักษณในโรงเรียน แผนที่ 2 เรื่อง ปายสัญลักษณในสวนสาธารณะ แผนที่ 

ปายสัญลักษณในหางสรรพสินคา แผนที่ 4 เรื่อง ปายสัญลักษณในโรงพยาบาล และแผนที่ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น

ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ ใชทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง 

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น

โดยโจทยที่ใชเปนการเปดคลิปเสียงจากเจาของภาษาใหนักเรียนฟง แลวเลือกจากตัวเลือกแบบปรนัย

ขอ ใชทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง 

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

การสรางและการหาคณุภาพเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยมีวิธีดาํเนินการ ดังนี ้

การสรางแผนการจัดการเรยีนรูภาษาอังกฤษ ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

7.3.1.1ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาคือ ปายสัญลักษณในชีวิตประจําวัน และแนวคิด

Total physical response) และเกม จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พรอมทั้งกําหนด

ขอบเขตของเนื้อหาการสอนปายสัญลักษณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

7.3.1.2สรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูปายสัญลักษณตามหลักของวิธีการสอนแบบที

พีอารและเกม ซึ่งเกมแตละเกมจะเปนเกมการแขงขันที่ใชเวลาไมเกิน 15 นาทีแลวนําแผนการจัดการเรียนรูที่สราง

3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และใหขอเสนอแนะซึ่งได 

ทั้งนี้ประเด็นที่ไมผานเกณฑคือ 1) จุดประสงคสอดคลองกับการวัดความสามารถในดานการฟง

คําถามชวยพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 3) กิจกรรมการเรียนรูมีความสอดคลอง

รจัดการเรียนรูแบบทีพีอาร 4) สื่อเกมพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษทั้งนี้ประเด็นที่ไมผาน

เกณฑผูวิจัยไดทําการปรับปรุงกอนนําไปใช 

7.3.1.3 นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญเพื่อให

ไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีความสมบูรณแลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

ะหองเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละความสามารถดังนั้นคุณลักษณะของนักเรียนใน        

คนผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุมไดกลุมตัวอยาง คือ

เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นตามลําดับขั้นตอนใน

คาบเรียน รวม 5 คาบ ประกอบดวย

เรื่อง ปายสัญลักษณในสวนสาธารณะ แผนที่ 3 เรื่อง                    

เรื่อง ปายสัญลักษณในโรงพยาบาล และแผนที่ 5 เรื่อง ปายสัญลักษณใน

นแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น

เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น

กจากตัวเลือกแบบปรนัย 3 ตัวเลือก 

กฤษ ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาคือ ปายสัญลักษณในชีวิตประจําวัน และแนวคิด

และเกม จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พรอมทั้งกําหนด

สรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูปายสัญลักษณตามหลักของวิธีการสอนแบบที

นาทีแลวนําแผนการจัดการเรียนรูที่สราง

งตรงเชิงเนื้อหา และใหขอเสนอแนะซึ่งได IOC ระหวาง         

จุดประสงคสอดคลองกับการวัดความสามารถในดานการฟง

กิจกรรมการเรียนรูมีความสอดคลอง

สื่อเกมพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษทั้งนี้ประเด็นที่ไมผาน

นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญเพื่อให

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 



 

 

7.3.2.1

และความสามารถดานการฟงจากเอกสาร ตํารา

7.3.2.2

ฉบับ โดยแตละฉบับมีแบบทดสอบจํานวน 

7.3.2.3

ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข

ทางการเรียนภาษาอังกฤษได IOC 

ได IOC ระหวาง 0.33 – 1.00

7.3.2.4

ปายสัญลักษณแลว คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดลาดปลาเคา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดน

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีคาความยากงายอยูระหวาง 

0.45-0.78 และแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงมีคาความยากงายอยูระหวาง

คุณภาพผานเกณฑทุกขอสามารถนําไป

7.3.2.5

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไดเทากับ 

เทากับ 0.77 

7.4การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

7.4.1ทดสอบนักเ

ดานการฟงภาษาอังกฤษจํานวน 

แบบทดสอบ 1ชั่วโมง 

7.4.2 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชใชวิธีการสอนแบบทีพีอาร

รวมกับเกม จํานวน 5 แผน รวมทั้งสิ้น 

7.4.3ทดสอบนักเรียนหลังการเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ดานการฟงภาษาอังกฤษจํานวน 

แบบทดสอบ 1 ชั่วโมง 

7.4.4 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอ

 

8. ผลการวิจัย 
8.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 

ภาษาอังกฤษแบบปรนัยเลือกตอบ 

วิเคราะห ดังน้ี 
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7.3.2.1ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสามารถดานการฟงจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

7.3.2.2สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดานการฟงอยางละ 

ฉบับ โดยแตละฉบับมีแบบทดสอบจํานวน 10 ขอ  

7.3.2.3ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ โดยนําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของขอคําถามและจุดประสงคการเรียนรูซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

IOC ระหวาง 0.33 – 1.00 และแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 

1.00 ทั้งนี้ขอสอบที่ไมผานเกณฑผูวิจัยไดทําการปรับปรุงกอนนําไปหาคุณภาพรายขอ

2.4นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ผานการเรียนรูเกี่ยวกับ

ปายสัญลักษณแลว คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา

โรงเรียนวัดลาดปลาเคา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวนทั้งสิ้น

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีคาความยากงายอยูระหวาง 

และแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.49

คุณภาพผานเกณฑทุกขอสามารถนําไปใชได 

7.3.2.5นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 32 คนแลวคํานวณหาคาความเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไดเทากับ 0.61และแบบทดสอบความสามารถดานการฟงไดคาความเชื่อมั่น             

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

ทดสอบนักเรียนกอนการเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ดานการฟงภาษาอังกฤษจํานวน 32 คน ซึ่งมีแบบทดสอบฉบับละ 10 ขอ รวมทั้งหมด 

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชใชวิธีการสอนแบบทีพีอาร

แผน รวมทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง 

ทดสอบนักเรียนหลังการเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ดานการฟงภาษาอังกฤษจํานวน 32 คน ซึ่งมีแบบทดสอบฉบับละ 10 ขอ รวมทั้งหมด 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียน ซึ่งวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน จากนักเรียนจํานวน 
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ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดานการฟงอยางละ 1 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ โดยนําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 

อคําถามและจุดประสงคการเรียนรูซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

และแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้ขอสอบที่ไมผานเกณฑผูวิจัยไดทําการปรับปรุงกอนนําไปหาคุณภาพรายขอ 

นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ผานการเรียนรูเกี่ยวกับ

สามัคคีพิทยา) และนักเรียน

ครปฐม จํานวนทั้งสิ้น 67 คน เพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีคาความยากงายอยูระหวาง 

0.49-0.77พบวาขอสอบมีคา

คนแลวคํานวณหาคาความเชื่อมั่น

และแบบทดสอบความสามารถดานการฟงไดคาความเชื่อมั่น             

รียนกอนการเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ขอ รวมทั้งหมด 20 ขอ ใชเวลาทํา

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชใชวิธีการสอนแบบทีพีอาร

ทดสอบนักเรียนหลังการเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ขอ รวมทั้งหมด 20 ขอ ใชเวลาทํา

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมของ

กอนและหลังเรียน ซึ่งวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คะแนน จากนักเรียนจํานวน 32 คน ไดผลการ



 

 

ตารางที่ 1ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนภาษาอังกฤษ 

คะแนน

เต็ม

กอนเรียน 
10

หลังเรียน 

* p < 0.01 

 จากตารางท่ี 1  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมกอน

เรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.97 (S

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเทากับ 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

 8.2ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 

การใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมกับเกณฑรอยละ 

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษแบบปรนัยเลือกตอบ 

จํานวน 32 คน ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี

 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาป

ที่ 2หลังการใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมกับเกณฑรอยละ 

ความสามารถดานการ

ฟงภาษาอังกฤษ 

โดยรวม 

จากตารางที่ 2 พบวา ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมมี

คาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 7.28 

เปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว

 

9. สรุปและอภิปรายผล 
9.1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

สอนตามขั้นการสอนท่ีไดกําหนดไวทั้ง 

นําเขาสูบทเรียน (Warm up

อยากเรียน และอยากลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 

ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษโดยใชรูปภาพและทาทางเปนตัวชวยในการเรียนรูของนักเรียนเพื่อใหนักเรียน
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ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังเรียน 

คะแนน

เต็ม  S.D.   

10 
2.97 0.93 

4.25 0.27 
7.22 1.18 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมกอน

S.D.= 0.93) หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.22  (S.D.= 1.18) ความแตกตางของคาเฉลี่ย

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเทากับ 4.25 (S.D. = 0.27) และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง

01 เปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 

การใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม ซึ่งวัดจากแบบทดสอบวัด

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษแบบปรนัยเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 10 

คน ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาป

หลังการใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

คะแนน

เต็ม 

เกณฑรอยละ70 

ของคะแนนเต็ม  S.D. t

10 7 7.28 1.14 1.

พบวา ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมมี

28 (S.D. = 1.14) ไมแตกตางจากเกณฑที่กําหนดรอยละ 70 ซึ่งเทากับ 

เปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวทั้งนี้เนื่องมาจากผูวิจัยไดจัดการเรียนการ

สอนตามขั้นการสอนท่ีไดกําหนดไวทั้ง 5 ขั้นในแผนการจัดการเรียนรูตามวิธีการสอนแบบทีพีอาร ไดแก ขั้นที่ 

Warm up)เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยการใชคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรู 

อยากลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)มีกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดฝก

ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษโดยใชรูปภาพและทาทางเปนตัวชวยในการเรียนรูของนักเรียนเพื่อใหนักเรียน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมของ

(n=32) 

t p - value 

15.78* 0.00 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมกอน

ความแตกตางของคาเฉลี่ย

นหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง

ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 2หลัง

ของคะแนนเต็ม ซึ่งวัดจากแบบทดสอบวัด

10 คะแนน จากนักเรียน

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาป

(n=32) 

t p - value 

.39 0.17 

พบวา ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบทีพีอารรวมกับเกมมี

ซึ่งเทากับ 7 คะแนนซึ่งไม

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

องมาจากผูวิจัยไดจัดการเรียนการ

ขั้นในแผนการจัดการเรียนรูตามวิธีการสอนแบบทีพีอาร ไดแก ขั้นที่ 1 ขั้น

เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยการใชคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรู 

มีกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดฝก

ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษโดยใชรูปภาพและทาทางเปนตัวชวยในการเรียนรูของนักเรียนเพื่อใหนักเรียน



 

 

เห็นภาพ จดจําไดงายขึ้น และเกิดความสนุกสนาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยข

เรียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

TPR และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

SLIM อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

เรื่องที่เรียนมากขึ้น โดยมีกิจกรรมในรูปแบบของเกมการแขงขัน โดยใ

กันตอบดวยวิธีการตาง ๆ เชน ยกปายภาพ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุทัศน นาคจั่น 

การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกมประกอบการสอนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 

อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 หลังใชวิธีสอนโดยใชเกม ประกอบ สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

และมีรอยละความกาวหนาเทากับ 

ปรับใชในสถานการณตาง ๆ ซึ่งมีกิจกรรมในรูปแบบของเกมเขามาสอดแทรกโดยการใหนักเรียนจับคูสถานการณกับ

ปายสัญลักษณ และขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียนเปนขั้นการประมวลความรูที่ไดเรียน โดยการใชคําถาม เพื่อตรวจสอบ

ความเขาใจและสรุปองคความรูจากบทเรียน จากการจัดการเรียนรูพบวานักเรียนทุกคนมีความรูความเขาใจมากขึ้น

กวาเดิมจะเห็นไดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ปายสัญลักษณ ของนักเรียน

ที่สูงข้ึน  

 9.2ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษขอ

เกณฑที่กําหนดรอยละ 70 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือกลาวไดวาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนไดเทากับ 7.28 (S.D. =1

ไมเปนไปตามสมตติฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ปาย

สัญลักษณ แมวาจะเปนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความรู ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน 

สอดแทรกกิจกรรมรูปแบบเกมที่นาสนใจเพื่อสงเสริมก

มือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวยนักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนเปนอยางดี แตความสามารถดานการฟง

จําเปนตองฝกฟงซ้ํา ๆ และสม่ําเสมอ ตามที่ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค 

ใด ๆ ก็ตามหากไดรับการฝกฝนหรือกระทําซ้ํา ๆ จะทําใหเกิดความชํานาญ คลองแคลว และกระทําสิ่งน้ันไดดี อีกท้ัง

อารีย สุวรรณทัศน (2540: 63

ควรไดรับการฝกฝนบอย ๆ เพื่อใหเกิดความคุนชิ

การพัฒนาผูเรียนเพียง 5 สัปดาหทําใหการพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนเทากับเกณฑที่

กําหนดคือ รอยละ 70 ของคะแนนเต็มเทานั้น ในขณะที่งานวิจัยของ ปทิตตา ติวงศ 

พัฒนาความสามารถดานการฟง 

ประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

เปรียบเทียบความสามารถในการฟงหลังเรียนกับเกณฑที่กําหนด อยางไรก็ตามเปนไปไดวาขอจํากัดดานเวลาที่

ดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ที่มีแผนการทดลองจํานวน 

ดานการฟงจึงสงผลใหนักเรียนมีความสามารถดานการฟงเทากับเกณฑที่กําหนดเทานั้น

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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เห็นภาพ จดจําไดงายขึ้น และเกิดความสนุกสนาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงทิวา อุนเจริญ 

เรียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ B-SLIM พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

ยนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขั้นที่ 3 ขั้นฝกฝน (Practice) เปนการฝกใหผูเรียนเกิดความชํานาญใน

เรื่องที่เรียนมากขึ้น โดยมีกิจกรรมในรูปแบบของเกมการแขงขัน โดยใหนักเรียนฟงเสียงจากเจาของภาษา แลวแขง

กันตอบดวยวิธีการตาง ๆ เชน ยกปายภาพ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุทัศน นาคจั่น 

การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกมประกอบการสอนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 

ยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

หลังใชวิธีสอนโดยใชเกม ประกอบ สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

และมีรอยละความกาวหนาเทากับ 25.08 ขั้นท่ี 4 ขั้นนําไปใช (Application) เปนการฝกใหนักเรียนไดรูจักการนําไป

ปรับใชในสถานการณตาง ๆ ซึ่งมีกิจกรรมในรูปแบบของเกมเขามาสอดแทรกโดยการใหนักเรียนจับคูสถานการณกับ

ขั้นสรุปบทเรียนเปนขั้นการประมวลความรูที่ไดเรียน โดยการใชคําถาม เพื่อตรวจสอบ

วามเขาใจและสรุปองคความรูจากบทเรียน จากการจัดการเรียนรูพบวานักเรียนทุกคนมีความรูความเขาใจมากขึ้น

กวาเดิมจะเห็นไดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ปายสัญลักษณ ของนักเรียน

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือกลาวไดวาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ

S.D. =1.14) ซึ่งเทากับเกณฑที่กําหนด คือ 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

ไมเปนไปตามสมตติฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ปาย

สัญลักษณ แมวาจะเปนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความรู ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน 

สอดแทรกกิจกรรมรูปแบบเกมที่นาสนใจเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน มีเนื้อหาท่ีครอบคลุม และนักเรียนไดลง

มือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวยนักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนเปนอยางดี แตความสามารถดานการฟง

จําเปนตองฝกฟงซ้ํา ๆ และสม่ําเสมอ ตามที่ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike: 1928

ใด ๆ ก็ตามหากไดรับการฝกฝนหรือกระทําซ้ํา ๆ จะทําใหเกิดความชํานาญ คลองแคลว และกระทําสิ่งน้ันไดดี อีกท้ัง

: 63)ยังกลาวอีกวาการสอนทักษะการฟงที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ นักเรียน

ควรไดรับการฝกฝนบอย ๆ เพื่อใหเกิดความคุนชินและมีความสามารถดานการฟงสูงขึ้น ในการวิจัยที่มีขอจํากัดใน

สัปดาหทําใหการพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนเทากับเกณฑที่

ของคะแนนเต็มเทานั้น ในขณะที่งานวิจัยของ ปทิตตา ติวงศ (255

พัฒนาความสามารถดานการฟง – พูด ภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางของนักเรียนชั้น

ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้นไมพบงานวิจัยที่

เปรียบเทียบความสามารถในการฟงหลังเรียนกับเกณฑที่กําหนด อยางไรก็ตามเปนไปไดวาขอจํากัดดานเวลาที่

ดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ที่มีแผนการทดลองจํานวน 5 ชั่วโมงซึ่งถือวานอยมากสําหรับการพัฒนาทักษะความสามารถ

สงผลใหนักเรียนมีความสามารถดานการฟงเทากับเกณฑที่กําหนดเทานั้น 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

องรุงทิวา อุนเจริญ (2557:ก) เรื่องการ

ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ TPR มี

ยนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ B-

เปนการฝกใหผูเรียนเกิดความชํานาญใน

หนักเรียนฟงเสียงจากเจาของภาษา แลวแขง

กันตอบดวยวิธีการตาง ๆ เชน ยกปายภาพ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุทัศน นาคจั่น (2558: ก) เรื่อง 

การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกมประกอบการสอนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทุงนอย 

ยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

หลังใชวิธีสอนโดยใชเกม ประกอบ สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เปนการฝกใหนักเรียนไดรูจักการนําไป

ปรับใชในสถานการณตาง ๆ ซึ่งมีกิจกรรมในรูปแบบของเกมเขามาสอดแทรกโดยการใหนักเรียนจับคูสถานการณกับ

ขั้นสรุปบทเรียนเปนขั้นการประมวลความรูที่ไดเรียน โดยการใชคําถาม เพื่อตรวจสอบ

วามเขาใจและสรุปองคความรูจากบทเรียน จากการจัดการเรียนรูพบวานักเรียนทุกคนมีความรูความเขาใจมากขึ้น

กวาเดิมจะเห็นไดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ปายสัญลักษณ ของนักเรียน

2 หลังเรียนไมแตกตางจาก

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือกลาวไดวาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ

คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่ง

ไมเปนไปตามสมตติฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ปาย

สัญลักษณ แมวาจะเปนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความรู ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ารเรียนรูของนักเรียน มีเนื้อหาท่ีครอบคลุม และนักเรียนไดลง

มือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวยนักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนเปนอยางดี แตความสามารถดานการฟง

1928) กลาววาการกระทํา

ใด ๆ ก็ตามหากไดรับการฝกฝนหรือกระทําซ้ํา ๆ จะทําใหเกิดความชํานาญ คลองแคลว และกระทําสิ่งน้ันไดดี อีกท้ัง

ยังกลาวอีกวาการสอนทักษะการฟงที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ นักเรียน

นและมีความสามารถดานการฟงสูงขึ้น ในการวิจัยที่มีขอจํากัดใน

สัปดาหทําใหการพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนเทากับเกณฑที่

2556: ก) ไดทําวิจัยเรื่อง การ

พูด ภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีการสอนแบบตอบสนองดวยทาทางของนักเรียนชั้น

ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูง

ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้นไมพบงานวิจัยที่

เปรียบเทียบความสามารถในการฟงหลังเรียนกับเกณฑที่กําหนด อยางไรก็ตามเปนไปไดวาขอจํากัดดานเวลาที่

ชั่วโมงซึ่งถือวานอยมากสําหรับการพัฒนาทักษะความสามารถ



 

 

10. ขอเสนอแนะ 
10.1 ขอเสนอแนะในการนําวจิัยไปใช 

10.1.1 ผูสอนควรประยุกตใชวิธีสอนแบบทีพีอารโดยจัดทําสื่อรูปภาพใหมีขนาดใหญที่มองเห็นไดชัดเจน

ทุกคนในหองและมีจํานวนเทากับนักเรียนที่จะหยิบ

กําหนดเปาหมายของตนเองและรายงานผลพัฒนาการจากเกมเพื่อใหนักเรียนไดมีความพยายามมากขึ้นในครั้งตอไป

10.1.2 ผูสอนควรกําหนดจํานวนคําศัพทโดยควรเพิ่มหรือลดจํานวนคําศัพทตามความสามารถของ

ผูเรียนและเชื่อมโยงคําศัพทเดิมกับคําศัพทใหมในสถานการณที่เปลี่ยนไป อีกทั้งควรฝกทําซ้ํา ๆ และสม่ําเสมอ

10.2ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

10.2.1ควรใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนคนละฉบับที่มีลักษณะคูขนานกัน หรืออาจใชวิธีการ

สลับขอและตัวเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการจดจําคําตอบของผูเรี

10.2.2 ควรเพิ่มจํานวนสถานการณการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับผูเรียนเพื่อให

ผลการวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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1.บทนํา  
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ

การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวั

รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ใน

การนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง เสริมสราง

พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุก ระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม 

ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย ความอดทน ความเ

ความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจาก โลกภายนอกไดเปนอยางดี 

จากทิศทางการจัดการศึกษาที่ผานมาในอดีต รวมทั้งปรากฏ

สถาบันหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คงตองปรับเปลี่ยนกลยุทธหรือยุทธศาสตรในการวางแผนการจัด

การศึกษา ใหเกิดปฏิสัมพันธกับความตองการในการจัดการศึกษา ในอนาคต โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของ

ชุมชน หลักการหนึ่งท่ีสถานศึกษา

ในปจจุบัน และตอบสนองการปฏิรูปการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองอยางไดผลและเปนไปตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการนั้น คือการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยใหนําหลัก

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และ คุณธรรมนําความรู มาใชเปนหลักนําทั้งน้ีเพราะการปฏิรูปการศึกษาตามนัยดังกลาว

จะนําไปสูการแกปญหาทั้งมวล ไมวาจะเปนปญหาดานสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการจดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีหนาที่กําหนด

ทิศทาง กรอบนโยบายเพื่อใหงาน โครงการบรรลุตามวัตถุประสงคจึงไดนอมนําการดําเนินงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ

ดําเนินงาน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ตอเนื่องในระยะยาว นั่นคือหลัก 

การประกันคุณภาพ และการประกันประสิทธิภาพ เพื่อใหเด็กที่เขารับบริการ ไดศึกษาทุกคนไมวาจะอยูในเมื

ชนบทหรือเด็กทุกกลุมเปาหมาย มีความเสมอภาคเทาเทียมกันในดานโอกาสที่จะไดเขาเรียน มีการเนนใหผูเรียนเกิด

ความตระหนักในเรื่อง “คุณธรรมนําความรู

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่ได

ปฏิบัติในแตละชวงชั้นไดอยางเหมาะสม

จากความสําคัญดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต

การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มศักยภา

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาขับเคลื่อนหลักคิด หลักปฏิบัติ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูหองเรียนผานกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ

การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตนความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ใน

ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง เสริมสราง

พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุก ระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม 

ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย ความอดทน ความเ

ความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจาก โลกภายนอกไดเปนอยางดี (วิภาวรรณ จุลมุสิก, 2559 : 286

จากทิศทางการจัดการศึกษาที่ผานมาในอดีต รวมทั้งปรากฏการณของสภาพแวดลอมในโรงเรียนซึ่งเปน

สถาบันหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คงตองปรับเปลี่ยนกลยุทธหรือยุทธศาสตรในการวางแผนการจัด

การศึกษา ใหเกิดปฏิสัมพันธกับความตองการในการจัดการศึกษา ในอนาคต โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของ

ชุมชน หลักการหนึ่งท่ีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะนํามาใชในการพัฒนาผูเรียนใหตอบสนองเปาหมายการจัดการศึกษา

ในปจจุบัน และตอบสนองการปฏิรูปการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองอยางไดผลและเปนไปตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการนั้น คือการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

าร ไดประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยใหนําหลัก

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และ คุณธรรมนําความรู มาใชเปนหลักนําทั้งน้ีเพราะการปฏิรูปการศึกษาตามนัยดังกลาว

จะนําไปสูการแกปญหาทั้งมวล ไมวาจะเปนปญหาดานสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง (วิจิ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการจดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีหนาที่กําหนด

ทิศทาง กรอบนโยบายเพื่อใหงาน โครงการบรรลุตามวัตถุประสงคจึงไดนอมนําการดําเนินงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนกรอบทิศทางในการกําหนดนโยบาย และแนวทางในการ

ดําเนินงาน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ตอเนื่องในระยะยาว นั่นคือหลัก 3 ประกัน ไดแก การประกันโอกาส 

การประกันคุณภาพ และการประกันประสิทธิภาพ เพื่อใหเด็กที่เขารับบริการ ไดศึกษาทุกคนไมวาจะอยูในเมื

ชนบทหรือเด็กทุกกลุมเปาหมาย มีความเสมอภาคเทาเทียมกันในดานโอกาสที่จะไดเขาเรียน มีการเนนใหผูเรียนเกิด

คุณธรรมนําความรู” เพื่อใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพเปนที่พึงประสงคของสังคม พรอมทั้งการมี

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่ไดพัฒนาใหเกิดความคลองตัวและชัดเจน สงผลใหเกิดการกระจายอํานาจสูการ

ปฏิบัติในแตละชวงชั้นไดอยางเหมาะสม(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550 

จากความสําคัญดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต

ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงและใหโรงเรียนพัฒนาการจัดกิจกรรมที่จะนอมนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มศักยภา

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาขับเคลื่อนหลักคิด หลักปฏิบัติ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูหองเรียนผานกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ

ตนความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ใน

ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง เสริมสราง

พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุก ระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม 

ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย ความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และ

ความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม 

286) 
การณของสภาพแวดลอมในโรงเรียนซึ่งเปน

สถาบันหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คงตองปรับเปลี่ยนกลยุทธหรือยุทธศาสตรในการวางแผนการจัด

การศึกษา ใหเกิดปฏิสัมพันธกับความตองการในการจัดการศึกษา ในอนาคต โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของ

ขั้นพ้ืนฐานจะนํามาใชในการพัฒนาผูเรียนใหตอบสนองเปาหมายการจัดการศึกษา

ในปจจุบัน และตอบสนองการปฏิรูปการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองอยางไดผลและเปนไปตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการนั้น คือการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  

าร ไดประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยใหนําหลัก

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และ คุณธรรมนําความรู มาใชเปนหลักนําทั้งน้ีเพราะการปฏิรูปการศึกษาตามนัยดังกลาว

วิจิตร ศรีสะอาน. 2550 : 3) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการจดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีหนาที่กําหนด

ทิศทาง กรอบนโยบายเพื่อใหงาน โครงการบรรลุตามวัตถุประสงคจึงไดนอมนําการดําเนินงานตามหลักปรัชญา

าอยูหัว มาเปนกรอบทิศทางในการกําหนดนโยบาย และแนวทางในการ

ประกัน ไดแก การประกันโอกาส 

การประกันคุณภาพ และการประกันประสิทธิภาพ เพื่อใหเด็กที่เขารับบริการ ไดศึกษาทุกคนไมวาจะอยูในเมืองหรือใน

ชนบทหรือเด็กทุกกลุมเปาหมาย มีความเสมอภาคเทาเทียมกันในดานโอกาสที่จะไดเขาเรียน มีการเนนใหผูเรียนเกิด

เพื่อใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพเปนที่พึงประสงคของสังคม พรอมทั้งการมี

พัฒนาใหเกิดความคลองตัวและชัดเจน สงผลใหเกิดการกระจายอํานาจสูการ

2550 : 4) 

จากความสําคัญดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1 ไดดําเนินการจัด

ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงและใหโรงเรียนพัฒนาการจัดกิจกรรมที่จะนอมนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพและนําแนวทางไป

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาขับเคลื่อนหลักคิด หลักปฏิบัติ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูหองเรียนผานกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา



 

 

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหสถานศึก

ผลการดําเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง  พบวาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุโขทัย เขต 1 สวนใหญยังดําเนินงานไมผานการประเมินและเกณฑคุณภาพสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการทราบถึงปญหาในการดําเนินงานการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 

เปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 
 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 

 ขอบเขตดานเนื้อหา

 ศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 

สถานศึกษา 4 ดาน คือ 1. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากร   

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย 

เขต 1 จังหวัดสุโขทัย จํานวน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุโขทัย เขต 1 จังหวัดสุโขทัย จํานวน 

ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน 

ครูหัวหนาวิชาการ จํานวน99 

ทั้งสิ้นกลุมตัวอยาง จํานวน 297
 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหสถานศึกษาไดเขารับและผานการประเมินในปการศึกษา 

ผลการดําเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง  พบวาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สวนใหญยังดําเนินงานไมผานการประเมินและเกณฑคุณภาพสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรม

ละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง

ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการทราบถึงปญหาในการดําเนินงานการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 

เปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ตอไป 

เพื่อศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัด

นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 

 
การศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 โดยการศึกษาเอกสารมีรายละเอียด ดังน้ี

ขอบเขตดานเนื้อหา 

หาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ในขอบขายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู

ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรี

4. ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย จํานวน 134 โรงเรียน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดสุโขทัย จํานวน 99 โรงเรียน ไดมาจากการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางประมาณคากลุม

ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ซึ่งกลุมผูใหขอมูลเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 

99 คน และครูผูรับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจํานวน

297 คน 

167 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ษาไดเขารับและผานการประเมินในปการศึกษา 2560 แต

ผลการดําเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง  พบวาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สวนใหญยังดําเนินงานไมผานการประเมินและเกณฑคุณภาพสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรม

สถานศึกษาพอเพียง)  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการทราบถึงปญหาในการดําเนินงานการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อใหไดขอมูลอัน

เปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

เพื่อศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัด

การศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด

โดยการศึกษาเอกสารมีรายละเอียด ดังน้ี 

หาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสาํนกังาน

ในขอบขายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู

ดานหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 3. ดาน

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

โรงเรียน ไดมาจากการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางประมาณคากลุม

ซึ่งกลุมผูใหขอมูลเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 99 คน 

คน และครูผูรับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจํานวน 99 คน รวม



 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 

ปญหา หมายถึง ขอขัดของ อุปส

พอเพียงของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 

ตัวชี้วัดที่กําหนด 

การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการโดยมีกลุมบุคคลในการบริหารจัดการ รวมกั

บรรลุเปาหมาย โดยใชกิจกรรมตางๆที่พัฒนาบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให

คานิยมตรงกันกับความตองการของสังคมดวยกระบวนการตางๆ ในการจัดการศึกษาใหเกิดความเจริญงอกงามตาม

วัตถุประสงค  บริหารจัดการในดานตาง ๆ เชน วิชาการ งบป

ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง การทบทวน ปรับปรุง โครงสรางและกระบวนการบริหาร

จัดการใหสอดคลอง หรือรองรับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําแผนกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา พัฒนาบุคลากร ทั้งผูบริหา

ใหมีความพรอมในการดําเนินการตามระบบการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระบบการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมภายใน

สถานศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรู ก

ของผูปกครอง และชุมชนในการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประชาสัมพันธเผยแพรความรู ความ

เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

ดานหลักสูตรและการจัดการ

พิจารณาปรับปรุง วิสัยทัศน เปาหมาย คุณลักษณะ อันพึงประสงคของผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูในแตละชวง

ชั้นในหลักสูตรสถานศึกษา ทบทวนเนื้อหาสาระสําคัญทั้ง 

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห การเผชิญสถานการณ การแกปญหา เนนการ

ทดลองจริง วัดและประเมินผลการเรียนรูใหครอบคลุมความรู ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค 

บูรณาการเขากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง กิจกรรมที่มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา 

เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมี ศีลธรรม จริยธรรม มี

ระเบียบวินัย ปลูกฝง และสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสัง

ผูอื่นอยางมีความสุข การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดําเนิน

กิจกรรมโดยผูเรียน โดยมีครูเปนผูสนับสนุน เปนกิจกรรมที่ดําเนินการดวยความสมัครใจหรือจิตอาสา กิจกรรมมี

ความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของสถานศึกษา กิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดความกาวหนาพรอมกับ

ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาและสามารถขยายผลสูชุมชนได

      ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา หมายถึง เปนการมุงพัฒนาผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา เพื่อให

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางแรงจูงใจในระบบการจัด

การศึกษาใหบุคคลากรเหลานั้น สนใจและอยากที่จะปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ครู 

คือบุคลากรอันดับแรกที่จะตองพัฒนา เพราะครูถือวาเปนทรัพยากรที่

ตางๆ ใหแกเด็ก ดังนั้นครูจึงควรไดรับการสงเสริมใหมีความรูความเขาใจในแกนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได

อยางถูกตอง ตลอดจนสามารถเปนแบบอยางท่ีดีใหแกเด็กได

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ปญหา หมายถึง ขอขัดของ อุปสรรคตาง ๆ ท่ีทําใหการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1ไมบรรลุตามวัตถุประสงคหรือ

การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการโดยมีกลุมบุคคลในการบริหารจัดการ รวมกั

บรรลุเปาหมาย โดยใชกิจกรรมตางๆที่พัฒนาบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให

คานิยมตรงกันกับความตองการของสังคมดวยกระบวนการตางๆ ในการจัดการศึกษาใหเกิดความเจริญงอกงามตาม

วัตถุประสงค  บริหารจัดการในดานตาง ๆ เชน วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป

ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง การทบทวน ปรับปรุง โครงสรางและกระบวนการบริหาร

จัดการใหสอดคลอง หรือรองรับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําแผนกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา พัฒนาบุคลากร ทั้งผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจ 

ใหมีความพรอมในการดําเนินการตามระบบการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระบบการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมภายใน

สถานศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรู กระบวนการเรียนรู ปลูกฝง หลอหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค การมีสวนรวม

ของผูปกครอง และชุมชนในการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประชาสัมพันธเผยแพรความรู ความ

เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การนําคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มา

พิจารณาปรับปรุง วิสัยทัศน เปาหมาย คุณลักษณะ อันพึงประสงคของผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูในแตละชวง

ชั้นในหลักสูตรสถานศึกษา ทบทวนเนื้อหาสาระสําคัญทั้ง 8 กลุมสาระใหสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห การเผชิญสถานการณ การแกปญหา เนนการ

ทดลองจริง วัดและประเมินผลการเรียนรูใหครอบคลุมความรู ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค 

บูรณาการเขากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง กิจกรรมที่มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา 

เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมี ศีลธรรม จริยธรรม มี

ระเบียบวินัย ปลูกฝง และสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับ

ผูอื่นอยางมีความสุข การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดําเนิน

กิจกรรมโดยผูเรียน โดยมีครูเปนผูสนับสนุน เปนกิจกรรมที่ดําเนินการดวยความสมัครใจหรือจิตอาสา กิจกรรมมี

ะสมกับสภาพภูมิสังคมของสถานศึกษา กิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดความกาวหนาพรอมกับ

ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาและสามารถขยายผลสูชุมชนได

ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา หมายถึง เปนการมุงพัฒนาผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา เพื่อให

ามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางแรงจูงใจในระบบการจัด

การศึกษาใหบุคคลากรเหลานั้น สนใจและอยากที่จะปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ครู 

คือบุคลากรอันดับแรกที่จะตองพัฒนา เพราะครูถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญในการถายทอดความรู และปลูกฝงสิ่ง

ตางๆ ใหแกเด็ก ดังนั้นครูจึงควรไดรับการสงเสริมใหมีความรูความเขาใจในแกนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได

อยางถูกตอง ตลอดจนสามารถเปนแบบอยางท่ีดีใหแกเด็กได 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

รรคตาง ๆ ท่ีทําใหการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ไมบรรลุตามวัตถุประสงคหรือ

การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการโดยมีกลุมบุคคลในการบริหารจัดการ รวมกันทํางานให

บรรลุเปาหมาย โดยใชกิจกรรมตางๆที่พัฒนาบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให

คานิยมตรงกันกับความตองการของสังคมดวยกระบวนการตางๆ ในการจัดการศึกษาใหเกิดความเจริญงอกงามตาม

ระมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 

ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง การทบทวน ปรับปรุง โครงสรางและกระบวนการบริหาร

จัดการใหสอดคลอง หรือรองรับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําแผนกลยุทธ และ

ร ครู และกรรมการสถานศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจ 

ใหมีความพรอมในการดําเนินการตามระบบการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระบบการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมภายใน

ระบวนการเรียนรู ปลูกฝง หลอหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค การมีสวนรวม

ของผูปกครอง และชุมชนในการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประชาสัมพันธเผยแพรความรู ความ

เรียนการสอน หมายถึง การนําคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มา

พิจารณาปรับปรุง วิสัยทัศน เปาหมาย คุณลักษณะ อันพึงประสงคของผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูในแตละชวง

กลุมสาระใหสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห การเผชิญสถานการณ การแกปญหา เนนการ

ทดลองจริง วัดและประเมินผลการเรียนรูใหครอบคลุมความรู ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง กิจกรรมที่มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา 

เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมี ศีลธรรม จริยธรรม มี

คม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับ

ผูอื่นอยางมีความสุข การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดําเนิน

กิจกรรมโดยผูเรียน โดยมีครูเปนผูสนับสนุน เปนกิจกรรมที่ดําเนินการดวยความสมัครใจหรือจิตอาสา กิจกรรมมี

ะสมกับสภาพภูมิสังคมของสถานศึกษา กิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดความกาวหนาพรอมกับ

ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาและสามารถขยายผลสูชุมชนได 

ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา หมายถึง เปนการมุงพัฒนาผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา เพื่อให

ามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางแรงจูงใจในระบบการจัด

การศึกษาใหบุคคลากรเหลานั้น สนใจและอยากที่จะปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ครู 

สําคัญในการถายทอดความรู และปลูกฝงสิ่ง

ตางๆ ใหแกเด็ก ดังนั้นครูจึงควรไดรับการสงเสริมใหมีความรูความเขาใจในแกนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได



 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง แนวทางการดําเนินชี

เจาอยูหัวมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยซึ่งเปนการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางไดแก หลัก 

3 หวง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสราง ภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง  ตลอดจนหลัก 

ความรู ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ
 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

6.1 ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.2 นํากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

6.3 สรางแบบสอบถาม  และนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบ

ปรับปรุงความสมบูรณความถูกตอง และเสนอเครื่องมือตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

เนื้อหา (Content validity)แลวทดสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง 

คําถามกับนิยามศัพท  

6.4 นําแบบสอบถามวิเคราะหหาคาความสอดคลองเชิงเนื้อหา 

Congruence) และไดคาความสอดคลองอยูระหวางตั้งแต 

6.5 นําแบบสอบถามไปทดลองใช 

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จํานวน 

เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม และหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เทากับ0.98 

6.6  นําผลการวิเคราะหขอมูลมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยในการตรวจสอบและปรับปรุง เพื่อใช

เปนแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในการวิจัย
 

-แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-การดําเนินการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารของ

สถานศึกษา   

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง แนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนที่ พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยซึ่งเปนการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางไดแก หลัก 

หวง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสราง ภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง  ตลอดจนหลัก 

มรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัยปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
อกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นํากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ

สรางแบบสอบถาม  และนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบ

ปรับปรุงความสมบูรณความถูกตอง และเสนอเครื่องมือตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง

แลวทดสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Congruence: IOC) 

นําแบบสอบถามวิเคราะหหาคาความสอดคลองเชิงเนื้อหา IOC (Index of item Objective 

และไดคาความสอดคลองอยูระหวางตั้งแต 0.8 - 1.00  

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากการไปทดลองใชมาหาคาความ

ของแบบสอบถาม และหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เคราะหขอมูลมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยในการตรวจสอบและปรับปรุง เพื่อใช

เปนแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในการวิจัย 

ปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา

1. ดานการบริหารจดัการสถานศึกษา

2. ดานหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน

4. ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารของ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

วิตและการปฏิบัติตนที่ พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยซึ่งเปนการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางไดแก หลัก 

หวง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสราง ภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง  ตลอดจนหลัก 2 เงื่อนไข คือ ใช

กรอบแนวคิดการวิจัยปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 

อกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษา

นํากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ระดับ 

สรางแบบสอบถาม  และนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อตรวจสอบ

ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง

Index of Item Congruence: IOC) ของขอ

IOC (Index of item Objective 

ะครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คน แลวนําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากการไปทดลองใชมาหาคาความ

ของแบบสอบถาม และหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เคราะหขอมูลมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยในการตรวจสอบและปรับปรุง เพื่อใช

ปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา

องเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 

ดานการบริหารจดัการสถานศึกษา 

ดานหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 



 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล

 ผูวิจัยดําเนินการเรื่องขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการจัดเก็บขอมูลไปยังผูอํานวยการสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

แบบสอบถามคืนดวยตนเอง โดยไดรับกลับคืนมา 

 การวิเคราะหขอมูลและสติที่ใชในการวิจัย

 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการตอบแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา จากนั้นดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลแบบสอบถามโดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 

7. ผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 

ลําดับ 
ปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา

1 

2 

3 

4 

ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา

คาเฉลี่ยรวม
  

 จากตารางที่ 1 พบวา ระดับป

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 

นอย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาระดับปญหาอยูในระดับนอยทุกดาน โดยดานที่มีระดับปญหาที่มีคาเ

สูงสุดไปคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา รองลงมา คือ ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และดานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามลําดับ
 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการบริหารสถานศึกษ

พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 
ปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลัก

ปรั ชญาขอ ง เศรษฐกิ จพอ เพี ย งขอ ง

สถานศึกษา 

ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ดานการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

คาเฉลี่ยรวม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเรื่องขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขอความ

ในการจัดเก็บขอมูลไปยังผูอํานวยการสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการทําวิจัย และทําการรับ

แบบสอบถามคืนดวยตนเอง โดยไดรับกลับคืนมา 256 ฉบับ คิดเปนรอยละ 86  

การวิเคราะหขอมูลและสติที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการตอบแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา จากนั้นดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลแบบสอบถามโดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

าเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1โดยภาพรวม

ปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
Mean S.D.

ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2.09 

2.07 

2.06 

1.91 

0.64

0.68

0.64

0.56

คาเฉลี่ยรวม 2.04 0.58

พบวา ระดับปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับ

นอย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาระดับปญหาอยูในระดับนอยทุกดาน โดยดานที่มีระดับปญหาที่มีคาเ

สูงสุดไปคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา รองลงมา คือ ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และดานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามลําดับ

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 แยกตามสถานะ
ปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลัก

ปรั ชญาขอ ง เศรษฐกิ จพอ เพี ย งขอ ง

ผูบริหาร ครูหัวหนาวิชาการ 

Mean S.D. ระดับ

ปญหา 

Mean S.D. ระดับ

ปญหา

 2.26 .93 นอย 2.50 .99 นอย

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2.30 .97 นอย 2.50 1.04 นอย

2.28 .97 นอย 2.51 1.10 ปานกลาง

ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 2.37 .94 นอย 2.52 1.10 ปานกลาง

2.30 .92 นอย 2.51 1.02 ปานกลาง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผูวิจัยดําเนินการเรื่องขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขอความ

ในการจัดเก็บขอมูลไปยังผูอํานวยการสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการทําวิจัย และทําการรับ

ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการตอบแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา จากนั้นดําเนินการวิเคราะห 

ขอมูลแบบสอบถามโดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

าเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

โดยภาพรวม 

S.D. ระดับปญหา 

0.64 

0.68 

0.64 

0.56 

นอย 

นอย 

นอย 

นอย 

0.58 นอย 

ญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับ

นอย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาระดับปญหาอยูในระดับนอยทุกดาน โดยดานที่มีระดับปญหาที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุดไปคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา รองลงมา คือ ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และดานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามลําดับ 

าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

แยกตามสถานะ 
ครูผูรับผิดชอบฯ 

ระดับ

ปญหา 

Mean S.D. ระดับ

ปญหา 

นอย 2.32 1.01 นอย 

นอย 2.26 1.14 นอย 

ปานกลาง 2.30 1.14 นอย 

ปานกลาง 2.31 1.08 นอย 

ปานกลาง 2.29 1.06 นอย 



 

 

  จากตารางที่ 

พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสํานั

ผูบริหาร พบวาระดับปญหาอยูในระดับนอยทุกดาน โดยดานที่มีระดับปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการพัฒนา

บุคลากรของสถานศึกษา และดานที่คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ดานการบริหารจัดการสถ

ของครูหัวหนาวิชาการ ดานที่มีระดับปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และ

ดานที่คาเฉลี่ยต่ําที่สุดดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พิจารณาเปนรายดานของครูผูรับผิดชอบงาน

เศรษฐกิจพอเพียง ดานที่มีระ

คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 2 พบวา ระดับปญหาดานบริหารจัดการสถานศึกษา โดยภาพรวมของผูบริห

และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง มีระดับปญหาอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวน

ของผูบริหารขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดทํา

พัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาข

อุปสรรคการประชาสัมพันธเผยแพรความรู ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของครูหัวหนาวิชาการ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคในกระบวนการบริหารจัดการ

การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรือ

อุปสรรคการประชาสัมพันธเผยแพรความรู ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของครูผูรับผิดชอบงาน

เศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

คุณลักษณะอันพึงประสงคในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของ

หรืออุปสรรคการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเ

พอเพียง 
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จากตารางที่ 2 พบวา ระดับปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 พิจารณาเปนรายดานของ

ผูบริหาร พบวาระดับปญหาอยูในระดับนอยทุกดาน โดยดานที่มีระดับปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการพัฒนา

บุคลากรของสถานศึกษา และดานที่คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาเปนรายดาน

ของครูหัวหนาวิชาการ ดานที่มีระดับปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และ

ดานที่คาเฉลี่ยต่ําที่สุดดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พิจารณาเปนรายดานของครูผูรับผิดชอบงาน

เศรษฐกิจพอเพียง ดานที่มีระดับปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา และดานที่

คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

ภาพที่ 2 ดานบริหารจดัการสถานศึกษา 
 

พบวา ระดับปญหาดานบริหารจัดการสถานศึกษา โดยภาพรวมของผูบริห

และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง มีระดับปญหาอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวน

ของผูบริหารขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดทําแผนกลยุทธใหครอบคลุมการ

พัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรือ

อุปสรรคการประชาสัมพันธเผยแพรความรู ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของครูหัวหนาวิชาการ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคในกระบวนการบริหารจัดการ

การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรือ

อุปสรรคการประชาสัมพันธเผยแพรความรู ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของครูผูรับผิดชอบงาน

เศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคกระบวนการเรียนรูปลูกฝง หลอหลอม

คุณลักษณะอันพึงประสงคในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของ

หรืออุปสรรคการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเ
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พบวา ระดับปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พิจารณาเปนรายดานของ

ผูบริหาร พบวาระดับปญหาอยูในระดับนอยทุกดาน โดยดานที่มีระดับปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการพัฒนา

านศึกษา พิจารณาเปนรายดาน

ของครูหัวหนาวิชาการ ดานที่มีระดับปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และ

ดานที่คาเฉลี่ยต่ําที่สุดดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พิจารณาเปนรายดานของครูผูรับผิดชอบงาน

ดับปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา และดานที่

พบวา ระดับปญหาดานบริหารจัดการสถานศึกษา โดยภาพรวมของผูบริหารครูหัวหนาวิชาการ 

และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง มีระดับปญหาอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวน

แผนกลยุทธใหครอบคลุมการ

องเศรษฐกิจพอเพียงขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรือ

อุปสรรคการประชาสัมพันธเผยแพรความรู ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของครูหัวหนาวิชาการ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคในกระบวนการบริหารจัดการใหสอดคลอง รองรับ

การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรือ

อุปสรรคการประชาสัมพันธเผยแพรความรู ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของครูผูรับผิดชอบงาน

สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคกระบวนการเรียนรูปลูกฝง หลอหลอม

คุณลักษณะอันพึงประสงคในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของ

หรืออุปสรรคการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ภาพที่ 3 พบวา ระดับปญหาดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมของผูบริหาร ครู

หัวหนาวิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง มีระดับปญหาอยูในระดับนอย และเมื่อพิจาร

ขอ พบวา สวนของผูบริหารขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการนําคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพิจารณาปรับปรุงวิสัยทัศนของสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํา

เนนการฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนของครูหัวหนา

วิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจโรงเรียน มีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุดเหมือนกัน ซึ่งข

สูงสุด ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะการจัดการการเผชิญ

สถานการณใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก สถานศึกษามีขอขัดของ

หรืออุปสรรคการนําคุณลักษณะอันพึงปร

ปรับปรุงเปาหมายของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาพที่ 3 ดานหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

พบวา ระดับปญหาดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมของผูบริหาร ครู

หัวหนาวิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง มีระดับปญหาอยูในระดับนอย และเมื่อพิจาร

ขอ พบวา สวนของผูบริหารขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการนําคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพิจารณาปรับปรุงวิสัยทัศนของสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่

เนนการฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนของครูหัวหนา

วิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจโรงเรียน มีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุดเหมือนกัน ซึ่งข

ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะการจัดการการเผชิญ

สถานการณใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก สถานศึกษามีขอขัดของ

หรืออุปสรรคการนําคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพิจารณา

ปรับปรุงเปาหมายของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ภาพที ่4 ดานการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

 

พบวา ระดับปญหาดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมของผูบริหาร ครู

หัวหนาวิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง มีระดับปญหาอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา สวนของผูบริหารขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการนําคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพิจารณาปรับปรุงวิสัยทัศนของสถานศึกษาตามหลัก

สุด สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่

เนนการฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนของครูหัวหนา

วิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจโรงเรียน มีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุดเหมือนกัน ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ย

ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะการจัดการการเผชิญ

สถานการณใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก สถานศึกษามีขอขัดของ

ะสงคของผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพิจารณา



 

 

ภาพที่4 พบวา ระดับปญหาดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยแยกเปนผูบริหาร ครูหัวหนาวิ

และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาเปนรายขอในดานนี้ พบวา สวนของผูบริหารขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะเนนการทดลองจริงให

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองไดใหสอดคลองกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของครูหัวหนาวิชาการ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษ

หรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดาน เพื่อ

ความเปนมนุษยที่สมบูรณดานรางกาย ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก

สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการ

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศั

อยางรอบดาน เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณดานรางกาย ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอที่

คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมนักเรียนให

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

 

ภาพที่ 5 พบวา ระดับปญหาดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโดยแยกเปนผูบริหาร ครูหัวหนา

วิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาเปนรายขอในดานนี้ พบวา สวนของผูบริหารขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการสรางแรงจูงใจในระบบการจัดการศึกษาใหผูบริหาร

สถานศึกษาสนใจที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก

สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการมุงพัฒนานักเรียนเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลั

เศรษฐกิจพอเพียงสวนของครูหัวหนาวิชาการ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการ

สรางแรงจูงใจในระบบการจัดการศึกษาใหผูบริหารสถานศึกษาสนใจที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ส

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

พบวา ระดับปญหาดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยแยกเปนผูบริหาร ครูหัวหนาวิ

และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาเปนรายขอในดานนี้ พบวา สวนของผูบริหารขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะเนนการทดลองจริงให

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองไดใหสอดคลองกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของครูหัวหนาวิชาการ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษ

หรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดาน เพื่อ

ความเปนมนุษยที่สมบูรณดานรางกาย ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก

สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนให

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศั

อยางรอบดาน เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณดานรางกาย ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอที่

คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมนักเรียนให

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ภาพี ่5 ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

พบวา ระดับปญหาดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโดยแยกเปนผูบริหาร ครูหัวหนา

วิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาเปนรายขอในดานนี้ พบวา สวนของผูบริหารขอที่มี

ศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการสรางแรงจูงใจในระบบการจัดการศึกษาใหผูบริหาร

สถานศึกษาสนใจที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก

สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการมุงพัฒนานักเรียนเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลั

เศรษฐกิจพอเพียงสวนของครูหัวหนาวิชาการ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการ

สรางแรงจูงใจในระบบการจัดการศึกษาใหผูบริหารสถานศึกษาสนใจที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการมุงพัฒนาครูเพื่อใหเกิดความรู
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

พบวา ระดับปญหาดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยแยกเปนผูบริหาร ครูหัวหนาวิชาการ 

และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาเปนรายขอในดานนี้ พบวา สวนของผูบริหารขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะเนนการทดลองจริงให

ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองไดใหสอดคลองกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของครูหัวหนาวิชาการ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของ

หรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดาน เพื่อ

ความเปนมนุษยที่สมบูรณดานรางกาย ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนให

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา

อยางรอบดาน เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณดานรางกาย ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอที่

คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมนักเรียนให

พบวา ระดับปญหาดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโดยแยกเปนผูบริหาร ครูหัวหนา

วิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาเปนรายขอในดานนี้ พบวา สวนของผูบริหารขอที่มี

ศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการสรางแรงจูงใจในระบบการจัดการศึกษาใหผูบริหาร

สถานศึกษาสนใจที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก

สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการมุงพัฒนานักเรียนเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสวนของครูหัวหนาวิชาการ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการ

สรางแรงจูงใจในระบบการจัดการศึกษาใหผูบริหารสถานศึกษาสนใจที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของ

ถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการมุงพัฒนาครูเพื่อใหเกิดความรู



 

 

ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนของครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการมุงพัฒนากรรมการสถานศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขา

ของเศรษฐกิจพอเพียงขอที่คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการมุงพัฒนาครูเพื่อใหเกิด

ความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาปญหาบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอ

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 

1. ดานการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาโดยภาพรวมระดับ

ปญหาอยูในระดับนอย อาจเปนเพราะสถานศึกษา มีการทบทวน ปรับปรุง

แผนปฏิบัติงาน จัดระบบการนิเทศการศึกษา การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมภาย แหลงเรียนรู คุณลักษณะอันพึง

ประสงค การมีสวนรวมของผูปกครอง และชุมชน การประชาสัมพันธเผยแพรความรู สวนของผูบริหารขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดทําแผนกลยุทธใหครอบคลุมการพัฒนาการศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนของครูหัวหนาวิชาการ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษามี

ขอขัดของหรืออุปสรรคในกระบวนการบริหารจัดการใหสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส

ครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคกระบวนการเรียนรู

ปลูกฝง หลอหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับ ศรประภา พงษหัตถาศิลป 

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีก

 2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา โดย

ภาพรวมระดับปญหาอยูในระดับนอย อาจเปนเพราะสถานศึกษา มีการนําคุณลักษณะอันพึงประสงคมาพิจารณา

ปรับปรุง เพิ่มเติมวิสัยทัศน เป

ทดลองจริง ทบทวนเนื้อหาสาระสําคัญสวนของผูบริหารขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรือ

อุปสรรคการนําคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพิ

วิสัยทัศนสวนของครูหัวหนาวิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง มีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน 

ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะการจัดการการเผชิญ

สถานการณใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศร

(2560 : 55) พบวา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก ซึ่งมีระดับปญหานอย

 3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอ

ระดับปญหาอยูในระดับนอย อาจะเปนเพราะสถานศึกษา มีการเนนการฝกทักษะแกปญหา ทักษะการทดลอง 

กิจกรรมพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา มีศีลธรรม จิตสาธารณ สวนของผูบริหารขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการ

ครูหัวหนาวิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง มีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน ไดแก สถานศึกษามี

ขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

ดาน เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณดานรางกายใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนของครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการมุงพัฒนากรรมการสถานศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขา

ของเศรษฐกิจพอเพียงขอที่คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการมุงพัฒนาครูเพื่อใหเกิด

ความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การศึกษาปญหาบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการวิจัยเปนรายดานดังน้ี

ดานการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาโดยภาพรวมระดับ

ปญหาอยูในระดับนอย อาจเปนเพราะสถานศึกษา มีการทบทวน ปรับปรุง กระบวนการบริหาร จัดทําแผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติงาน จัดระบบการนิเทศการศึกษา การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมภาย แหลงเรียนรู คุณลักษณะอันพึง

ประสงค การมีสวนรวมของผูปกครอง และชุมชน การประชาสัมพันธเผยแพรความรู สวนของผูบริหารขอที่มี

กษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดทําแผนกลยุทธใหครอบคลุมการพัฒนาการศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนของครูหัวหนาวิชาการ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษามี

ขอขัดของหรืออุปสรรคในกระบวนการบริหารจัดการใหสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส

ครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคกระบวนการเรียนรู

ปลูกฝง หลอหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับ ศรประภา พงษหัตถาศิลป (2557 : 61) 

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งมีระดับปญหานอย

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา โดย

ภาพรวมระดับปญหาอยูในระดับนอย อาจเปนเพราะสถานศึกษา มีการนําคุณลักษณะอันพึงประสงคมาพิจารณา

ปรับปรุง เพิ่มเติมวิสัยทัศน เปาหมาย มาตรฐานการเรียนรู  ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห การแกปญหา เนนการ

ทดลองจริง ทบทวนเนื้อหาสาระสําคัญสวนของผูบริหารขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรือ

อุปสรรคการนําคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพิ

วิสัยทัศนสวนของครูหัวหนาวิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง มีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน 

ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะการจัดการการเผชิญ

สถานการณใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังสอดคลองกับการวิจัยของ เชาวรัช ศิริอํามาต 

พบวา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก ซึ่งมีระดับปญหานอย 

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา โดยภาพรวม

ระดับปญหาอยูในระดับนอย อาจะเปนเพราะสถานศึกษา มีการเนนการฝกทักษะแกปญหา ทักษะการทดลอง 

กิจกรรมพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา มีศีลธรรม จิตสาธารณ สวนของผูบริหารขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะเนนการทดลองจริงสวนของ

ครูหัวหนาวิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง มีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน ไดแก สถานศึกษามี

ขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

ดาน เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณดานรางกายใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับ

174 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนของครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการมุงพัฒนากรรมการสถานศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงขอที่คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการมุงพัฒนาครูเพื่อใหเกิด

งสถานศึกษาสังกัดสาํนกังาน

ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการวิจัยเปนรายดานดังน้ี 

ดานการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาโดยภาพรวมระดับ

กระบวนการบริหาร จัดทําแผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติงาน จัดระบบการนิเทศการศึกษา การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมภาย แหลงเรียนรู คุณลักษณะอันพึง

ประสงค การมีสวนรวมของผูปกครอง และชุมชน การประชาสัมพันธเผยแพรความรู สวนของผูบริหารขอที่มี

กษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดทําแผนกลยุทธใหครอบคลุมการพัฒนาการศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนของครูหัวหนาวิชาการ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษามี

ขอขัดของหรืออุปสรรคในกระบวนการบริหารจัดการใหสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของ

ครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคกระบวนการเรียนรู

2557 : 61) พบวา ดานการ

ารปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งมีระดับปญหานอย 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา โดย

ภาพรวมระดับปญหาอยูในระดับนอย อาจเปนเพราะสถานศึกษา มีการนําคุณลักษณะอันพึงประสงคมาพิจารณา

าหมาย มาตรฐานการเรียนรู  ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห การแกปญหา เนนการ

ทดลองจริง ทบทวนเนื้อหาสาระสําคัญสวนของผูบริหารขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรือ

อุปสรรคการนําคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพิจารณาปรับปรุง

วิสัยทัศนสวนของครูหัวหนาวิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง มีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน 

ไดแกสถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะการจัดการการเผชิญ

ษฐกิจพอเพียงยังสอดคลองกับการวิจัยของ เชาวรัช ศิริอํามาต 

พบวา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการปฏิบัติ

งสถานศึกษา โดยภาพรวม

ระดับปญหาอยูในระดับนอย อาจะเปนเพราะสถานศึกษา มีการเนนการฝกทักษะแกปญหา ทักษะการทดลอง 

กิจกรรมพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา มีศีลธรรม จิตสาธารณ สวนของผูบริหารขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะเนนการทดลองจริงสวนของ

ครูหัวหนาวิชาการ และครูผูรับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง มีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน ไดแก สถานศึกษามี

ขอขัดของหรืออุปสรรคการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบ

ดาน เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณดานรางกายใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับ



 

 

ปรียาดา สุขสวาง (2557 : 50

ระดับปญหานอย  

 4. ดานการพัฒนาบุคลากรของ

ภาพรวมระดับปญหาอยูในระดับนอย อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการพัฒนาสภาพภูมิสังคม เศรษฐกิจ ผูบริหาร ครู 

บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน แรงจูงใจการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาให

สอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของผูบริหาร และสวนของครูหัวหนาวิชาการ มีขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดเหมือนกัน ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการสรางแรงจูงใจในระบบการจัดการศึกษาใหผูบริหาร

สถานศึกษาสนใจที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษ

เศรษฐกิจพอเพียง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการมุงพัฒนากรรมการ

สถานศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เชาว

รัชศิริอํามาต (2560 : 58) พบวา ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี

การปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งมีระดับปญหานอย
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1. ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการสรางแรงจูงใจในระบบการจัดการศึกษา

มุงพัฒนาชุมชนเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจใหผูบริหารสถานศึกษาสนใจที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดาน เพื่อความเป

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารบุคลากรในศตวรรษที่ 

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 

2. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เพื่อใหสอดคลองกับ

การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
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2557 : 50)พบวา ดานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งมี

ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา โดย

ภาพรวมระดับปญหาอยูในระดับนอย อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการพัฒนาสภาพภูมิสังคม เศรษฐกิจ ผูบริหาร ครู 

บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน แรงจูงใจการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาให

ลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของผูบริหาร และสวนของครูหัวหนาวิชาการ มีขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดเหมือนกัน ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการสรางแรงจูงใจในระบบการจัดการศึกษาใหผูบริหาร

สถานศึกษาสนใจที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนของครูผูรับผิดชอบงาน

เศรษฐกิจพอเพียง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการมุงพัฒนากรรมการ

สถานศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เชาว

พบวา ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี

การปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งมีระดับปญหานอย 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการสรางแรงจูงใจในระบบการจัดการศึกษา

นาชุมชนเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจใหผูบริหารสถานศึกษาสนใจที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญา

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดาน เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณดานรางกาย ดานสังคม ใหสอดคลองกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารบุคลากรในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 

ควรศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เพื่อใหสอดคลองกับ

การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  

การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3(วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. จังหวัดพะเยา

การบริหารจัดการการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25(วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน

การศึกษาแหงชาติในอุดมคติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพวิญญชน. 

สภาพปญหาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

พบวา ดานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งมี

สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา โดย

ภาพรวมระดับปญหาอยูในระดับนอย อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการพัฒนาสภาพภูมิสังคม เศรษฐกิจ ผูบริหาร ครู 

บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน แรงจูงใจการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาให

ลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนของผูบริหาร และสวนของครูหัวหนาวิชาการ มีขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดเหมือนกัน ไดแก สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการสรางแรงจูงใจในระบบการจัดการศึกษาใหผูบริหาร

ฐกิจพอเพียงสวนของครูผูรับผิดชอบงาน

เศรษฐกิจพอเพียง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  สถานศึกษามีขอขัดของหรืออุปสรรคการมุงพัฒนากรรมการ

สถานศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เชาว

พบวา ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี

ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการสรางแรงจูงใจในระบบการจัดการศึกษา

นาชุมชนเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจใหผูบริหารสถานศึกษาสนใจที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญา

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนา

นมนุษยที่สมบูรณดานรางกาย ดานสังคม ใหสอดคลองกับ

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

าของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  

ควรศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เพื่อใหสอดคลองกับ

าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด 

วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต).  

จังหวัดพะเยา.  

ยนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). สาขา 

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน. 

ามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษาแบบอยาง จงัหวัดอุทัยธานี

มหาวิทยาลยัอีสเทรินเอเชียฉบับสงัคมศาสตรและมนุษ

ศรประภา พงษหัตถาศิลป. (2557

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพนฐาน

 การศึกษาใหคณะกรรมการ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง กําหนด

 หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา พ

 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษาแบบอยาง จงัหวัดอุทัยธานี

มหาวิทยาลยัอีสเทรินเอเชียฉบับสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 6, 286. 

2557). การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ กรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพนฐาน. (2550 ก). แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษาใหคณะกรรมการ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง กําหนด

หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษาแบบอยาง จงัหวัดอุทัยธาน.ี วารสารวิชาการ

การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด 

วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต).  

โรฒ กรุงเทพมหานคร. 

แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด 

การศึกษาใหคณะกรรมการ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง กําหนด 

กรุงเทพฯ: สํานักงาน 

ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร 



 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ระดับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนอ

อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนอง

โสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรจําแนกตามตัวแปรอิสระและเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของ

สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิ

สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ไดกลุมตัวอยางจํานวน

สถิติวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานดวยคา

ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย

มากกวา 2 กลุมทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ 

เชิงเสนโดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ผลการวิจัยพบวา

ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร ภาพรวมและราย

ดานอยูในระดับมากปจจัยสวนบุคล เพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

สวนรายไดไมแตกตางกัน ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบั

ปจจัยทั้ง 3 ดานมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธพหุคูณเปน .921 และสามารถรวมกันพยากรณความเขมแข็งของสถาบันการเงินไดรอยละ 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณพบวา ความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ การ

บริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน และความพรอมของสถานที่ทําการ สามารถพยากรณความเขมแข็งของ

สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน

สัมการพยากรณความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน เมื่อนําปจจัยทุกดานเขาสมการ

ในรูปคะแนนดิบ เปนดังนี้  

 

Ŷ=9.476+.226M+.385

 
คําสําคัญ : ความเขมแข็ง, สถาบนัการเงินชุมชน
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“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

 
พชรดนัย วัชรธนพัฒนธาดา

1 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ระดับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนอ

อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนอง

โสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรจําแนกตามตัวแปรอิสระและเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของ

สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพจิิตรเปนการวิจัยเชิงปริมาณประชากร คือสมาชิกของ

สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ไดกลุมตัวอยางจํานวน

สถิติวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานดวยคา

งระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุมและคา F-test ใชทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มี

กลุมทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ Scheffe สวนความสัมพันธใชการวิเคราะหการถดถอย

เชิงเสนโดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบวา 

ามเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร ภาพรวมและราย

ปจจัยสวนบุคล เพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

สวนรายไดไมแตกตางกัน ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนพบวา

ดานมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน โดยมีคาสัมประสิทธิ์

และสามารถรวมกันพยากรณความเขมแข็งของสถาบันการเงินไดรอยละ 

001 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณเทากับ ±

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณพบวา ความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ การ

บริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน และความพรอมของสถานที่ทําการ สามารถพยากรณความเขมแข็งของ

สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

สัมการพยากรณความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน เมื่อนําปจจัยทุกดานเขาสมการ

+.385U+.154Q 

สถาบนัการเงินชุมชน 

                   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัพิษณุโลก ( Nine9dd@gmail.com
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ระดับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน 

อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนอง

โสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรจําแนกตามตัวแปรอิสระและเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของ

จิตรเปนการวิจัยเชิงปริมาณประชากร คือสมาชิกของ

สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 340 คน

สถิติวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานดวยคา t-test ใช

ใชทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มี

สวนความสัมพันธใชการวิเคราะหการถดถอย

ามเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร ภาพรวมและราย

ปจจัยสวนบุคล เพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นการเงินชุมชนตําบลหนองโสนพบวา

ดานมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน โดยมีคาสัมประสิทธิ์

และสามารถรวมกันพยากรณความเขมแข็งของสถาบันการเงินไดรอยละ 92.1 อยางมี

±.26 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณพบวา ความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ การ

บริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน และความพรอมของสถานที่ทําการ สามารถพยากรณความเขมแข็งของ

สัมการพยากรณความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน เมื่อนําปจจัยทุกดานเขาสมการ
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Abstract 
This research aimed to level of strength of community financial institutions in Nong Sano 

Sam Ngam District Phichit Province. Compare th

financial institutions in Nong Sano Sam Ngam District Phichit Province classified by independent 

variables and aimed to factors related to the strength of community financial institutions in Nong 

Sano Subdistrict Sam Ngam District Phichit Province. The population research which a member of 

the Nong Sano community financial institution random sampling of multiple steps sample was 

340 people. The statistics were analyzed using mean percentage and standard deviation. 

The hypothesis test with the t

to test the mean difference of the sample group with more than 2 groups. Test the differences in 

pairs by the Scheffe method. Relationships using linear

level of statistical significance at the level of .05

The research found that:

Strength of community financial institutions in Nong Sano Subdistrict Sam Ngam District 

Phichit Province. The overall picture and the asp

education level were significantly different at the level of .05 income was not different. Factors 

related to the strength of community financial institutions in Nong Sano Sub

factors were related to the strength of the community financial institutions in Nong Sano with 

multiple correlation coefficient of .921 with statistical significance at the level of .001 with 

standard error in forecasting equal to ± .26

When considering the regre

to the board management of community financial institutions and the availability of the office 

can predict the strength of the community financial institutions in Nong Sano with statistical 

significance at the level of .001
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STRENGTH OF COMMUNITY FINANCIAL INSTITUTION IN NONGSANO 

SUBDISTRICT SAMNGAM DISTRICT PHICHIT PROVINCE
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This research aimed to level of strength of community financial institutions in Nong Sano 

Sam Ngam District Phichit Province. Compare the opinions about the strength of community 

financial institutions in Nong Sano Sam Ngam District Phichit Province classified by independent 

variables and aimed to factors related to the strength of community financial institutions in Nong 

Sam Ngam District Phichit Province. The population research which a member of 

the Nong Sano community financial institution random sampling of multiple steps sample was 

340 people. The statistics were analyzed using mean percentage and standard deviation. 

The hypothesis test with the t-test to test the difference between the two groups and the F

to test the mean difference of the sample group with more than 2 groups. Test the differences in 

pairs by the Scheffe method. Relationships using linear regression analysis by determining the 

level of statistical significance at the level of .05 

The research found that: 

Strength of community financial institutions in Nong Sano Subdistrict Sam Ngam District 

Phichit Province. The overall picture and the aspect high level. Individual factors, gender, age and 

education level were significantly different at the level of .05 income was not different. Factors 

related to the strength of community financial institutions in Nong Sano Sub

were related to the strength of the community financial institutions in Nong Sano with 

multiple correlation coefficient of .921 with statistical significance at the level of .001 with 

standard error in forecasting equal to ± .26 

When considering the regression coefficient of the predictors was found that confidence 

to the board management of community financial institutions and the availability of the office 

can predict the strength of the community financial institutions in Nong Sano with statistical 

ificance at the level of .001 
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AL INSTITUTION IN NONGSANO 

SUBDISTRICT SAMNGAM DISTRICT PHICHIT PROVINCE 

This research aimed to level of strength of community financial institutions in Nong Sano 

e opinions about the strength of community 

financial institutions in Nong Sano Sam Ngam District Phichit Province classified by independent 

variables and aimed to factors related to the strength of community financial institutions in Nong 

Sam Ngam District Phichit Province. The population research which a member of 

the Nong Sano community financial institution random sampling of multiple steps sample was 

340 people. The statistics were analyzed using mean percentage and standard deviation.        

test to test the difference between the two groups and the F-test 

to test the mean difference of the sample group with more than 2 groups. Test the differences in 

regression analysis by determining the 

Strength of community financial institutions in Nong Sano Subdistrict Sam Ngam District 

ect high level. Individual factors, gender, age and 

education level were significantly different at the level of .05 income was not different. Factors 

related to the strength of community financial institutions in Nong Sano Sub-district found all 3 

were related to the strength of the community financial institutions in Nong Sano with 

multiple correlation coefficient of .921 with statistical significance at the level of .001 with 

ssion coefficient of the predictors was found that confidence 

to the board management of community financial institutions and the availability of the office 

can predict the strength of the community financial institutions in Nong Sano with statistical 
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Forecasting the strength of community financial institutions in Nong Sano Subdistrict 

when bringing all the factors into the equation in the raw score form as follows.
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Forecasting the strength of community financial institutions in Nong Sano Subdistrict 

when bringing all the factors into the equation in the raw score form as follows.
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Forecasting the strength of community financial institutions in Nong Sano Subdistrict 

when bringing all the factors into the equation in the raw score form as follows. 



 

 

1. บทนํา 
สถาบันการเงินชุมชน ถือเปนความพยายามของชาวบานในการลดการพึ่งพาแหลงทุนจากภายนอก    

โดยการจัดการการเงินของตนเองในระดับกลุมและชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน    

โดยการสรางวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน มีการดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาชุมชนเพื่อตอบสนองตอปญหา

ความจําเปนของชุมชนโดยแทจริง สถาบันการเงินชุมชนเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยตั้งแตป พ

ที่วาสถาบันการเงินชุมชนจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และ

ซึ่งกวารอยละ 90 ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สถาบันการเงินชุมชน 

(Microfinance) คือระบบการเงินในระดับจุลภาค ระบบการเงินท่ีเนนการปลอยสินเชื่อเล็ก ๆ 

คนที่ไมมีงานทําและคนยากจน อาจเรียกไดวาเปนโครงการเงินกูไรหลักประกันสําหรับคนจน เปนการปลอยเงินกู

นอกระบบอยางถูกกฎหมาย (Sengupta and Aubuchon. 2008: 28)

นับจากการตั้งกองทุนหมูบานตั้งแตป

หมูบานและชุมชนเมืองจากผลสําเร็จที่ผานมาของนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองรัฐบาลไดมีโครงการ

ยกระดับกองทุนหมูบานเปนสถาบันการเงินชุมชนเพื่อใหโอกาสประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางยั่งยืนโดย

สถาบันการเงินชุมชนจัดเปนสถาบันการเงินรายยอยที่ใหบริการทางการเงินในรูปแบบการเงิน

เปนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากโดยสถาบันการเงินชุมชนเปนแหลงเงินทุนและเงินออมที่มีความมั่นคง

ปลอดภัย (นทีขลิบทอง. 2554: 2)

เศรษฐกิจโดยเฉพาะในดานการเปนกลไกขับเคลื่อนเพื่อก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงไดกําหนดใหเพิ่มศักยภาพของชุมชนโดยเชื่อมโยงความเปนเครือขายเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนําไปสูการพึ่งพาตนเอง

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเห็นวาที่ผานมาความเขมแข็งของชุมชนไทยยังอยูในระดับที่ตองเรงแกไขและ

ปรับปรุงโดยเฉพาะองคกรชุมชนอันเปนองคประกอบสําคัญของการพึ่งตนเองของชุมชนโดยสามารถบริหารจัดการ

การเงินภายในกลุมไดอยางดีมีการจัดสวัสดิการเพิ่มมากขึ้นการเสริมสรางควา

สรางศักยภาพของชุมชนโดยการสรางเศรษฐกิจฐานรากใหแข็งแรงสนับสนุนการมีสวนรวมของสมาชิก การจัดการ

องคความรูภูมิปญญารวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนไดอยาง

ยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ความสําเร็จในการดําเนินงานสถาบันการเงินชุมชนที่เห็นเดนชัดในประเทศไทย ไดแก กลุมออมทรัพย

เพื่อการผลิต ที่เนนการมีสวนรวมของประชาชน การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากัน 

กลุมออมทรัพยที่ประสบความสําเร็จมีการพัฒนากลุมที่เขมแข็งเงินออมเพิ่มมากขึ้น การดําเนินงานที่ประสบ

ความสําเร็จพบวาการมีโครงสรางองคกรที่มีรูปแบบการทํางานโดยมีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งและมีการ

แบงอํานาจหนาที่กันเปนปจจัยแหงความสําเร็จสามารถแบงแยกปจจัยความสําเร็จ

ภายใน ซึ่งไดแกการเงินอันหมายถึงเงินท่ีหมุนเวียนอยูในระบบและพลวัตรของกลุม โดยกลุมที่ประสบความสําเร็จมัก

พบวามีการหมุนเวียนของเงินในระบบอยูในสภาพคลองและมีเสถียรภาพ ซึ่งเกิดจากการมีระบบตรวจสอบการกูยืม 

การมีเครือขายสังคมจะสรางความเขมแข็งใหกลุมและเสริมพลังใหแกกลุม และ

วัฒนธรรม การเมือง คลายคลึงกัน มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มีความความเขมแข็งและสามารถบริหารจัดการกลุม

ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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สถาบันการเงินชุมชน ถือเปนความพยายามของชาวบานในการลดการพึ่งพาแหลงทุนจากภายนอก    

โดยการจัดการการเงินของตนเองในระดับกลุมและชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน    

างวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน มีการดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาชุมชนเพื่อตอบสนองตอปญหา

ความจําเปนของชุมชนโดยแทจริง สถาบันการเงินชุมชนเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยตั้งแตป พ

ที่วาสถาบันการเงินชุมชนจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และสรางพลังในการตอรองใหแกสมาชิกกลุม 

ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สถาบันการเงินชุมชน 

คือระบบการเงินในระดับจุลภาค ระบบการเงินท่ีเนนการปลอยสินเชื่อเล็ก ๆ 

และคนยากจน อาจเรียกไดวาเปนโครงการเงินกูไรหลักประกันสําหรับคนจน เปนการปลอยเงินกู

Sengupta and Aubuchon. 2008: 28) 

นับจากการตั้งกองทุนหมูบานตั้งแตป 2544 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเพิ่มทุน 

จากผลสําเร็จที่ผานมาของนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองรัฐบาลไดมีโครงการ

ยกระดับกองทุนหมูบานเปนสถาบันการเงินชุมชนเพื่อใหโอกาสประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางยั่งยืนโดย

สถาบันการเงินชุมชนจัดเปนสถาบันการเงินรายยอยที่ใหบริการทางการเงินในรูปแบบการเงิน

เปนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากโดยสถาบันการเงินชุมชนเปนแหลงเงินทุนและเงินออมที่มีความมั่นคง

. 2554: 2)และความเขมแข็งของชุมชนมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการเสริมสรางทุนทางสังคมและ

เศรษฐกิจโดยเฉพาะในดานการเปนกลไกขับเคลื่อนเพื่อการแกไขปญหาความยากจนวัตถุประสงคประการหนึ่งของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงไดกําหนดใหเพิ่มศักยภาพของชุมชนโดยเชื่อมโยงความเปนเครือขายเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนําไปสูการพึ่งพาตนเอง (จินตนาสุจจานันท. 2561: 141) 

กิจและสังคมแหงชาติเห็นวาที่ผานมาความเขมแข็งของชุมชนไทยยังอยูในระดับที่ตองเรงแกไขและ

ปรับปรุงโดยเฉพาะองคกรชุมชนอันเปนองคประกอบสําคัญของการพึ่งตนเองของชุมชนโดยสามารถบริหารจัดการ

การเงินภายในกลุมไดอยางดีมีการจัดสวัสดิการเพิ่มมากขึ้นการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยมุงเนนการ

สรางศักยภาพของชุมชนโดยการสรางเศรษฐกิจฐานรากใหแข็งแรงสนับสนุนการมีสวนรวมของสมาชิก การจัดการ

องคความรูภูมิปญญารวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนไดอยาง

ารพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2561)  

ความสําเร็จในการดําเนินงานสถาบันการเงินชุมชนที่เห็นเดนชัดในประเทศไทย ไดแก กลุมออมทรัพย

เพื่อการผลิต ที่เนนการมีสวนรวมของประชาชน การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากัน (รุจิราพร หงส

ระสบความสําเร็จมีการพัฒนากลุมที่เขมแข็งเงินออมเพิ่มมากขึ้น การดําเนินงานที่ประสบ

ความสําเร็จพบวาการมีโครงสรางองคกรที่มีรูปแบบการทํางานโดยมีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งและมีการ

แบงอํานาจหนาที่กันเปนปจจัยแหงความสําเร็จสามารถแบงแยกปจจัยความสําเร็จเปน 2 

ภายใน ซึ่งไดแกการเงินอันหมายถึงเงินท่ีหมุนเวียนอยูในระบบและพลวัตรของกลุม โดยกลุมที่ประสบความสําเร็จมัก

พบวามีการหมุนเวียนของเงินในระบบอยูในสภาพคลองและมีเสถียรภาพ ซึ่งเกิดจากการมีระบบตรวจสอบการกูยืม 

างความเขมแข็งใหกลุมและเสริมพลังใหแกกลุม และ 2) ปจจัยภายนอกซึ่งไดแกสังคม 

วัฒนธรรม การเมือง คลายคลึงกัน มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มีความความเขมแข็งและสามารถบริหารจัดการกลุม

ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (สุชา ศิริจันทรชื่น และศิวัช ศรีโภคางกุล. 2560: 61

180 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สถาบันการเงินชุมชน ถือเปนความพยายามของชาวบานในการลดการพึ่งพาแหลงทุนจากภายนอก    

โดยการจัดการการเงินของตนเองในระดับกลุมและชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน    

างวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน มีการดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาชุมชนเพื่อตอบสนองตอปญหา

ความจําเปนของชุมชนโดยแทจริง สถาบันการเงินชุมชนเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ.2540 ภายใตแนวคิด

สรางพลังในการตอรองใหแกสมาชิกกลุม 

ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สถาบันการเงินชุมชน 

คือระบบการเงินในระดับจุลภาค ระบบการเงินท่ีเนนการปลอยสินเชื่อเล็ก ๆ (Microcredit) ใหแก

และคนยากจน อาจเรียกไดวาเปนโครงการเงินกูไรหลักประกันสําหรับคนจน เปนการปลอยเงินกู

รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเพิ่มทุน 1 ลานบาทใหแกกองทุน

จากผลสําเร็จที่ผานมาของนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองรัฐบาลไดมีโครงการ

ยกระดับกองทุนหมูบานเปนสถาบันการเงินชุมชนเพื่อใหโอกาสประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางยั่งยืนโดย

สถาบันการเงินชุมชนจัดเปนสถาบันการเงินรายยอยที่ใหบริการทางการเงินในรูปแบบการเงินรายยอยแบบครบวงจร

เปนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากโดยสถาบันการเงินชุมชนเปนแหลงเงินทุนและเงินออมที่มีความมั่นคง

และความเขมแข็งของชุมชนมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการเสริมสรางทุนทางสังคมและ

ารแกไขปญหาความยากจนวัตถุประสงคประการหนึ่งของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงไดกําหนดใหเพิ่มศักยภาพของชุมชนโดยเชื่อมโยงความเปนเครือขายเพื่อ

2561: 141) สํานักงานคณะกรรมการ

กิจและสังคมแหงชาติเห็นวาที่ผานมาความเขมแข็งของชุมชนไทยยังอยูในระดับที่ตองเรงแกไขและ

ปรับปรุงโดยเฉพาะองคกรชุมชนอันเปนองคประกอบสําคัญของการพึ่งตนเองของชุมชนโดยสามารถบริหารจัดการ

มเขมแข็งใหแกชุมชนไทยมุงเนนการ

สรางศักยภาพของชุมชนโดยการสรางเศรษฐกิจฐานรากใหแข็งแรงสนับสนุนการมีสวนรวมของสมาชิก การจัดการ

องคความรูภูมิปญญารวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนไดอยาง

ความสําเร็จในการดําเนินงานสถาบันการเงินชุมชนที่เห็นเดนชัดในประเทศไทย ไดแก กลุมออมทรัพย

รุจิราพร หงสทอง. 2558: 113) 

ระสบความสําเร็จมีการพัฒนากลุมที่เขมแข็งเงินออมเพิ่มมากขึ้น การดําเนินงานที่ประสบ

ความสําเร็จพบวาการมีโครงสรางองคกรที่มีรูปแบบการทํางานโดยมีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งและมีการ

2 ประเภท คือ 1) ปจจัย

ภายใน ซึ่งไดแกการเงินอันหมายถึงเงินท่ีหมุนเวียนอยูในระบบและพลวัตรของกลุม โดยกลุมที่ประสบความสําเร็จมัก

พบวามีการหมุนเวียนของเงินในระบบอยูในสภาพคลองและมีเสถียรภาพ ซึ่งเกิดจากการมีระบบตรวจสอบการกูยืม 

ปจจัยภายนอกซึ่งไดแกสังคม 

วัฒนธรรม การเมือง คลายคลึงกัน มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มีความความเขมแข็งและสามารถบริหารจัดการกลุม

2560: 61-62) 



 

 

สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน มีสมาชิกกวา 

กําไรกวา 5 ลานบาทตอป นับเปนตัวอยางการจัดการบริหารการเงินในชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการบริหาร

จัดการโดยชุมชนแบบมีสวนรวมมีการรวมกันคิดรวมทํา

การประเมินผลการดําเนินงาน มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดทําใหไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณมากมาย

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัด

พิจิตรซึ่งความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิกการบริหารจัดการความพรอมของสถานที่ทําการเปนปจจัยที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานสามารถนํามาเปนขอมูลเพื่อบงชี้การเปนสถาบันการเงินชุมชนที่เขมแข็งอยางยั่งยืน มี

ประสิทธิภาพและเปนแนวทางใหสถาบันการเงินชุมชนอื่น ๆนําไปพัฒนาชุ

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อศึกษาระดับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพจิิตร

2.2 เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบความคดิเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอ

สามงามจังหวดัพิจิตรจําแนกตามตัวแ

2.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่มคีวามสมัพนัธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม

จังหวัดพิจิตร 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
3.1 สมาชิกที่มีปจจัยสวนบคุคลตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนแตกตางกัน

3.2 ปจจัยความความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิกมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของ

สถาบันการเงินชุมชน 

3.3 ปจจัยการบริหารจัดการสถาบนัการเงินชุมชนมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชน

3.4 ปจจัยความพรอมของสถานทีท่ําการมีความสัมพันธกับความเขมแ

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษาเฉพาะสถาบันการเงินชุมชน ม

4.2 ขอบเขตดานประชากรสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน ม

4.3 ขอบเขตดานตัวแปร 

4.3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก

ความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิก

ดําเนินการและการประเมินผล

4.3.2 ตัวแปรตาม คือค

ทางการเงินดานความสามัคคีและดานคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน มีสมาชิกกวา 2,400 คนมีทุนหมุนเวียนกวา 

ลานบาทตอป นับเปนตัวอยางการจัดการบริหารการเงินในชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการบริหาร

จัดการโดยชุมชนแบบมีสวนรวมมีการรวมกันคิดรวมทํา มีการวางแผน มีการดําเนินการตอเนื่องอยางเปนระบบ มี

การประเมินผลการดําเนินงาน มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดทําใหไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณมากมาย

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัด

งความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิกการบริหารจัดการความพรอมของสถานที่ทําการเปนปจจัยที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานสามารถนํามาเปนขอมูลเพื่อบงชี้การเปนสถาบันการเงินชุมชนที่เขมแข็งอยางยั่งยืน มี

ประสิทธิภาพและเปนแนวทางใหสถาบันการเงินชุมชนอื่น ๆนําไปพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนตอไป

เพื่อศึกษาระดับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพจิิตร

เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบความคดิเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอ

สามงามจังหวดัพิจิตรจําแนกตามตัวแปรอิสระ 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มคีวามสมัพนัธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม

สมาชิกที่มีปจจัยสวนบคุคลตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนแตกตางกัน

มความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิกมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของ

ปจจัยการบริหารจัดการสถาบนัการเงินชุมชนมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชน

ปจจัยความพรอมของสถานทีท่ําการมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชน

 
ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษาเฉพาะสถาบันการเงินชุมชน ม.17 ตําบลหนองโสนอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร

ขอบเขตดานประชากรสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน ม.17 อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร

 

วแปรอิสระ ไดแก 1) ปจจัยสวนบุคคลคือเพศอายุระดับการศึกษาและรายได

ความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิก 3) การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนคือ การวางแผน       การ

ดําเนินการและการประเมินผล 4.) ความพรอมของสถานที่ทําการ 

ตัวแปรตาม คือความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนจํานวน 3 ดาน ประกอบดวยดานความมั่นคง

ทางการเงินดานความสามัคคีและดานคุณภาพชีวิตที่ดี 
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คนมีทุนหมุนเวียนกวา 50ลานบาทตอป มี

ลานบาทตอป นับเปนตัวอยางการจัดการบริหารการเงินในชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการบริหาร

มีการวางแผน มีการดําเนินการตอเนื่องอยางเปนระบบ มี

การประเมินผลการดําเนินงาน มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดทําใหไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณมากมาย

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัด

งความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิกการบริหารจัดการความพรอมของสถานที่ทําการเปนปจจัยที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานสามารถนํามาเปนขอมูลเพื่อบงชี้การเปนสถาบันการเงินชุมชนที่เขมแข็งอยางยั่งยืน มี

มชนอยางยั่งยืนตอไป 

เพื่อศึกษาระดับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพจิิตร 

เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบความคดิเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอ

เพื่อศึกษาปจจัยที่มคีวามสมัพนัธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม

สมาชิกที่มีปจจัยสวนบคุคลตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนแตกตางกัน 

มความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิกมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของ

ปจจัยการบริหารจัดการสถาบนัการเงินชุมชนมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชน 

ข็งของสถาบันการเงินชุมชน 

ตําบลหนองโสนอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร 

อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร 

ปจจัยสวนบุคคลคือเพศอายุระดับการศึกษาและรายได 2.) ความเชื่อถือและ

การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนคือ การวางแผน       การ

ดาน ประกอบดวยดานความมั่นคง



 

 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 
ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชน

รูปสมาชิกและการระดมทุนรวมกัน มีความมั่นคงทางการเงิน มีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและการบริหาร

จัดการที่ดีเปนที่พ่ึงพิงของคนในชุมชนในการแกไขปญหาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น

ความมั่นคงทางการเงิน

และเปนที่พ่ึงพิงของสมาชิกกลุม

ความสามัคคี หมายถึง การที่ชุมชนเขารวมกิจกรรมสาธารณะของชุมชน

ของคนในชุมชนที่เขามารวมกันเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาสิ่งที่เปนสาธารประโยชนของสวนรวมสงผลใหชุมชนมี

ความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลตอกันในชุมชนเพื่อชวยกันแกไขปญหาชุมชน

ความความเชื่อถือและความเชื่อมั่น

เสี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังของกระบวนการความคิดในการตอบสนองตอผูนําหรือองคกร สมาชิกมีความถือและ

เชื่อมั่นตอคณะกรรมการ มีความเชื่อมั่นในองคการ มีความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิก มีความรวมมือรวมใจกัน

การบริหารจัดการ หมายถึง การวางระบบการติดตามประเมินผลมีการติดตามการใชเงินของสมาชิกมีการ

ติดตามชวยเหลือการเรงรัดการชําระคืนเงินกูยืมมีการจัดทําและจัดเก็บเอกสารการเงิ

บริหารจัดการที่ชัดเจนมีระเบียบของกองทุนที่ทุกคนตองปฏิบัติรวมกันอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรมีการ

วางแผนงานท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงมีการดําเนิการตอเนื่อง และมีการประเมินผล

ความพรอมของสถานที่ทําการ

บริการมีอุปกรณสํานักงานเพียงพอกับการใชงานมีคูสายโทรศัพทเพื่อการสื่อสารและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล

สารสนเทศมีคอมพิวเตอรและอุปกรณใชในการปฏิบัติงานมีระบบงานท่ีแบงอํานาจกันชัดเจน
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ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชน หมายถึง สมาชิกมีการรวมตัวกันอยางมั่นคงเปนปกแผนมีการรวมตัวกันใน

ระดมทุนรวมกัน มีความมั่นคงทางการเงิน มีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและการบริหาร

จัดการที่ดีเปนที่พ่ึงพิงของคนในชุมชนในการแกไขปญหาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น

ความมั่นคงทางการเงิน หมายถึง ความมีเสถียรภาพทางการเงิน มีความมั่นคง มีศักยภาพ สา

และเปนที่พ่ึงพิงของสมาชิกกลุม 

หมายถึง การที่ชุมชนเขารวมกิจกรรมสาธารณะของชุมชน/หมูบานซึ่งสะทอนถึงความสามัคคี

ของคนในชุมชนที่เขามารวมกันเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาสิ่งที่เปนสาธารประโยชนของสวนรวมสงผลใหชุมชนมี

วยเหลือเกื้อกูลตอกันในชุมชนเพื่อชวยกันแกไขปญหาชุมชน 

ความความเชื่อถือและความเชื่อมั่นหมายถึง ปจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางกันและกันการลดความ

เสี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังของกระบวนการความคิดในการตอบสนองตอผูนําหรือองคกร สมาชิกมีความถือและ

อคณะกรรมการ มีความเชื่อมั่นในองคการ มีความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิก มีความรวมมือรวมใจกัน

หมายถึง การวางระบบการติดตามประเมินผลมีการติดตามการใชเงินของสมาชิกมีการ

ติดตามชวยเหลือการเรงรัดการชําระคืนเงินกูยืมมีการจัดทําและจัดเก็บเอกสารการเงินการบัญชี มีโครงสรางการ

บริหารจัดการที่ชัดเจนมีระเบียบของกองทุนที่ทุกคนตองปฏิบัติรวมกันอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรมีการ

วางแผนงานท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงมีการดําเนิการตอเนื่อง และมีการประเมินผล 

ความพรอมของสถานที่ทําการ หมายถึงองคกรมีสถานที่ทําการที่มีความเปนสํานักงานที่สะดวกแกการใช

บริการมีอุปกรณสํานักงานเพียงพอกับการใชงานมีคูสายโทรศัพทเพื่อการสื่อสารและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล

สารสนเทศมีคอมพิวเตอรและอุปกรณใชในการปฏิบัติงานมีระบบงานท่ีแบงอํานาจกันชัดเจน
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หมายถึง สมาชิกมีการรวมตัวกันอยางมั่นคงเปนปกแผนมีการรวมตัวกันใน

ระดมทุนรวมกัน มีความมั่นคงทางการเงิน มีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและการบริหาร

จัดการที่ดีเปนที่พ่ึงพิงของคนในชุมชนในการแกไขปญหาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น 

หมายถึง ความมีเสถียรภาพทางการเงิน มีความมั่นคง มีศักยภาพ สามารถพึ่งตนเอง

หมูบานซึ่งสะทอนถึงความสามัคคี

ของคนในชุมชนที่เขามารวมกันเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาสิ่งที่เปนสาธารประโยชนของสวนรวมสงผลใหชุมชนมี

หมายถึง ปจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางกันและกันการลดความ

เสี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังของกระบวนการความคิดในการตอบสนองตอผูนําหรือองคกร สมาชิกมีความถือและ

อคณะกรรมการ มีความเชื่อมั่นในองคการ มีความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิก มีความรวมมือรวมใจกัน 

หมายถึง การวางระบบการติดตามประเมินผลมีการติดตามการใชเงินของสมาชิกมีการ

นการบัญชี มีโครงสรางการ

บริหารจัดการที่ชัดเจนมีระเบียบของกองทุนที่ทุกคนตองปฏิบัติรวมกันอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรมีการ

ามเปนสํานักงานที่สะดวกแกการใช

บริการมีอุปกรณสํานักงานเพียงพอกับการใชงานมีคูสายโทรศัพทเพื่อการสื่อสารและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล

สารสนเทศมีคอมพิวเตอรและอุปกรณใชในการปฏิบัติงานมีระบบงานท่ีแบงอํานาจกันชัดเจน 



 

 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. วิธีดําเนินการวิจัย 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

7.1 ขอบเขตดานประชากรคือ สมาชิกของกลุมสถาบันการเงินตําบลหนองโสน ทั้งหมด

ของทาโรยามาเน (Taro Yamane. 1973: 727

หนองโสน. 2561) 

7.2 การคัดเลือกตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ

ประชากรจากเลขสมาชิกที่ 1 

โดยเริ่มจากเลข 1 เปนตัวอยางแรกและบวก

7.3 การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

7.3.1 การหาคาความเที่ยงตรงนําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ 

และความเหมาะสมของภาษาเพื่อขอคําแนะนําและทําการแกไขตามคําแนะนําจากนั้นนําแบบสอบถามที่แกไขแลว

ไปเก็บขอมูลสําหรับหาคาความเชื่อมั่น

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- รายได 

 

ความเชื่อถือและความเชื่อ

ตอคณะกรรมการของสมาชกิ
 

การบริหารจัดการ 

- การวางแผน 

- การดําเนินการ 

- การประเมินผล 

 

ความพรอมของสถานที่ทํา

การ
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

(Quantitative Research) ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนคือ

ขอบเขตดานประชากรคือ สมาชิกของกลุมสถาบันการเงินตําบลหนองโสน ทั้งหมด

Taro Yamane. 1973: 727-728) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 340 คน (สถาบันการเงินชุมชนตําบล

การคัดเลือกตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic Sampling) 

1 ไปจนถึงเลขที่ 2,240 และหาชวงชั้นที่เทา ๆกันไดชวงหางระหวางตัวอยางเทากับ

เปนตัวอยางแรกและบวก 7 ไปเรื่อย ๆเชน 1, 8, 15...ไปจนไดกลุมตัวอยาง

การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การหาคาความเที่ยงตรงนําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

และความเหมาะสมของภาษาเพื่อขอคําแนะนําและทําการแกไขตามคําแนะนําจากนั้นนําแบบสอบถามที่แกไขแลว

ไปเก็บขอมูลสําหรับหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ตอไป 

ถือและความเชื่อมั่น

รมการของสมาชกิ 

ความพรอมของสถานที่ทํา

ความเขมแข็งของสถาบนัการเงินชุมชน

จํานวน 3 ดาน

1. ดานความมั่นคงทางการเงิน 

2. ดานความสามัคค ี

3. ดานคุณภาพชีวิตที่ด ี
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ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนคือ 

ขอบเขตดานประชากรคือ สมาชิกของกลุมสถาบันการเงินตําบลหนองโสน ทั้งหมด 2,240 คนใชสูตรสําเร็จ

สถาบันการเงินชุมชนตําบล

(Systematic Sampling) โดยเรียงลําดับจํานวน

หาชวงชั้นที่เทา ๆกันไดชวงหางระหวางตัวอยางเทากับ 7 

ไปจนไดกลุมตัวอยาง 340 คน 

จสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

และความเหมาะสมของภาษาเพื่อขอคําแนะนําและทําการแกไขตามคําแนะนําจากนั้นนําแบบสอบถามที่แกไขแลว

ความเขมแข็งของสถาบนัการเงินชุมชน 

ดาน 

 



 

 

7.3.2 การหาคาความเชื่อมั่นโดยนําแบบสอบถามทดสอบ

วัดหลวง ตําบลทาบัว อําเภอ

(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

1) ความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิกมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 

2) การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนมีคาความเชื่

3) ความพรอมของสถานที่ทําการสถาบันการเงินชุมชนมีคาความเชื่อมั่น เทากับ

4) ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนมีคาความเชื่อมั่น เทากับ

7.4 การวิเคราะหขอมูล 

7.4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา

เกี่ยวของโดยใชคาเฉลี่ย คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

7.4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน

1) เปรียบเทียบความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลโดยการทดสอบ

แบบ (t-test) สําหรับทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ

เดียว (One Way Analysis of Variance) 

Method) สําหรับเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเมื่อพบวามีความตาง ร

2) ความสัมพันธระหวางความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ การบริหารจัดการ และความ

พรอมของสถานที่ทําการกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนใชการวิเคราะหหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

8. ผลการวิจัย 
8.1 ปจจัยสวนบุคคลของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน 

สมาชิกสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 

นอยกวา 30 ปมีนอยท่ีสุดรอยละ 

รอยละ 7.35 และรายไดนอยกวา 

รายไดมากกวา 20,000 บาทมีนอยที่สุด รอยละ 

8.2 ระดับความเขมแข็งของ

ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอ

สามงามจังหวัดพิจิตร ภาพรวมและรายดาน

ลําดับ ความเขมแข็งของสถาบนัการเงินชุมชน

1 ดานความมั่นคงทางการเงิน

2 ดานความสามัคคี 

3 ดานคุณภาพชีวิตที่ดี

 คาเฉลี่ยรวม 
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การหาคาความเชื่อมั่นโดยนําแบบสอบถามทดสอบ (try out) กับกลุมตัวอยางที่

อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จํานวน 30 คนวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของครอนบาค

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ดังนี ้

ความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิกมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .875 

การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนมีคาความเชื่อมั่น เทากับ .894 

ความพรอมของสถานที่ทําการสถาบันการเงินชุมชนมีคาความเชื่อมั่น เทากับ

ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนมีคาความเชื่อมั่น เทากับ .881 

การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ไดแก ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยอื่น ๆที่

เกี่ยวของโดยใชคาเฉลี่ย คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการทดสอบสมมติฐาน

เปรียบเทียบความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลโดยการทดสอบ

สําหรับทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 2 กลุมและการวิเคราะหความแปรปรวน    ทาง

(One Way Analysis of Variance) สําหรับเปรียบเทียบตัวแปรมากกวา 2 กลุมและใชวิธีของเชฟเฟ

สําหรับเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเมื่อพบวามีความตาง ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ความสัมพันธระหวางความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ การบริหารจัดการ และความ

พรอมของสถานที่ทําการกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนใชการวิเคราะหหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

 

ปจจัยสวนบุคคลของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน  

สมาชิกสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 57.65 มีอายุระหวาง 51-60 ปรอยละ 

นอยท่ีสุดรอยละ 3.24 การศึกษาสวนใหญระดับประถมศึกษารอยละ 52.06 

และรายไดนอยกวา 10,000 บาทรอยละ 42.94 รองลงมา 10,000-15,000 

บาทมีนอยที่สุด รอยละ 5.59 

ระดับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอ

สามงามจังหวัดพิจิตร ภาพรวมและรายดาน 

ความเขมแข็งของสถาบนัการเงินชุมชน Mean SD 

ดานความมั่นคงทางการเงิน(M) 3.44 .45 

ดานความสามัคคี (U) 3.90 .62 

ดานคุณภาพชีวิตที่ด(ีQ) 3.59 .44 

3.64 .35 

184 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

กับกลุมตัวอยางที่สถาบันการเงินชุมชน

คนวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของครอนบาค 

 

ความพรอมของสถานที่ทําการสถาบันการเงินชุมชนมีคาความเชื่อมั่น เทากับ .821 

ยสวนบุคคลและปจจัยอื่น ๆที่

เปนการทดสอบสมมติฐาน 

เปรียบเทียบความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลโดยการทดสอบ

กลุมและการวิเคราะหความแปรปรวน    ทาง

กลุมและใชวิธีของเชฟเฟ (Sheffe 

ะดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ความสัมพันธระหวางความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ การบริหารจัดการ และความ

พรอมของสถานที่ทําการกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนใชการวิเคราะหหาคา

duct moment correlation coefficient) โดยกําหนดระดับ

ปรอยละ 50.88 สมาชิกที่มีอายุ

06 ปริญญาตรีมีนอยที่สุด 

000 บาทรอยละ 30.29 สวน

สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร        

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอ

ระดับความเขมแข็ง 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 



 

 

ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร ภาพรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย คือดานความสามัคคีมีคาสูงสุด รองลงมาดานคณุภาพชีวิตที่ดี และ

ดานความมั่นคงทางการเงิน ตามลาํดับ

8.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน 

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรจําแนกตามตัวแป

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบ จําแนกตามตัวแปรอิสระ

ตัวแปรอิสระ

1. ปจจัยสวนบุคคล 

เพศ 

อาย ุ

ระดับการศึกษา 

รายได 

2. ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะก

3. การบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน

4. ความพรอมของสถานที่ทําการ

 

ปจจัยสวนบุคล เพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกตางกัน สวนรายไดไมพบความแตกตาง ในเรื่องของ

ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ การบริหารจัดการของสถา

สถานที่ทําการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

8.4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน 

ตารางที่ 3 สรุปผลปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมช

 

Factor 

1        (Constant) 

M 

U 

Q 

                    R=.921         

 

จากตาราง 3 จะเห็นวาปจจัยทั้ง 

หนองโสน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเปน 

การเงินไดรอยละ 92.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

เทากับ ±.26 
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ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร ภาพรวมและราย

นอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย คือดานความสามัคคีมีคาสูงสุด รองลงมาดานคณุภาพชีวิตที่ดี และ

ดานความมั่นคงทางการเงิน ตามลาํดับ 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน 

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรจําแนกตามตัวแปรอิสระดังตารางที่ 2 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบ จําแนกตามตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ คานัยสําคัญ 

 

.000* 

.000* 

.000* 

.053 

ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ .000* 

การบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน .000* 

ความพรอมของสถานที่ทําการ .000* 

ปจจัยสวนบุคล เพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกตางกัน สวนรายไดไมพบความแตกตาง ในเรื่องของ

ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ การบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน และความพรอมของ

สถานที่ทําการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน 

สรุปผลปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

9.476 .264 - 

.226 .030 .360 

.385 .051 .349 

.154 .029 .247 

1         R2=.861          F=26176.87    P-Value=.000 

จะเห็นวาปจจัยทั้ง 3 ดานมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบล

หนองโสน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเปน .921 และสามารถรวมกันพยากรณความเขมแข็งของสถาบัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน อําเภอสามงามจังหวัดพิจิตร ภาพรวมและราย

นอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย คือดานความสามัคคีมีคาสูงสุด รองลงมาดานคณุภาพชีวิตที่ดี และ

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน 

เปนไปตามสมมติฐาน 

 

/ 

/ 

/ 

X 

/ 

/ 

/ 

ปจจัยสวนบุคล เพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกตางกัน สวนรายไดไมพบความแตกตาง ในเรื่องของ

บันการเงินชุมชน และความพรอมของ

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน ดังตารางที่ 3 

นตําบลหนองโสน 

 

t 

 

Sig 

3.635 .000* 

7.559 000* 

7.501 000* 

5.358 000* 

ดานมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบล

และสามารถรวมกันพยากรณความเขมแข็งของสถาบัน

โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ



 

 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณพบวา ความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ การ

บริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน และความพรอมของสถานที่ทําการ สา

สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

สัมการพยากรณความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน เมื่อนําปจจัยทุกดานเขาสมการ

ในรูปคะแนนดิบ เปนดังนี้  

Ŷ=9.476+.226M

 

9. อภิปรายผล 
9.1 ปจจัยสวนบุคคล

51-60 ปจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีรายไดนอยกวา 

ที่ตองทํางานหรือประกอบอาชีพเพื่อหารายไดและดวยคานิยมสังคมไทยสมัยกอ

หนังสือสูงสมาชิกสวนใหญจึงจบการศึกษาแคระดับประถมศึกษาและมีรายไดไมมากนัก

9.2 ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ

คณะกรรมการของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนอยูในระดับมาก

เพราะสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณมากมายเชน รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเดน 

จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร พ

พ.ศ. 2560 จากกระทรวงวิทยาศาสตร

ธกส. เปนตนสอดคลองกับณชาณาจึงเจริญ

นอย 2 อยางคือ 1) ความรูความสามารถหมายความวาบุคคลจะตองมีความรูความสามารถในเนื้องานสู

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายๆสาขาเปนอยางดี

บุคคลจะตองเปนคนดีที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบความยุติธรรม ความซื่อสัตยเปนตนทั้งนี้ถาหากคณะกรรมการ

เปนคนดีมีความรูประสบการณเสียสละรับผิดชอบจะทํา

เขมแข็ง (สํานักงานงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

ปฏิบัติตนและแสดงออกใหสมาชิกเชื่อมั่นในตัวคณะกรรมการในเรื่องคณะกรรมการมีความนาเชื่อถือและมีความ

เชื่อมั่นเปนท่ียอมรับของสมาชิกและคนในชุมชนเปนคนดีมีคุณธรรมซื่อสัตยสุจริตมีความยุติธรรมใหความเปนธรรม

แกสมาชิกทุกคนรวมถึงมีความเสียสละทําเพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยูในระดับมากสวนหนึ่ง

อาจเปนเพราะสมาชิกไดรับรูหรือรูจักตัวตนของคณะกรรมการอยางแทจริง เสีย

9.3การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน ในภาพรวมและรายดานมีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 

9.3.1 ดานการวางแผน

ตําบลหนองโสนอยูในระดับมาก คาค

ของคณะกรรมการมีความชัดเจนเหมาะสมสะทอนใหเห็นวาสถาบันการเงินชุมชนมีโครงสรางหนาที่ที่ดีอีกทั้ง

เจาหนาที่บริการหนาเคานเตอรเจาหนาที่คอมพิวเตอรฝายตอนรับ

เรื่องการกําหนดกฎเกณฑการใหเงินกูมีกฎกติกาขอบังคับที่สามารถปฏิบัติรวมกันไดมีการกําหนดนโยบายสอดคลอง

กับความตองการของสมาชิกและการกําหนดสวัสดิการเหมาะสมกับสภาพของสมาชิกและชุมชนการกําหนดเงินปน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณพบวา ความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ การ

บริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน และความพรอมของสถานที่ทําการ สามารถพยากรณความเขมแข็งของ

สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

สัมการพยากรณความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน เมื่อนําปจจัยทุกดานเขาสมการ

M+.385U+.154Q (1) 

ปจจัยสวนบุคคลสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง

ปจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีรายไดนอยกวา 10,000บาทตอเดือนซึ่งคนกลุมนี้อยูในชวงวัยผูใหญ

ที่ตองทํางานหรือประกอบอาชีพเพื่อหารายไดและดวยคานิยมสังคมไทยสมัยกอนนั้นไมนิยมสงลูกผูหญิงใหเรียน

หนังสือสูงสมาชิกสวนใหญจึงจบการศึกษาแคระดับประถมศึกษาและมีรายไดไมมากนัก 

เชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิกความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอ

คณะกรรมการของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ

เพราะสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณมากมายเชน รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเดน 

จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ.2555 รางวัลหมูบานตนแบบระดับแมขาย 

จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รางวัลสุดยอดกองทุนหมูบานระดับภาค พ

เปนตนสอดคลองกับณชาณาจึงเจริญ (2560: 30) ที่กลาววาความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นไดตองมีองคประกอบอยาง

ความรูความสามารถหมายความวาบุคคลจะตองมีความรูความสามารถในเนื้องานสู

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายๆสาขาเปนอยางดี 2) ความเปนคนดีมีคุณลักษณะโดยเนื้อแทหมายความวา

บุคคลจะตองเปนคนดีที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบความยุติธรรม ความซื่อสัตยเปนตนทั้งนี้ถาหากคณะกรรมการ

เปนคนดีมีความรูประสบการณเสียสละรับผิดชอบจะทําใหสถาบันการเงินชุมชนประสบความสําเร็จและมีความ

สํานักงานงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร. 2561: 7) สะทอนใหเห็นวาคณะกรรมการสวนใหญสามารถ

ปฏิบัติตนและแสดงออกใหสมาชิกเชื่อมั่นในตัวคณะกรรมการในเรื่องคณะกรรมการมีความนาเชื่อถือและมีความ

รับของสมาชิกและคนในชุมชนเปนคนดีมีคุณธรรมซื่อสัตยสุจริตมีความยุติธรรมใหความเปนธรรม

แกสมาชิกทุกคนรวมถึงมีความเสียสละทําเพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยูในระดับมากสวนหนึ่ง

อาจเปนเพราะสมาชิกไดรับรูหรือรูจักตัวตนของคณะกรรมการอยางแทจริง เสียสละทําเพื่อประโยชนสวนรวม

การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน ในภาพรวมและรายดานมีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 3.69 

ดานการวางแผน ระดับความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการวางแผนสถาบันการเงินชุมชน

ตําบลหนองโสนอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 3.44 เรื่องของการจัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการมีความชัดเจนเหมาะสมสะทอนใหเห็นวาสถาบันการเงินชุมชนมีโครงสรางหนาที่ที่ดีอีกทั้ง

เจาหนาที่บริการหนาเคานเตอรเจาหนาที่คอมพิวเตอรฝายตอนรับ (สถาบันการเงินชุมชนตําบลหน

เรื่องการกําหนดกฎเกณฑการใหเงินกูมีกฎกติกาขอบังคับที่สามารถปฏิบัติรวมกันไดมีการกําหนดนโยบายสอดคลอง

กับความตองการของสมาชิกและการกําหนดสวัสดิการเหมาะสมกับสภาพของสมาชิกและชุมชนการกําหนดเงินปน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณพบวา ความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ การ

มารถพยากรณความเขมแข็งของ

สัมการพยากรณความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน เมื่อนําปจจัยทุกดานเขาสมการ

สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 

บาทตอเดือนซึ่งคนกลุมนี้อยูในชวงวัยผูใหญ

นนั้นไมนิยมสงลูกผูหญิงใหเรียน

ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอ

คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.81 ซึ่ง

เพราะสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณมากมายเชน รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเดน 

รางวัลหมูบานตนแบบระดับแมขาย 

และเทคโนโลยี รางวัลสุดยอดกองทุนหมูบานระดับภาค พ.ศ. 2549 จาก 

ที่กลาววาความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นไดตองมีองคประกอบอยาง

ความรูความสามารถหมายความวาบุคคลจะตองมีความรูความสามารถในเนื้องานสูงมีความรูใน

ความเปนคนดีมีคุณลักษณะโดยเนื้อแทหมายความวา

บุคคลจะตองเปนคนดีที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบความยุติธรรม ความซื่อสัตยเปนตนทั้งนี้ถาหากคณะกรรมการ

ใหสถาบันการเงินชุมชนประสบความสําเร็จและมีความ

สะทอนใหเห็นวาคณะกรรมการสวนใหญสามารถ

ปฏิบัติตนและแสดงออกใหสมาชิกเชื่อมั่นในตัวคณะกรรมการในเรื่องคณะกรรมการมีความนาเชื่อถือและมีความ

รับของสมาชิกและคนในชุมชนเปนคนดีมีคุณธรรมซื่อสัตยสุจริตมีความยุติธรรมใหความเปนธรรม

แกสมาชิกทุกคนรวมถึงมีความเสียสละทําเพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยูในระดับมากสวนหนึ่ง

สละทําเพื่อประโยชนสวนรวม 

การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน ในภาพรวมและรายดานมีระดับความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการวางแผนสถาบันการเงินชุมชน

เรื่องของการจัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการมีความชัดเจนเหมาะสมสะทอนใหเห็นวาสถาบันการเงินชุมชนมีโครงสรางหนาที่ที่ดีอีกทั้ง

สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน. 2562) 

เรื่องการกําหนดกฎเกณฑการใหเงินกูมีกฎกติกาขอบังคับที่สามารถปฏิบัติรวมกันไดมีการกําหนดนโยบายสอดคลอง

กับความตองการของสมาชิกและการกําหนดสวัสดิการเหมาะสมกับสภาพของสมาชิกและชุมชนการกําหนดเงินปน



 

 

ผลหรือเงินเฉลี่ยคืนมีความเปนธรรมเปดโอกาสใหสมาชิกแ

สถาบันการเงินชุมชนไดทําใหสมาชิกมีความคิดเห็นในเรื่องเหลานี้อยูในระดับมาก

9.3.2 ดานการดําเนินการ

ชุมชนตําบลหนองโสน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ

ระยะเวลาในการกูยืมที่เหมาะสมอยูในระดับมากเพราะสมาชิกเห็นวาในการยื่นเรื่องกูและการค้ําประกันนั้นไม

ยุงยากไมตองใชหลักการค้ําประกันสามารถกูไดตามที่ยื่นกูไวหากผานการพิจารณาและในเรื่องการประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของเปนอยางดี เพราะสถาบันการเงินชุมชนไดรับการสนับสนุนและคําแนะนําในดานตาง ๆจาก 

ธกส. สาขาสามงาม สอดคลองกับรายงานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (2554: 6-7) ที่ศึกษาวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่

พบวาการดําเนินงานของกลุมในชุมชนใหสําเร็จขึ้นอยูกับปจจัยภายในและปจจัยภายนอกและปจจัยภายนอกที่

สําคัญไดแกหนวยงานภายนอกซึ่งหมายถึงภาครัฐและเอกชนที่ใหความชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมและใหคําแนะนํา

ดานเงินทุนการตลาดอุปกรณการผ

ที่เกี่ยวของสะทอนใหเห็นวาสถาบันการเงินชุมชนมีการบริหารจัดการองคกรไดเปนอยางดี

9.3.3 ดานการประเมินผล

ระดับมากในเรื่องสถาบันการเงินชุมชนมีการติดตามการชําระเงินกูคืนของสมาชิกและมีการตรวจสอบการทําบัญชี

การรับ-จายเงินอยางถูกตองและแม

ตามระเบียบ เรื่องการควบคุมพิจารณาการใหเงินกูแกสมาชิกอยางเหมาะสมมีการตรวจสอบยอด

การถือหุนดอกเบี้ยตาง ๆเพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมการประเมินผลการดําเนินงานอยาง

สม่ําเสมอและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขรวมถึงการติดตามควบคุมตรวจสอบการใชเงินกูใหเปนไปตาม

เงื่อนไขที่ตกลงไว (สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน

จัดการในเรื่องการประเมินผลไดดี เพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

9.4 ความพรอมของสถานที่ทําการ

เนื่องจากสถาบันการเงินชุมชนเปดทําการวันจันทรถึงวัน

มาใชบริการที่แนนอนอีกท้ังสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนไดรับงบประมาณกอสรางใหเปลาจากสํานักพัฒนา

สังคมและความมั่นคงจํานวน 

คอมพิวเตอรในการทํางานและมีพนักงานใหบริการถึง

ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหดีขึ้น

9.5 ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน

3.64 สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สถาบันการเงินชุมชนบานหนองขนากอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

ภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ

เรื่องความเขมแขง็ขององคกรการเงินชุมชนในเขตอําเภอกาญจนดิษฐจังหวัดสุราษฎรธานี

การเงินชุมชนมีความเขมแข็งอยูในระดับมากเชนกัน

9.5.1 ดานความมั่นคงทางการเงิน

การเงินชุมชนตําบลหนองโสนมีผลประกอบการที่ดี

สมาชิกที่ตองการกูและมีความปลอดภัยทางการเงินเนื่องดวยจัดตั้งขึ้นตามระเบียบของรัฐนําเงินที่สมาชิกฝากและ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ผลหรือเงินเฉลี่ยคืนมีความเปนธรรมเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นตลอดเวลาสามารถไปรวมกิจกรรมกับ

สถาบันการเงินชุมชนไดทําใหสมาชิกมีความคิดเห็นในเรื่องเหลานี้อยูในระดับมาก 

ดานการดําเนินการ ระดับความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการดําเนินการสถาบันการเงิน

ชุมชนตําบลหนองโสน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.86 ซึ่งอยูในระดับมากในเรื่องสถาบันการเงินชุมชนมีขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการกูยืมที่เหมาะสมอยูในระดับมากเพราะสมาชิกเห็นวาในการยื่นเรื่องกูและการค้ําประกันนั้นไม

ยุงยากไมตองใชหลักการค้ําประกันสามารถกูไดตามที่ยื่นกูไวหากผานการพิจารณาและในเรื่องการประสานงานกับ

วยงานที่เกี่ยวของเปนอยางดี เพราะสถาบันการเงินชุมชนไดรับการสนับสนุนและคําแนะนําในดานตาง ๆจาก 

สาขาสามงาม สอดคลองกับรายงานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

ที่ศึกษาวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทีส่นับสนุนใหชุมชนเขมแข็งป

พบวาการดําเนินงานของกลุมในชุมชนใหสําเร็จขึ้นอยูกับปจจัยภายในและปจจัยภายนอกและปจจัยภายนอกที่

สําคัญไดแกหนวยงานภายนอกซึ่งหมายถึงภาครัฐและเอกชนที่ใหความชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมและใหคําแนะนํา

ดานเงินทุนการตลาดอุปกรณการผลิตการสนับสนุนดานวิชาการรวมทั้งการประสานงานความรวมมือจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของสะทอนใหเห็นวาสถาบันการเงินชุมชนมีการบริหารจัดการองคกรไดเปนอยางดี 

ดานการประเมินผลระดับความคิดเห็นของสมาชิกมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ

บันการเงินชุมชนมีการติดตามการชําระเงินกูคืนของสมาชิกและมีการตรวจสอบการทําบัญชี

จายเงินอยางถูกตองและแมนยําเนื่องจากสถาบันการเงินชุมชนมีระบบการทําบัญชีและการตรวจสอบที่ดี

ตามระเบียบ เรื่องการควบคุมพิจารณาการใหเงินกูแกสมาชิกอยางเหมาะสมมีการตรวจสอบยอด

นดอกเบี้ยตาง ๆเพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมการประเมินผลการดําเนินงานอยาง

สม่ําเสมอและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขรวมถึงการติดตามควบคุมตรวจสอบการใชเงินกูใหเปนไปตาม

สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน.2562) สะทอนใหเห็นวาสถาบันการเงินชุมชนบริหาร

จัดการในเรื่องการประเมินผลไดดี เพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

ความพรอมของสถานที่ทําการระดับความคิดเห็นมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ

เนื่องจากสถาบันการเงินชุมชนเปดทําการวันจันทรถึงวันศุกร บริการตรงตามเวลาที่กําหนดทําใหสมาชิกรูเวลาการ

นอนอีกท้ังสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนไดรับงบประมาณกอสรางใหเปลาจากสํานักพัฒนา

สังคมและความมั่นคงจํานวน 1.7 ลานบาท อยูกลางชุมชนมีความสะดวกสบายในการมาใชบริการมีการใช

งานและมีพนักงานใหบริการถึง 3 เคานเตอรทําใหมีความรวดเร็วในการใหบริการ สามารถใช

ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหดีขึ้น 

ความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ

สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณาโชคบรรดาลสุขและคณะ 2557 ที่ศึกษาเรื่องปจจัยแหงความสําเร็จของ

สถาบันการเงินชุมชนบานหนองขนากอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรพีบวาระดับความสําเร็จของสถาบันการเงินชุมชน

ภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของชาญวิทยทองโชติ และภวิษณณัฏฐเวชวิฐาน

งขององคกรการเงินชุมชนในเขตอําเภอกาญจนดิษฐจังหวัดสุราษฎรธานีพบวาภาพรวมขององคกร

การเงินชุมชนมีความเขมแข็งอยูในระดับมากเชนกัน 

ดานความมั่นคงทางการเงินอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ

การเงินชุมชนตําบลหนองโสนมีผลประกอบการที่ดีจึงมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอตอความตองการของ

สมาชิกที่ตองการกูและมีความปลอดภัยทางการเงินเนื่องดวยจัดตั้งขึ้นตามระเบียบของรัฐนําเงินที่สมาชิกฝากและ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สดงความคิดเห็นตลอดเวลาสามารถไปรวมกิจกรรมกับ

ระดับความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการดําเนินการสถาบันการเงิน

ในระดับมากในเรื่องสถาบันการเงินชุมชนมีขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการกูยืมที่เหมาะสมอยูในระดับมากเพราะสมาชิกเห็นวาในการยื่นเรื่องกูและการค้ําประกันนั้นไม

ยุงยากไมตองใชหลักการค้ําประกันสามารถกูไดตามที่ยื่นกูไวหากผานการพิจารณาและในเรื่องการประสานงานกับ

วยงานที่เกี่ยวของเปนอยางดี เพราะสถาบันการเงินชุมชนไดรับการสนับสนุนและคําแนะนําในดานตาง ๆจาก 

สาขาสามงาม สอดคลองกับรายงานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

สนับสนุนใหชุมชนเขมแข็งป 2554 

พบวาการดําเนินงานของกลุมในชุมชนใหสําเร็จขึ้นอยูกับปจจัยภายในและปจจัยภายนอกและปจจัยภายนอกที่

สําคัญไดแกหนวยงานภายนอกซึ่งหมายถึงภาครัฐและเอกชนที่ใหความชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมและใหคําแนะนํา

ลิตการสนับสนุนดานวิชาการรวมทั้งการประสานงานความรวมมือจากหนวยงาน

 

ระดับความคิดเห็นของสมาชิกมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.78 ซึ่งอยูใน

บันการเงินชุมชนมีการติดตามการชําระเงินกูคืนของสมาชิกและมีการตรวจสอบการทําบัญชี

นยําเนื่องจากสถาบันการเงินชุมชนมีระบบการทําบัญชีและการตรวจสอบที่ดี

ตามระเบียบ เรื่องการควบคุมพิจารณาการใหเงินกูแกสมาชิกอยางเหมาะสมมีการตรวจสอบยอดเงินฝากเงินกูยอด

นดอกเบี้ยตาง ๆเพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมการประเมินผลการดําเนินงานอยาง

สม่ําเสมอและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขรวมถึงการติดตามควบคุมตรวจสอบการใชเงินกูใหเปนไปตาม

สะทอนใหเห็นวาสถาบันการเงินชุมชนบริหาร

ระดับความคิดเห็นมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.80 ซึ่งอยูในระดับมาก

ศุกร บริการตรงตามเวลาที่กําหนดทําใหสมาชิกรูเวลาการ

นอนอีกท้ังสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนไดรับงบประมาณกอสรางใหเปลาจากสํานักพัฒนา

ลานบาท อยูกลางชุมชนมีความสะดวกสบายในการมาใชบริการมีการใช

เคานเตอรทําใหมีความรวดเร็วในการใหบริการ สามารถใช

ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 

ที่ศึกษาเรื่องปจจัยแหงความสําเร็จของ

ระดับความสําเร็จของสถาบันการเงินชุมชน

ชาญวิทยทองโชติ และภวิษณณัฏฐเวชวิฐาน (2558) ที่ศึกษา

พบวาภาพรวมขององคกร

อยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.44 เพราะสถาบัน

จึงมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอตอความตองการของ

สมาชิกที่ตองการกูและมีความปลอดภัยทางการเงินเนื่องดวยจัดตั้งขึ้นตามระเบียบของรัฐนําเงินที่สมาชิกฝากและ



 

 

ชําระหนี้คืนในแตละวันฝากไวกับ ธกส

นอย จึงมีการบริหารความเสี่ยงโดยการเก็บเงินประกันชีวิตคนละ 

โดยหักชําระเงินกูพรอมดอกเบี้ยกอนมอบสวนท่ีเหลือใหกับญาติ

9.5.2 ดานความสามัคคี

และคนในชุมชนไดใหความสําคัญและเห็นคุณคาของสถาบันการเงินชุมชนเพราะสมาชิกสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน

ที่มีดอกเบี้ยต่ํา สมาชิกจึงมีเงินทุนในการประกอบอาชีพจึงถือไดวาสถาบันการเงินชุมชนเปนศูนยกลางทางการเงิน

ของชุมชนสงผลใหสมาชิกคณะกรรมการและคนในชุมชนชวยกันดูแลรักษาเ

ชาญวิทยทองโชติ และภวิษณณัฏฐเวชวิฐาน 

อําเภอกาญจนดิษฐจังหวัดสุราษฎรธานี

9.5.3 ดานคุณภาพชีวิตที่ดี

ชุมชนเปดโอกาสใหสมาชิกเขาถึงแหลงเงินทุนทําใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้นเนื่องจากมีอาชีพและรายไดที่มั่นคงสงผลให

บุตรหลานไดรับการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ 

การเงินชุมชนจัดเปน Micro Finance 

ตอคุณภาพชีวิตและสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของสาธิตกฤตาคม

จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของหมูบานหนองหลวงพัฒนาตําบลป

พบวากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความเขมแข็งระดับมากดังนั้นหากสมาชิกมีวินัยทางการเงินมีการบริหาร

จัดการที่ดีขึ้นจะสงผลใหสถาบันการเงินชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้น

9.6 การพิสูจนสมมติฐาน

9.6.1 สมมติฐาน

สถาบันการเงินชุมชนแตกตางกันพบวา

1) สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนที่มีรายไดตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวสามารถอธิบาย

รายไดมากหรือนอยตางกัน ก็ไดรับผลประโยชนจากสถาบันการเงินชุมชนเหมือนกันไมไดแบงแยกในเรื่องเหลานี้

2) สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนที่มีเพศ อายุและระดับการศึกษาตางกันมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนแตกตางกั

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวสามารถอธิบายไดวาเพศชายมีความคิดเห็นมากกวาเพศหญิงเพราะสวนใหญเปนผูนํา

ครอบครัว และคนที่มีอายุมากจะมีประสบการณในการใชชีวิตมากอีกท้ังเมื่อมีระดับการศึกษานอยจะมีความรูความ

เขาใจกฎระเบียบการดําเนินงานการปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงเขาใจในศักยภาพการทํางานของ

คณะกรรมการและเห็นประโยชนเห็นคุณคานอยไปดวย มองภาพลักษณองคกรแตกตางกัน

9.6.2 สมมติฐานที่ 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ชําระหนี้คืนในแตละวันฝากไวกับ ธกส. สาขาสามงามแตในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของผูกูเงินอยูใ

นอย จึงมีการบริหารความเสี่ยงโดยการเก็บเงินประกันชีวิตคนละ 100 บาทหากเสียชีวิตจะไดเงิน 

โดยหักชําระเงินกูพรอมดอกเบี้ยกอนมอบสวนท่ีเหลือใหกับญาติ 

ดานความสามัคคีอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.90 โดยสมาชิกคณะกรรมการ

นชุมชนไดใหความสําคัญและเห็นคุณคาของสถาบันการเงินชุมชนเพราะสมาชิกสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน

ที่มีดอกเบี้ยต่ํา สมาชิกจึงมีเงินทุนในการประกอบอาชีพจึงถือไดวาสถาบันการเงินชุมชนเปนศูนยกลางทางการเงิน

ของชุมชนสงผลใหสมาชิกคณะกรรมการและคนในชุมชนชวยกันดูแลรักษาเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ชาญวิทยทองโชติ และภวิษณณัฏฐเวชวิฐาน (2558) ที่ศึกษาเรื่องความเขมแข็งขององคกรการเงินชุมชนในเขต

อําเภอกาญจนดิษฐจังหวัดสุราษฎรธานพีบวาดานความสามัคคีอยูในระดับมากเชนกัน 

ดานคุณภาพชีวิตที่ดีอยูในระดับมากมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.59 

ชุมชนเปดโอกาสใหสมาชิกเขาถึงแหลงเงินทุนทําใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้นเนื่องจากมีอาชีพและรายไดที่มั่นคงสงผลให

บุตรหลานไดรับการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ (Shigeo Takenaka, 2006) 

Micro Finance ที่ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญลดปญหาความยากจนซึ่งจะสงผล

ตอคุณภาพชีวิตและสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของสาธิตกฤตาคม (2554: 84) ศึกษาความเขมแข็งในการบริหาร

จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของหมูบานหนองหลวงพัฒนาตําบลปาไผ อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม

พบวากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความเขมแข็งระดับมากดังนั้นหากสมาชิกมีวินัยทางการเงินมีการบริหาร

จัดการที่ดีขึ้นจะสงผลใหสถาบันการเงินชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้น 

การพิสูจนสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 สมาชิกที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของ

สถาบันการเงินชุมชนแตกตางกันพบวา 

สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนที่มีรายไดตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวสามารถอธิบาย

รายไดมากหรือนอยตางกัน ก็ไดรับผลประโยชนจากสถาบันการเงินชุมชนเหมือนกันไมไดแบงแยกในเรื่องเหลานี้

สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนที่มีเพศ อายุและระดับการศึกษาตางกันมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวสามารถอธิบายไดวาเพศชายมีความคิดเห็นมากกวาเพศหญิงเพราะสวนใหญเปนผูนํา

ครอบครัว และคนที่มีอายุมากจะมีประสบการณในการใชชีวิตมากอีกท้ังเมื่อมีระดับการศึกษานอยจะมีความรูความ

ะเบียบการดําเนินงานการปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงเขาใจในศักยภาพการทํางานของ

คณะกรรมการและเห็นประโยชนเห็นคุณคานอยไปดวย มองภาพลักษณองคกรแตกตางกัน

สมมติฐานที่ 2 – 4 สรุปไดดังตารางที่ 4 

188 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สาขาสามงามแตในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของผูกูเงินอยูในระดับ

บาทหากเสียชีวิตจะไดเงิน 180,000 บาท 

โดยสมาชิกคณะกรรมการ

นชุมชนไดใหความสําคัญและเห็นคุณคาของสถาบันการเงินชุมชนเพราะสมาชิกสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน

ที่มีดอกเบี้ยต่ํา สมาชิกจึงมีเงินทุนในการประกอบอาชีพจึงถือไดวาสถาบันการเงินชุมชนเปนศูนยกลางทางการเงิน

สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ความเขมแข็งขององคกรการเงินชุมชนในเขต

3.59 เพราะสถาบันการเงิน

ชุมชนเปดโอกาสใหสมาชิกเขาถึงแหลงเงินทุนทําใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้นเนื่องจากมีอาชีพและรายไดที่มั่นคงสงผลให

(Shigeo Takenaka, 2006) กลาววาสถาบัน

ที่ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญลดปญหาความยากจนซึ่งจะสงผล

ศึกษาความเขมแข็งในการบริหาร

อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม

พบวากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความเขมแข็งระดับมากดังนั้นหากสมาชิกมีวินัยทางการเงินมีการบริหาร

วนบุคคลตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขมแข็งของ

สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนที่มีรายไดตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวสามารถอธิบายไดวาไมวาจะมี

รายไดมากหรือนอยตางกัน ก็ไดรับผลประโยชนจากสถาบันการเงินชุมชนเหมือนกันไมไดแบงแยกในเรื่องเหลานี ้

สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนที่มีเพศ อายุและระดับการศึกษาตางกันมี

นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวสามารถอธิบายไดวาเพศชายมีความคิดเห็นมากกวาเพศหญิงเพราะสวนใหญเปนผูนํา

ครอบครัว และคนที่มีอายุมากจะมีประสบการณในการใชชีวิตมากอีกท้ังเมื่อมีระดับการศึกษานอยจะมีความรูความ

ะเบียบการดําเนินงานการปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงเขาใจในศักยภาพการทํางานของ

คณะกรรมการและเห็นประโยชนเห็นคุณคานอยไปดวย มองภาพลักษณองคกรแตกตางกัน 



 

 

ตารางที่ 4สรุปความสมัพันธของตัวแปรอิสระ กับควา

 

ตัวแปรอิสระ

ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ

การบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน

ความพรอมของสถานที่ทําการ

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

สมมติฐานที ่2 ปจจัยความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ

เขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสน

สามารถอธิบายไดวาถาคณะกรรมการมีพฤติกรรมที่ดีมีคุณสมบัติในการเปนคณะกรรมการอยางครบถวนแสดงออก

ถึงผลงานใหสมาชิกไดรับรูอยางทั่วถึงจะทําใหสมาชิกมีความความเชื่อถือและมีความเชื่อมั่นและไววางใจตอ

คณะกรรมการสูงสมาชิกก็จะเขามามีสวนรวมและใหความรวมมือกับสถาบันการเงินชุมชนมากขึ้นสงผลให

คณะกรรมการและสมาชิกมีความสัมพันธอันดีตอกันรวมถึงใหความสําคัญและชวยกันพัฒนาดูแลรักษาสถาบัน

การเงินชุมชนทําใหสมาชิกมีความสัมพันธที่ดีกับสถาบันการเงินชุมชนสถาบันการเงินชุมชนจึงมีความเข

เชนกันดังนั้นความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิกมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบัน

การเงินชุมชนสอดคลองการศึกษาวิจัยของ สุภาภรณวงศ

ของสถาบันการเงินชุมชนจังหวัดอุดรธานี พบว

การเงินชุมชนมีความสัมพันธกับความสําเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในระดับปานกลาง

สมมติฐานที ่3 ปจจัยการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบัน

การเงินชุมชนตําบลหนองโสนภาพรวมและร

ทางการเงินดานความสามัคคีและดานคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเปนไปตามสมมติฐานสวนรายละเอียดของระดับความ

คิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการวางแผนการดําเนินการ และการประเมินผลมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเขมแข็ง

ของสถาบันการเงินชุมชนอธิบายไดวาถาสถาบันการเงินชุมชนมีการวางแผนไดสอดคลองกับระเบียบภารกิจหนาที่

สมาชิกและทรัพยากรที่มีจะทําใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถพยากรณเหตุการณล

ใหปองกันความผิดพลาดได สอดคลองกับแนวคิดของ 

แผนงานอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบตรงกับความตองการของสมาชิกจะทําใหสามารถพัฒนาสมาชิกและ

สถาบันการเงินชุมชนไดอยางเขมแข็งอีกท้ังถามีการประเมินผลการดําเนินงานจะทําใหรูถึงขอดี ขอเสีย โอกาส และ

ขอจํากัดตองอาศัยการมีสวนรวมของสมาชิกเพื่อนําผลการดําเนินการมาปรับปรุงแกไขสามารถนําผลการประเมินไป

วางแผนและดําเนินการไดอยางเหมาะสมตอไป

สมมติฐานที่ 4 ปจจัยความพรอมของสถานที่ทําการมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงิน

ชุมชนตําบลหนองโสนมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเขมแ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สรุปความสมัพันธของตัวแปรอิสระ กับความความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชน

ตัวแปรอิสระ ความมั่นคง

ทางการเงิน 

(r.) 

ความ

สามัคค ี

(r.) 

คุณภาพ

ชีว ิตที่ดี

(r.)

ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ .39* .34* .34*

การบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน .37* .35* .28*

ความพรอมของสถานที่ทําการ .40* -.00 .08

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig 2-tails) 

ปจจัยความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิกมีความสัมพันธตอความ

เขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนภาพรวมและรายดานในระดับปานกลางซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

สามารถอธิบายไดวาถาคณะกรรมการมีพฤติกรรมที่ดีมีคุณสมบัติในการเปนคณะกรรมการอยางครบถวนแสดงออก

ถึงผลงานใหสมาชิกไดรับรูอยางทั่วถึงจะทําใหสมาชิกมีความความเชื่อถือและมีความเชื่อมั่นและไววางใจตอ

จะเขามามีสวนรวมและใหความรวมมือกับสถาบันการเงินชุมชนมากขึ้นสงผลให

คณะกรรมการและสมาชิกมีความสัมพันธอันดีตอกันรวมถึงใหความสําคัญและชวยกันพัฒนาดูแลรักษาสถาบัน

การเงินชุมชนทําใหสมาชิกมีความสัมพันธที่ดีกับสถาบันการเงินชุมชนสถาบันการเงินชุมชนจึงมีความเข

เชนกันดังนั้นความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิกมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบัน

การเงินชุมชนสอดคลองการศึกษาวิจัยของ สุภาภรณวงศรักตระกูล (2551: 82) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ

ของสถาบันการเงินชุมชนจังหวัดอุดรธานี พบวาความเชื่อถือและความเชื่อมั่นของสมาชิกตอคณะกรรมการสถาบัน

การเงินชุมชนมีความสัมพันธกับความสําเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในระดับปานกลาง 

ปจจัยการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบัน

ภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับปานกลาง ในดานความมั่นคง

ทางการเงินดานความสามัคคีและดานคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเปนไปตามสมมติฐานสวนรายละเอียดของระดับความ

คิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการวางแผนการดําเนินการ และการประเมินผลมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเขมแข็ง

องสถาบันการเงินชุมชนอธิบายไดวาถาสถาบันการเงินชุมชนมีการวางแผนไดสอดคลองกับระเบียบภารกิจหนาที่

สมาชิกและทรัพยากรที่มีจะทําใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถพยากรณเหตุการณล

ใหปองกันความผิดพลาดได สอดคลองกับแนวคิดของ (วิเชียรวิทยอุดม, 2554: 48-49) ที่วาถามีการดําเนินงานตาม

แผนงานอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบตรงกับความตองการของสมาชิกจะทําใหสามารถพัฒนาสมาชิกและ

สถาบันการเงินชุมชนไดอยางเขมแข็งอีกท้ังถามีการประเมินผลการดําเนินงานจะทําใหรูถึงขอดี ขอเสีย โอกาส และ

ารมีสวนรวมของสมาชิกเพื่อนําผลการดําเนินการมาปรับปรุงแกไขสามารถนําผลการประเมินไป

วางแผนและดําเนินการไดอยางเหมาะสมตอไป 

ปจจัยความพรอมของสถานที่ทําการมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงิน

ชุมชนตําบลหนองโสนมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชนในระดับต่ําในดานความ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

มความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชน 

คุณภาพ 

ชีว ิตที่ดี 

r.) 

ความเขมแข็ง

ของสถาบนั

การเงินชุมชน 

(r.) 

.34* .40* 

.28* .48* 

.08 .21* 

ของสมาชิกมีความสัมพันธตอความ

ดานในระดับปานกลางซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

สามารถอธิบายไดวาถาคณะกรรมการมีพฤติกรรมที่ดีมีคุณสมบัติในการเปนคณะกรรมการอยางครบถวนแสดงออก

ถึงผลงานใหสมาชิกไดรับรูอยางทั่วถึงจะทําใหสมาชิกมีความความเชื่อถือและมีความเชื่อมั่นและไววางใจตอ

จะเขามามีสวนรวมและใหความรวมมือกับสถาบันการเงินชุมชนมากขึ้นสงผลให

คณะกรรมการและสมาชิกมีความสัมพันธอันดีตอกันรวมถึงใหความสําคัญและชวยกันพัฒนาดูแลรักษาสถาบัน

การเงินชุมชนทําใหสมาชิกมีความสัมพันธที่ดีกับสถาบันการเงินชุมชนสถาบันการเงินชุมชนจึงมีความเขมแข็งสูงขึ้น

เชนกันดังนั้นความเชื่อถือและความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสมาชิกมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบัน

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ

าความเชื่อถือและความเชื่อมั่นของสมาชิกตอคณะกรรมการสถาบัน

ปจจัยการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบัน

ายดานมีความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับปานกลาง ในดานความมั่นคง

ทางการเงินดานความสามัคคีและดานคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเปนไปตามสมมติฐานสวนรายละเอียดของระดับความ

คิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับการวางแผนการดําเนินการ และการประเมินผลมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเขมแข็ง

องสถาบันการเงินชุมชนอธิบายไดวาถาสถาบันการเงินชุมชนมีการวางแผนไดสอดคลองกับระเบียบภารกิจหนาที่

สมาชิกและทรัพยากรที่มีจะทําใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถพยากรณเหตุการณลวงหนาทาํ

ที่วาถามีการดําเนินงานตาม

แผนงานอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบตรงกับความตองการของสมาชิกจะทําใหสามารถพัฒนาสมาชิกและ

สถาบันการเงินชุมชนไดอยางเขมแข็งอีกท้ังถามีการประเมินผลการดําเนินงานจะทําใหรูถึงขอดี ขอเสีย โอกาส และ

ารมีสวนรวมของสมาชิกเพื่อนําผลการดําเนินการมาปรับปรุงแกไขสามารถนําผลการประเมินไป

ปจจัยความพรอมของสถานที่ทําการมีความสัมพันธกับความเขมแข็งของสถาบันการเงิน

ข็งของสถาบันการเงินชุมชนในระดับต่ําในดานความ



 

 

มั่นคงทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลาง ดานความสามัคคีและดานคุณภาพชีวิตที่ดีไมมี

ความสัมพันธกัน สามารถอธิบายไดวาหากสถานที่ทําการมีความพรอมในการใหบริการมีอุปกรณพรอมในการ

ใหบริการ สมาชิกก็จะมีความตองการเขามาใชบริการมากขึ้นสถานท่ีทําการมีความเปนระเบียบเรียบร

ทําใหสมาชิกเกิดความประทับใจ สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

(2557) ไดกําหนดไวในคูมือการประเมินศักยภาพเพื่อพัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกลาวถึง

เปนตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพเพื่อพัฒนากองทุนหมูบานอันจะสงผลใหพัฒนาไปสูความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป

 

10. ขอเสนอแนะ 
1. สมาชิกสวนใหญ

นอยกวา 10,000บาทตอเดือน

ประถมศึกษาและมีรายไดนอย จึงควรใหความสําคัญและขอความรวมมือจากกลุมคนอายุมากและสนับสนุนใหกลุม

คนที่มีอายุนอยเขามาเปนสมาชิกเพิ่มขึ้นเพื่อใหสถาบันการเงินชุมชนมีกลุมคนที่มีอายุหลากหลายและเพิ่มมากขึ้น

2. ภาพรวมสมาชิกมีความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนอยูในระดับ

มาก หากตองการสรางความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการใหสมาชิกคณะกรรมการตองสรางความเปนกันเองโดยการ

พบปะพูดคุยกับสมาชิกและคอยดูแลชวยเหลือสมาชิกดวยความเต็มใจอีกทั้งปฏิบัติหนาที่

3. ภาพรวมการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนอยูในระดับมากสถาบันการเงินชุมชน

จึงควรวางแผนการทํางานดําเนินการตามแผนควรใหเจาหนาที่สถาบันการเงินชุมชน แนะนําใหคําปรึกษาชวยเหลือ

แกสมาชิกดานการประเมินผลควรติดตามควบคุมตรวจสอบแนะนําใ

สงผลใหการบริหารงานสําเร็จบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว

4. ความพรอมของสถานที่ทําการสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนภาพรวมอยูในระดับมากแตควร

เพิ่มเกาอี้สําหรับใหสมาชิกนั่งรอควรมีการประดับตกแตงสถานที่ทําการใหมีความสวยง

มีหนังสือพิมพหรือหนังสือตาง ๆมุมอินเตอรเน็ทไวสําหรับใหสมาชิกอานระหวางรอใชบริการสวนปญหาในดานการ

บริการของเจาหนาที่น้ันควรจัดอบรมในดานการใหบริการแกเจาหนาที่เพื่อใหเจาหนาที่มีอัธยาศัยที่ดี

5. ความเขมแข็งของสถาบัน

คุณภาพชีวิต ควรนําผลกําไรบางสวนในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินควรติดกลองวงจรปดในจุดตาง ๆที่

มีความเสี่ยงในดานสุขภาพอนามัยควรสงเสริมใหสมาชิกและคนในชุมชนออกกําลังกายจะทําใหสมาชิกและคนใน

ชุมชนเกิดความสามัคคีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทําใหสถาบันการเงินชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน
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มีหนังสือพิมพหรือหนังสือตาง ๆมุมอินเตอรเน็ทไวสําหรับใหสมาชิกอานระหวางรอใชบริการสวนปญหาในดานการ
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มั่นคงทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลาง ดานความสามัคคีและดานคุณภาพชีวิตที่ดีไมมี

ความสัมพันธกัน สามารถอธิบายไดวาหากสถานที่ทําการมีความพรอมในการใหบริการมีอุปกรณพรอมในการ

ตองการเขามาใชบริการมากขึ้นสถานท่ีทําการมีความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงามจะ

ทําใหสมาชิกเกิดความประทับใจ สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

มือการประเมินศักยภาพเพื่อพัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกลาวถึงสถานที่ทําการ

เปนตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพเพื่อพัฒนากองทุนหมูบานอันจะสงผลใหพัฒนาไปสูความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

ปจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีรายได

สมาชิกสถาบันการเงินสวนใหญมีอายุมากจบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและมีรายไดนอย จึงควรใหความสําคัญและขอความรวมมือจากกลุมคนอายุมากและสนับสนุนใหกลุม

คนที่มีอายุนอยเขามาเปนสมาชิกเพิ่มขึ้นเพื่อใหสถาบันการเงินชุมชนมีกลุมคนที่มีอายุหลากหลายและเพิ่มมากขึ้น 

ภาพรวมสมาชิกมีความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนอยูในระดับ

มาก หากตองการสรางความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการใหสมาชิกคณะกรรมการตองสรางความเปนกันเองโดยการ

อยางเต็มความสาสมารถ 
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จึงควรวางแผนการทํางานดําเนินการตามแผนควรใหเจาหนาที่สถาบันการเงินชุมชน แนะนําใหคําปรึกษาชวยเหลือ

หความรูนําเงินกูไปใชประโยชนใหเหมาะสม

ความพรอมของสถานที่ทําการสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโสนภาพรวมอยูในระดับมากแตควร

ามมีบรรยากาศที่ดีอีกทั้งควร

มีหนังสือพิมพหรือหนังสือตาง ๆมุมอินเตอรเน็ทไวสําหรับใหสมาชิกอานระหวางรอใชบริการสวนปญหาในดานการ
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คุณภาพชีวิต ควรนําผลกําไรบางสวนในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินควรติดกลองวงจรปดในจุดตาง ๆที่

มีความเสี่ยงในดานสุขภาพอนามัยควรสงเสริมใหสมาชิกและคนในชุมชนออกกําลังกายจะทําใหสมาชิกและคนใน
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีว ิตประจําว ัน

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหนองบัว
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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน 

เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียน
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ปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียน

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียน
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แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก

คุณภาพของบทเรียนออนไลน ดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด (�̅= 4.63, S.D.= 

และมีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเทากับ

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดบัมากที่สุด  

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงครามพิษณุโลก  
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The purposes of this research were to 1) To Development e –learning on Daily Chinese 

Communication to the efficiency criterion 80/80. 2) Compare learning achievement in Daily 

Chinese Communication before and after learning by using e–learning. 3) study students’ 

satisfaction towards learning activities by using e–learning. The populationof 25 students 

Matthayomsuksa 4 of Nongbua School. The instruments of this research were 1) e

Daily Chinese Communication 2) The achievement test and 3) questionnaires on satisfaction 

towards learning activities by using e–learning. The statistical analyses employed were mean and 

The results of this research were as follows 1) The quality of e –learning had extremely high level 

, S.D. = 0.49) and high level in technical section(�̅= 4.07, S.D. = 0.69
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1. บทนํา 
ปจจุบันคนเริ่มใหความสําคัญกับการเรียนภาษากันมากขึ้น นั้นเพราะภาษาถือเปนบันไดสําคั

กาวสูความสําเร็จและเปนประตูเชื่อมออกไปสูตางประเทศได ซึ่งถาใครสามารถพูดภาษาที่สามนอกเหนือจาก

ภาษาอังกฤษ นั่นคือขอไดเปรียบและกลายเปนจุดแข็งในทันที ภาษาจีนเปนอีกภาษาท่ีคนทั่วโลกใชกันมากรองลงมา

จากภาษาอังกฤษ จากการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซี

สภาพสังคมไทยในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต สังคมไทยจะมีผูคนจากประเทศเพื่อนบานมากกวาปจจุบันทั้ง 

สภาพการคา การลงทุน สภาพเศรษฐกิจจะมีความใกลชิดกันมากขึ้น การคมนาคมมีความสะดวกสบายมากขึ้น จะมี

การติดตอสื่อสารระหวางประชาชนในภูมิภาคอาเซียน และไดมีการตกลงกันวา ภาษาที่ใชเปนภาษากลางคือ 

ภาษาอังกฤษ ประเทศไทยไดตระหนักถึงการ เขาสูประชาคมอาเซียนดวยเหตุผลนี้จึงไดมีการสงเสริมใหคนไทยมีการ

เรียนรูภาษาที่สองและภาษาที่สาม เพื่อเปนการสรางโอกาสเรียนรูภาษาตางปร

ภาษาตางประเทศ คอนขางเปดกวางและเสรี ซึ่งภาษาที่มาแรงและเปนที่นาจับตามองมากที่สุดคือ 

พร ไตรจันทร. 2557) 

ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาภาษาจีน โดยในหลายโรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนการ

สอนภาษาจีนในโรงเรียน และเพื่อใหการจัดการเรียนรูภาษาจีนเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม 

ในหมวด 4 ซึ่งเปนหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งมุงประโยชนสูงสุดแก

การศึกษาวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาความสามารถตนเอง

ไดและถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพและในม

และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของนักเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิดการ

จัดการเผชิญสถานการณและประยุกตใช เพื่อปองกันและแกปญหา ใหนักเรียนเรียนรู จากประสบการณจริ

ปฏิบัติใหทําได คิดเปนรักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ผสมผสานสาระตางๆ อยางสมดุล รวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการ

เรียนอํานวยความสะดวกใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแ

นักเรียน อาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหละเรียนรูที่หลากหลาย และใหพอ แม ผูปกครองชุมชน มีสวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอนใหเกิดไดทุกเวลาและทุกสถานที่ 

สภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับการศึกษาของประเทศไทย ยังมีปญหาจากการเรียนการสอน

ภาษาจีนที่ยังไมไดมาตรฐานของโรงเรียนในพื้นที่ตาง ๆ เนื่องจากยังไมมีการกําหนดมาตรฐานกลางของการจัดการ

เรียนการสอนประกอบกับเอกสารตําราเรียนที่ใชกันอยูในปจจุบันก็มีความหลากหลายอันสงผลใหเ

สอนและเนื้อหาที่หลากหลายดวยมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะตางคนตางทํา และปญหาอีกดานที่พบคือ 

ตําราการเรียนการสอนในประเทศไทยมีนอยและไมหลากหลายรวมทั้งไมมีความตอเนื่อง ไมมีหลักสูตร ขาดคูมือครู

ทําใหมาตรฐานการสอนไมเทาเทียมกัน แมวาการเ

อาชีวศึกษา มัธยมศึกษาเกือบทุกท่ีในประเทศไทยลวนจะตองมีเรียนวิชาภาษาจีนแลวก็ตาม แตตําราจีนในประเทศ

ไทยไมคอยแพรหลายมากนัก สวนมากจะตองสั่งซื้อมาจากในประเทศจีนราคาที่คอนขางสูง จึงทําใหมีการแตงตํารา

ขึ้นในประเทศไทยซึ่งอาจจะยอมรับนํามาใชในการเรียนแตประสิทธิภาพก็ยังไมเปนที่เชื่อถือไดเทาที่ควร อีกทั้งการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ปจจุบันคนเริ่มใหความสําคัญกับการเรียนภาษากันมากขึ้น นั้นเพราะภาษาถือเปนบันไดสําคั

กาวสูความสําเร็จและเปนประตูเชื่อมออกไปสูตางประเทศได ซึ่งถาใครสามารถพูดภาษาที่สามนอกเหนือจาก

ภาษาอังกฤษ นั่นคือขอไดเปรียบและกลายเปนจุดแข็งในทันที ภาษาจีนเปนอีกภาษาท่ีคนทั่วโลกใชกันมากรองลงมา

จากภาษาอังกฤษ จากการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) ที่เกิดขึ้นแลวในป 

สภาพสังคมไทยในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต สังคมไทยจะมีผูคนจากประเทศเพื่อนบานมากกวาปจจุบันทั้ง 

สภาพการคา การลงทุน สภาพเศรษฐกิจจะมีความใกลชิดกันมากขึ้น การคมนาคมมีความสะดวกสบายมากขึ้น จะมี

ารระหวางประชาชนในภูมิภาคอาเซียน และไดมีการตกลงกันวา ภาษาที่ใชเปนภาษากลางคือ 

ภาษาอังกฤษ ประเทศไทยไดตระหนักถึงการ เขาสูประชาคมอาเซียนดวยเหตุผลนี้จึงไดมีการสงเสริมใหคนไทยมีการ

เรียนรูภาษาที่สองและภาษาที่สาม เพื่อเปนการสรางโอกาสเรียนรูภาษาตางประเทศจึงมีการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ คอนขางเปดกวางและเสรี ซึ่งภาษาที่มาแรงและเปนที่นาจับตามองมากที่สุดคือ 

ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาภาษาจีน โดยในหลายโรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนการ

และเพื่อใหการจัดการเรียนรูภาษาจีนเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 และ (ฉบับที่ 3) 2553 ไดกําหนดแนวทางการศึกษาไว

ซึ่งเปนหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งมุงประโยชนสูงสุดแกนักเรียน ซึ่งมาตรา 

การศึกษาวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาความสามารถตนเอง

ไดและถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพและในมาตรา 24 ยังไดกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรู โดยเนนที่การจัดเนื้อหาสาระ

และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของนักเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิดการ

จัดการเผชิญสถานการณและประยุกตใช เพื่อปองกันและแกปญหา ใหนักเรียนเรียนรู จากประสบการณจริ

ปฏิบัติใหทําได คิดเปนรักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ผสมผสานสาระตางๆ อยางสมดุล รวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการ

เรียนอํานวยความสะดวกใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและ

นักเรียน อาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหละเรียนรูที่หลากหลาย และใหพอ แม ผูปกครองชุมชน มีสวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอนใหเกิดไดทุกเวลาและทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553) 

รสอนภาษาจีนในทุกระดับการศึกษาของประเทศไทย ยังมีปญหาจากการเรียนการสอน

ภาษาจีนที่ยังไมไดมาตรฐานของโรงเรียนในพื้นที่ตาง ๆ เนื่องจากยังไมมีการกําหนดมาตรฐานกลางของการจัดการ

เรียนการสอนประกอบกับเอกสารตําราเรียนที่ใชกันอยูในปจจุบันก็มีความหลากหลายอันสงผลใหเ

สอนและเนื้อหาที่หลากหลายดวยมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะตางคนตางทํา และปญหาอีกดานที่พบคือ 

ตําราการเรียนการสอนในประเทศไทยมีนอยและไมหลากหลายรวมทั้งไมมีความตอเนื่อง ไมมีหลักสูตร ขาดคูมือครู

ทําใหมาตรฐานการสอนไมเทาเทียมกัน แมวาการเรียนภาษาจีนในประเทศไทยแพรหลายเปนวงกวางที่ระดับ

อาชีวศึกษา มัธยมศึกษาเกือบทุกท่ีในประเทศไทยลวนจะตองมีเรียนวิชาภาษาจีนแลวก็ตาม แตตําราจีนในประเทศ

ไทยไมคอยแพรหลายมากนัก สวนมากจะตองสั่งซื้อมาจากในประเทศจีนราคาที่คอนขางสูง จึงทําใหมีการแตงตํารา

ประเทศไทยซึ่งอาจจะยอมรับนํามาใชในการเรียนแตประสิทธิภาพก็ยังไมเปนที่เชื่อถือไดเทาที่ควร อีกทั้งการ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ปจจุบันคนเริ่มใหความสําคัญกับการเรียนภาษากันมากขึ้น นั้นเพราะภาษาถือเปนบันไดสําคัญที่ทําใหเรา

กาวสูความสําเร็จและเปนประตูเชื่อมออกไปสูตางประเทศได ซึ่งถาใครสามารถพูดภาษาที่สามนอกเหนือจาก

ภาษาอังกฤษ นั่นคือขอไดเปรียบและกลายเปนจุดแข็งในทันที ภาษาจีนเปนอีกภาษาท่ีคนทั่วโลกใชกันมากรองลงมา

ที่เกิดขึ้นแลวในป 2558 ทําให

สภาพสังคมไทยในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต สังคมไทยจะมีผูคนจากประเทศเพื่อนบานมากกวาปจจุบันทั้ง 

สภาพการคา การลงทุน สภาพเศรษฐกิจจะมีความใกลชิดกันมากขึ้น การคมนาคมมีความสะดวกสบายมากขึ้น จะมี

ารระหวางประชาชนในภูมิภาคอาเซียน และไดมีการตกลงกันวา ภาษาที่ใชเปนภาษากลางคือ 

ภาษาอังกฤษ ประเทศไทยไดตระหนักถึงการ เขาสูประชาคมอาเซียนดวยเหตุผลนี้จึงไดมีการสงเสริมใหคนไทยมีการ

ะเทศจึงมีการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ คอนขางเปดกวางและเสรี ซึ่งภาษาที่มาแรงและเปนที่นาจับตามองมากที่สุดคือ “ภาษาจีน” (สุรี

ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาภาษาจีน โดยในหลายโรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนการ

และเพื่อใหการจัดการเรียนรูภาษาจีนเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตามพระราชบัญญัติการศึกษา

ไดกําหนดแนวทางการศึกษาไว

นักเรียน ซึ่งมาตรา 22 ใหหลักการจัด

การศึกษาวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาความสามารถตนเอง

ไดและถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตาม

ยังไดกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรู โดยเนนที่การจัดเนื้อหาสาระ

และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของนักเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิดการ

จัดการเผชิญสถานการณและประยุกตใช เพื่อปองกันและแกปญหา ใหนักเรียนเรียนรู จากประสบการณจริง ฝกการ

ปฏิบัติใหทําได คิดเปนรักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ผสมผสานสาระตางๆ อยางสมดุล รวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการ

ละใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและ

นักเรียน อาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหละเรียนรูที่หลากหลาย และใหพอ แม ผูปกครองชุมชน มีสวนรวมใน

รสอนภาษาจีนในทุกระดับการศึกษาของประเทศไทย ยังมีปญหาจากการเรียนการสอน

ภาษาจีนที่ยังไมไดมาตรฐานของโรงเรียนในพื้นที่ตาง ๆ เนื่องจากยังไมมีการกําหนดมาตรฐานกลางของการจัดการ

เรียนการสอนประกอบกับเอกสารตําราเรียนที่ใชกันอยูในปจจุบันก็มีความหลากหลายอันสงผลใหเกิดรูปแบบวิธีการ

สอนและเนื้อหาที่หลากหลายดวยมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะตางคนตางทํา และปญหาอีกดานที่พบคือ 

ตําราการเรียนการสอนในประเทศไทยมีนอยและไมหลากหลายรวมทั้งไมมีความตอเนื่อง ไมมีหลักสูตร ขาดคูมือครู

รียนภาษาจีนในประเทศไทยแพรหลายเปนวงกวางที่ระดับ

อาชีวศึกษา มัธยมศึกษาเกือบทุกท่ีในประเทศไทยลวนจะตองมีเรียนวิชาภาษาจีนแลวก็ตาม แตตําราจีนในประเทศ

ไทยไมคอยแพรหลายมากนัก สวนมากจะตองสั่งซื้อมาจากในประเทศจีนราคาที่คอนขางสูง จึงทําใหมีการแตงตํารา

ประเทศไทยซึ่งอาจจะยอมรับนํามาใชในการเรียนแตประสิทธิภาพก็ยังไมเปนที่เชื่อถือไดเทาที่ควร อีกทั้งการ



 

 

คนควาตําราจีน หรือ หนังสือ อินเตอรเน็ตตาง ๆ คอนขางนอยมากเทียบกับการเรียนที่เพิ่มข้ึนในแตละป 

จันทร. 2557) 

 การใชทรัพยากรตางๆ ในระบบเค

การสอน หลายรูปแบบ และรูปแบบท่ีมีการใชอยางแพรหลายคือ บทเรียนออนไลน ซึ่งเปนบทเรียนที่พัฒนาขึ้นใชใน

การจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยใหนักเรียนเขาถึงการเรียนรูไดไมจํากัดเวลาและสถานที่ โดยที่นัก

ไมจําเปนจะตองอยูที่เดียวกันทุกครั้งในการเรียนการสอน อาจจะมีทั้งประสานเวลาและไมประสานเวลา นักเรียน

สามารถเรียนไดตามเวลาที่ตนเองสะดวก และมีความพรอม นักเรียนสามารถที่จะเขามาฝกฝนทบทวนความรูดวย

ตนเองไดทุกเวลา ฝกปฏิบัติไดไมจํากัดเวลา ฝก

ความรูดวยตนเอง สามารถสรางความรูผานประสบการณโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสริมสรางความเขาใจ

ของนักเรียน นอกจากนี้ยังลดภาวะความตึงเครียดในหองเรียน อีกทั้งยังชวยแกปญหาเกี่ยวกับจํานวน

มากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยตอบสนองดานความแตกตางระหวางบุคคล มีความเปนรูปธรรม ทันสมัย ผูใชสามารถสง

และรับขอมูลพรอมกันไดหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง งายในการสรางความเขาใจ 

และยังเปนการจัดกิจกรรมที่เนนการลงมื

และนําไปใชในการแกปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม เปนผลใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรูและสามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นได 

 นอกจากนี้หลักทฤษฎีการเรีย

สนับสนุนการเรียนรูเปนสิ่งท่ีสําคัญ ปจจัยที่มีสวนชวยทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และความรูเดิมมีสวน

เกี่ยวของ และเสริมสรางความเขาใจของนักเรียนโดยมีเงื่อนไขการเรียนรู คือ กระบวนก

ละเรื่องไปไวในหองเรียนเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูซ้ํา และสามารถทบทวนเนื้อหาตางๆ ได และเปนการเพิ่มชอง

ใหนักเรียนและผูสอนสามารถถามตอบกันไดทางออนไลนไดนอกเหนือจากชวงเวลาเรียนการจัดทําบทเรียนออนไลน 

เปนการผสมผสานกันระหวางเท

ทางการเรียนรูและแกไขปญหาในเรื่องขอจํากัดดานสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกตใชคุณสมบัติ 

และทรัพยากรของเว็บไซด ในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งกา

สอนผานเว็บ อาจเปนบางสวนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนได

 การจัดการเรียนรูภาษาจีน ซึ่งเปนภาษาที่สอง ผูวิจัยไดทําการศึกษาสื่อการเรียนการสอนตางๆ ที่

เหมาะสมสําหรับนํามาใชกับผูเรียนที่เรียนภาษาที่สอง ใหมีความกลา และความมั่นใจที่จะสื่อสารภ

เพราะเมื่อผูเรียนไดมีการรับรูคําศัพทจาก ชุดการสอน สื่อ เทคโนโลยี มัลติมีเดีย และกระบวนการเรียนการสอนท่ีให

ผูเรียนไดฝกตามสถานการณจริง แลวทําใหเกิดการสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู

บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษ

เรียนรูใหนักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ และเพิ่มชองทางการเรียนรูใหกับนักเรียน 

และพัฒนาทักษะดานการอานและการแตงประโยคภาษาจีนใหแกนักเรียนเพื่อเปนพื้นฐานใน

อนาคต 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

คนควาตําราจีน หรือ หนังสือ อินเตอรเน็ตตาง ๆ คอนขางนอยมากเทียบกับการเรียนที่เพิ่มข้ึนในแตละป 

การใชทรัพยากรตางๆ ในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มาออกแบบและจัดระบบเพื่อสรางระบบการเรียน

การสอน หลายรูปแบบ และรูปแบบท่ีมีการใชอยางแพรหลายคือ บทเรียนออนไลน ซึ่งเปนบทเรียนที่พัฒนาขึ้นใชใน

การจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยใหนักเรียนเขาถึงการเรียนรูไดไมจํากัดเวลาและสถานที่ โดยที่นัก

ไมจําเปนจะตองอยูที่เดียวกันทุกครั้งในการเรียนการสอน อาจจะมีทั้งประสานเวลาและไมประสานเวลา นักเรียน

สามารถเรียนไดตามเวลาที่ตนเองสะดวก และมีความพรอม นักเรียนสามารถที่จะเขามาฝกฝนทบทวนความรูดวย

ตนเองไดทุกเวลา ฝกปฏิบัติไดไมจํากัดเวลา ฝกปฏิบัติไดซ้ําแลวซ้ําอีก สงเสริมอิสระในการสรางความรูคนพบองค

ความรูดวยตนเอง สามารถสรางความรูผานประสบการณโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสริมสรางความเขาใจ

ของนักเรียน นอกจากนี้ยังลดภาวะความตึงเครียดในหองเรียน อีกทั้งยังชวยแกปญหาเกี่ยวกับจํานวน

มากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยตอบสนองดานความแตกตางระหวางบุคคล มีความเปนรูปธรรม ทันสมัย ผูใชสามารถสง

และรับขอมูลพรอมกันไดหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง งายในการสรางความเขาใจ 

และยังเปนการจัดกิจกรรมที่เนนการลงมือทํา และฝกทักษะการคิด ใชสรางความคิดรวบยอด เพื่อใหเกิดความเขาใจ

และนําไปใชในการแกปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม เปนผลใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรูและสามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นได (โชติกา เรืองแจม. 2548) 

นอกจากนี้หลักทฤษฎีการเรียนรู วิธีการที่จะนํามาเปนพื้นฐานในการออกแบบสื่อ เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการเรียนรูเปนสิ่งท่ีสําคัญ ปจจัยที่มีสวนชวยทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และความรูเดิมมีสวน

เกี่ยวของ และเสริมสรางความเขาใจของนักเรียนโดยมีเงื่อนไขการเรียนรู คือ กระบวนการนําเนื้อหาในการเรียนแต

ละเรื่องไปไวในหองเรียนเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูซ้ํา และสามารถทบทวนเนื้อหาตางๆ ได และเปนการเพิ่มชอง

ใหนักเรียนและผูสอนสามารถถามตอบกันไดทางออนไลนไดนอกเหนือจากชวงเวลาเรียนการจัดทําบทเรียนออนไลน 

เปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางการเรียนรูและแกไขปญหาในเรื่องขอจํากัดดานสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกตใชคุณสมบัติ 

และทรัพยากรของเว็บไซด ในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งกา

สอนผานเว็บ อาจเปนบางสวนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนได 

การจัดการเรียนรูภาษาจีน ซึ่งเปนภาษาที่สอง ผูวิจัยไดทําการศึกษาสื่อการเรียนการสอนตางๆ ที่

เหมาะสมสําหรับนํามาใชกับผูเรียนที่เรียนภาษาที่สอง ใหมีความกลา และความมั่นใจที่จะสื่อสารภ

เพราะเมื่อผูเรียนไดมีการรับรูคําศัพทจาก ชุดการสอน สื่อ เทคโนโลยี มัลติมีเดีย และกระบวนการเรียนการสอนท่ีให

ผูเรียนไดฝกตามสถานการณจริง แลวทําใหเกิดการสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรูดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงพัฒนา

บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สงเสริมการ

เรียนรูใหนักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ และเพิ่มชองทางการเรียนรูใหกับนักเรียน 

และพัฒนาทักษะดานการอานและการแตงประโยคภาษาจีนใหแกนักเรียนเพื่อเปนพื้นฐานใน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

คนควาตําราจีน หรือ หนังสือ อินเตอรเน็ตตาง ๆ คอนขางนอยมากเทียบกับการเรียนที่เพิ่มข้ึนในแตละป (สุรีพร ไตร

รือขายอินเตอรเน็ต มาออกแบบและจัดระบบเพื่อสรางระบบการเรียน

การสอน หลายรูปแบบ และรูปแบบท่ีมีการใชอยางแพรหลายคือ บทเรียนออนไลน ซึ่งเปนบทเรียนที่พัฒนาขึ้นใชใน

การจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยใหนักเรียนเขาถึงการเรียนรูไดไมจํากัดเวลาและสถานที่ โดยที่นักเรียนและผูสอน

ไมจําเปนจะตองอยูที่เดียวกันทุกครั้งในการเรียนการสอน อาจจะมีทั้งประสานเวลาและไมประสานเวลา นักเรียน

สามารถเรียนไดตามเวลาที่ตนเองสะดวก และมีความพรอม นักเรียนสามารถที่จะเขามาฝกฝนทบทวนความรูดวย

ปฏิบัติไดซ้ําแลวซ้ําอีก สงเสริมอิสระในการสรางความรูคนพบองค

ความรูดวยตนเอง สามารถสรางความรูผานประสบการณโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสริมสรางความเขาใจ

ของนักเรียน นอกจากนี้ยังลดภาวะความตึงเครียดในหองเรียน อีกทั้งยังชวยแกปญหาเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนเพิ่ม

มากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยตอบสนองดานความแตกตางระหวางบุคคล มีความเปนรูปธรรม ทันสมัย ผูใชสามารถสง

และรับขอมูลพรอมกันไดหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง งายในการสรางความเขาใจ 

อทํา และฝกทักษะการคิด ใชสรางความคิดรวบยอด เพื่อใหเกิดความเขาใจ

และนําไปใชในการแกปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม เปนผลใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรูและสามารถ

นรู วิธีการที่จะนํามาเปนพื้นฐานในการออกแบบสื่อ เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการเรียนรูเปนสิ่งท่ีสําคัญ ปจจัยที่มีสวนชวยทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และความรูเดิมมีสวน

ารนําเนื้อหาในการเรียนแต

ละเรื่องไปไวในหองเรียนเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูซ้ํา และสามารถทบทวนเนื้อหาตางๆ ได และเปนการเพิ่มชอง

ใหนักเรียนและผูสอนสามารถถามตอบกันไดทางออนไลนไดนอกเหนือจากชวงเวลาเรียนการจัดทําบทเรียนออนไลน 

คโนโลยีปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางการเรียนรูและแกไขปญหาในเรื่องขอจํากัดดานสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกตใชคุณสมบัติ 

และทรัพยากรของเว็บไซด ในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการ

การจัดการเรียนรูภาษาจีน ซึ่งเปนภาษาที่สอง ผูวิจัยไดทําการศึกษาสื่อการเรียนการสอนตางๆ ที่

เหมาะสมสําหรับนํามาใชกับผูเรียนที่เรียนภาษาที่สอง ใหมีความกลา และความมั่นใจที่จะสื่อสารภาษามากขึ้น 

เพราะเมื่อผูเรียนไดมีการรับรูคําศัพทจาก ชุดการสอน สื่อ เทคโนโลยี มัลติมีเดีย และกระบวนการเรียนการสอนท่ีให

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงพัฒนา

าจีนในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สงเสริมการ

เรียนรูใหนักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ และเพิ่มชองทางการเรียนรูใหกับนักเรียน 

และพัฒนาทักษะดานการอานและการแตงประโยคภาษาจีนใหแกนักเรียนเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูตอไปใน



 

 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรือ่ง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตงานวิจัยไวดังนี้

1. ขอบเขตดานประชากร

ประชากรที่ ใช ในการวิ

ที่ลงทะเบียนเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนหนองบัว 

 

2. ดานเนื้อหา 

คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ไดแก กจิวัตรประจําวัน ผลไม และอาชีพ

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บทเรียนออนไลน หมายถึง บทเรียนภาษาจีน เรื่อง เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

คอมพิวเตอรหรือเครื่องมือสื่อสาร ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจของนัก

ความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนออนไลน เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรือ่ง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตงานวิจัยไวดังนี ้

ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

ที่ลงทะเบียนเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 25 

คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคําศัพทจํานวน 

จวัตรประจําวัน ผลไม และอาชีพ 

บทเรียนออนไลน หมายถึง บทเรียนภาษาจีน เรื่อง เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งเปนบทเรียนที่นักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง ในรูปแบบของการใช

องมือสื่อสาร ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน 

ความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนออนไลน เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงระดับความพึงพอใจเปน 

นอย นอยท่ีสุด 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรือ่ง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

จัยครั้ งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/3ปการศึกษา 2561 

25 คน 

มีคําศัพทจํานวน 3 หมวด 

บทเรียนออนไลน หมายถึง บทเรียนภาษาจีน เรื่อง เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับ

ซึ่งเปนบทเรียนที่นักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง ในรูปแบบของการใช

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน 

ความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

แบงระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ 



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากร 

1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ที่ลงทะเบียนเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนหนองบัว 

 

2. เครื่องมือ 

2.1 บทเรียนออนไลนผูวิจัยไดยึดหลักการพัฒนารูปแบบตาม 

ขั้นตอน ดังน้ี 
 

 

 

 

 

อางอิงจาก McGriff, Steven J. (2000). Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model. 

Instructional Design Models. 226 (14): 1

 

 

 

 

Implementation 

ตัวแปรตน 

การเรียนดวยบทเรียนออนไลน 

เ รื่ อ ง  คํ า ศั พ ท ภ า ษ า จี น ใ น

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 
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ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ที่ลงทะเบียนเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 25 

บทเรียนออนไลนผูวิจัยไดยึดหลักการพัฒนารูปแบบตาม ADDIE MODEL 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 แบบจําลองADDIE MODEL 

McGriff, Steven J. (2000). Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model. 

tional Design Models. 226 (14): 1-2. 

Analysis 

DesignEvaluation  

Development 

บทเรียนออนไลน 

เ รื่ อ ง  คํ า ศั พ ท ภ า ษ า จี น ใ น

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลน

เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอบทเรียนออนไลน เรื่อง 

คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3ปการศึกษา 2561 

25 คน 

ADDIE MODEL มีลําดับ 5 

McGriff, Steven J. (2000). Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model. 

Design 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลน

ชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้น

มีตอบทเรียนออนไลน เรื่อง 

คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น



 

 

     2.1.1 

ดานสติปญญาที่สามารถเขาใจในสิ่งที่ไดรับทางประสาทสัมผัส รูจักและเขาใจสัญลักษณ และค

ตางๆ รูจักวางแผนและดัดแปลงแกไขการ กระทําตางๆ อยางมีเหตุผล มีความความพรอม ตอการใชเทคโนโลยีใน

การเรียนการสอน 

นักเรียนหลังการเรียนการสอน ที่ตองการใหเกิดการเรียนรู มีดั

ภาษาจีนและสามารถแตงประโยคสั้นๆ จากคําศัพทหมวด กิจวัตรประจําวัน ผลไม และอาชีพได

ที่ผูสอนรับผิดชอบ แลวแยกยอยเปนเนื้อหารายคาบในการสอนแต

       2.1.2 

   

1 คาบ ดังน้ี  

   

   

   

2.1.3 

ประยุกต แลวนําสื่อการสอนเสนอผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี จํานวน 

วัดผล จํานวน 3 คนเพื่อตรวจสอบและขอคําแนะนําปรับปรุ

  2.1.4 ขั้นตอนการทดลองใช

   

สอน ผูสอนจะชี้แจง แนะนําขั้นตอนการใชงานใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน แลวจึงดําเนินการสอนไปตามลําดับ

ขั้นตอน ดังน้ี  

     2.1.5 

และพรอมนําไปใชงานกับกลุมเปาหมาย
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2.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะหเนือ้หา (Analysis) 

การวิเคราะหนักเรียนเปนนักเรียนในระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ดานสติปญญาที่สามารถเขาใจในสิ่งที่ไดรับทางประสาทสัมผัส รูจักและเขาใจสัญลักษณ และค

ตางๆ รูจักวางแผนและดัดแปลงแกไขการ กระทําตางๆ อยางมีเหตุผล มีความความพรอม ตอการใชเทคโนโลยีใน

การวิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ในการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของ

นักเรียนหลังการเรียนการสอน ที่ตองการใหเกิดการเรียนรู มีดังนี้นักเรียนสามารถแปลความหมายของคําศัพท

ภาษาจีนและสามารถแตงประโยคสั้นๆ จากคําศัพทหมวด กิจวัตรประจําวัน ผลไม และอาชีพได

การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา กําหนดเนื้อหาที่จะนํามาสรางบทเรียนตามระดบัชัน้ 

ที่ผูสอนรับผิดชอบ แลวแยกยอยเปนเนื้อหารายคาบในการสอนแตละครั้ง 

2.1.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 

 ออกแบบเนื้อหาวิชาภาษาจีน ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  แบงอออกเปน 

  

 หมวดที่ 1日常活动 rìchánɡ huódònɡกิจวัตรประจําวัน 

 หมวดที่ 2 水果shuǐɡuǒผลไม 

 หมวดที่ 3 职业 zhíyèอาชีพ 

2.1.3 ขัน้ตอนการพัฒนาหนวยการเรียนรู (Development)  

การพัฒนาสื่อการสอน ศึกษาการสรางสื่อและสรางสื่อการสอนดวยโปรแกรม

ประยุกต แลวนําสื่อการสอนเสนอผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี จํานวน 3 คน ดานเนื้อหา จํานวน 

คนเพื่อตรวจสอบและขอคําแนะนําปรับปรุงแกไข 

ขั้นตอนการทดลองใช(Implementation)  

 ผูสอนนําบทเรียนออนไลนไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมเปาหมาย โดยกอนการ

สอน ผูสอนจะชี้แจง แนะนําขั้นตอนการใชงานใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน แลวจึงดําเนินการสอนไปตามลําดับ

1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

2. ศึกษาบทเรียน เรื่อง กิจวัตรประจําวัน และทําแบบฝกหัด

3. ศึกษาบทเรียน เรื่อง ผลไม และทําแบบฝกหดั 

4.ศึกษาบทเรียน เรื่อง อาชีพ และทําแบบฝกหัด 

5. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

6. ทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 

2.1.5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)  

นําผลทีไ่ดจากการทดลองใชไปปรบัปรุงแกไข เพื่อใหไดบทเรียนออนไลนที่มีคณุภาพ

และพรอมนําไปใชงานกับกลุมเปาหมาย 

 

 

 

198 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การวิเคราะหนักเรียนเปนนักเรียนในระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีพัฒนาการ

ดานสติปญญาที่สามารถเขาใจในสิ่งที่ไดรับทางประสาทสัมผัส รูจักและเขาใจสัญลักษณ และความหมายของสิ่ง

ตางๆ รูจักวางแผนและดัดแปลงแกไขการ กระทําตางๆ อยางมีเหตุผล มีความความพรอม ตอการใชเทคโนโลยีใน

การวิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ในการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของ

งนี้นักเรียนสามารถแปลความหมายของคําศัพท

ภาษาจีนและสามารถแตงประโยคสั้นๆ จากคําศัพทหมวด กิจวัตรประจําวัน ผลไม และอาชีพได 

การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา กําหนดเนื้อหาที่จะนํามาสรางบทเรียนตามระดบัชัน้ 

แบงอออกเปน 3 เรื่องๆ ละ 

กิจวัตรประจําวัน  

การพัฒนาสื่อการสอน ศึกษาการสรางสื่อและสรางสื่อการสอนดวยโปรแกรม

คน ดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และดานการ

ผูสอนนําบทเรียนออนไลนไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมเปาหมาย โดยกอนการ

สอน ผูสอนจะชี้แจง แนะนําขั้นตอนการใชงานใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน แลวจึงดําเนินการสอนไปตามลําดับ

ศึกษาบทเรียน เรื่อง กิจวัตรประจําวัน และทําแบบฝกหัด 

จากการทดลองใชไปปรบัปรุงแกไข เพื่อใหไดบทเรียนออนไลนที่มีคณุภาพ



 

 

2.2 การสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 2.2.1 ศึกษาวิธีและเทคนิคการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 2.2.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู

ในชีวิตประจําวันประกอบไปดวยคําศัพท หมวด กิจวัตรประจําวัน ผลไมและอาชีพ

2.2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากนั้นสงใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

สอดคลอง (Index of Consistency : IOC

กลุมนักเรียนที่ไมใชกลุมเปาหมายจํานวน

กลุมเปาหมายการตรวจสอบคุณภาพเครื่

จําแนกอยูระหวาง0.32–0.64  

2.2.4สถิติที่ผูวิจัยใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ไดแก

2.2.4.

และแฮมเบลตัน (Rovinelli & Hambleton. 1977

2.2.4.

(Hopkins &Antes. 1990)  

2.2.4.

ในรูปสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอลฟ

2.3 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเพื่อใชหาความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย

ที่มีตอการเรียนบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

       2.3.1 

      2.3.2 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

เคิรท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล

3.1 ผูวิจัยชี้แจง วัตถุประสงค วิธีการใชเครื่อง และนําแนะวิธีการใช

คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

3.2 ดําเนินการทดสอบกอนเรียน 

3.3 ใหนักเรียนศึกษา

ตามแผนการเรียนรู จํานวน 3 

3.4 เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนออนไลนแลว ใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน 

(Posttest) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.5 ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

3.6  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
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การสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ศึกษาวิธีและเทคนิคการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู ของบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีน

ประกอบไปดวยคําศัพท หมวด กิจวัตรประจําวัน ผลไมและอาชีพ

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จากนั้นสงใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูซึ่งมีคาดัชนีความ

Index of Consistency : IOC) อยูในระหวาง 0.67–1.00และนําแบบทดสอบดังกลาวไปทดลองใชกับ

กลุมนักเรียนที่ไมใชกลุมเปาหมายจํานวน25 คนเพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนนํามาใชกับ

กลุมเปาหมายการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยพบวามีดัชนีคาความยากอยูระหวาง0.28

0.64  และคาความเชื่อมั่นเทากับ0.72 

สถิติที่ผูวิจัยใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ไดแก 

2.2.4.1.ดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: IOC

Rovinelli & Hambleton. 1977)  

2.2.4.2. ดัชนีคาความยากและดัชนีคาอํานาจจําแนก ใชสูตรของ

2.2.4.3. คาความเชื่อมั่นคํานวณโดยวิธีของครอนบัค (Cronbach Alpha Procedure

ในรูปสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอลฟา ( - Coefficient) (Cronbach. 1951) 

การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเพื่อใชหาความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย

บทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันมีขั้นตอนการสราง ดังนี้

.1 ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน

.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ซึ่งมี 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใชมาตราสวนประมาณคาของลิ

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยชี้แจง วัตถุประสงค วิธีการใชเครื่อง และนําแนะวิธีการใช

คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

ดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ใหนักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

3 คาบ 

เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนออนไลนแลว ใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

199 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ศึกษาวิธีและเทคนิคการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

บทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีน

ประกอบไปดวยคําศัพท หมวด กิจวัตรประจําวัน ผลไมและอาชีพ 

ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ 

งคการเรียนรูซึ่งมีคาดัชนีความ

และนําแบบทดสอบดังกลาวไปทดลองใชกับ

คนเพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนนํามาใชกับ

0.28–0.72 ดัชนีคาอํานาจ

Index of Consistency: IOC)โดยใชสูตรของโรวิเนลรี 

ดัชนีคาความยากและดัชนีคาอํานาจจําแนก ใชสูตรของฮอบกินส และแอนเตส

Cronbach Alpha Procedure) 

การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเพื่อใชหาความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย

มีขั้นตอนการสราง ดังนี ้

ารสรางแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน 

โดยใชมาตราสวนประมาณคาของลิ

ผูวิจัยชี้แจง วัตถุประสงค วิธีการใชเครื่อง และนําแนะวิธีการใชบทเรียนออนไลน เรื่อง 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันโดยดําเนินการ

เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนออนไลนแลว ใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน 

ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน เรื่อง 



 

 

4. การวิเคราะหขอมูล

4.1การหาคุณภาพ

(�̅) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนดวย

ออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

4.3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ

ภาษาจีนในชีวิตประจําวันโดยใชสถิติคาเฉลี่ย

 

7. ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4มีดังนี ้

1.1ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง  คําศัพทภาษาจีนใน

ปที่ 4 ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บไซด

 

ภาพที่ 
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การวิเคราะหขอมูล 

การหาคุณภาพบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนดวย

ออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันโดยใชสถิติคาเฉลี่ย(�̅) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพท

โดยใชสถิติคาเฉลี่ย(�̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง  คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บไซดhttps://sites.google.com/view/e-learning

 
 

ภาพที่ 2สแกนคิวอารโคด เพื่อเขาสูบทเรยีนออนไลน 

 

ภาพที่ 3 บทเรียนออนไลน  เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
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บทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันโดยใชสถิติคาเฉลี่ย

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

บทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพท

ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

learning-by-phatcharee 

 

บทเรียนออนไลน  เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 



 

 

ภาพที่ 

ภาพที่ 

 

บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันมีรา

1. คําแนะนําในการใชบทเรียน

2. จุดประสงคการเรียนรู

3. แบบทดสอบกอนเรียน

4. บทเรียนเรื่อง กิจวัตรประจําวัน ผลไม และอาชีพ

5. แบบฝกหัดทายบทเรียน

6. แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. กระดานสนทนา

 

1.2คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตปร

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหนองบัวท่ีประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ดังตารางท่ี 
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ภาพที่ 4 บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน

 

 

ภาพที่ 5 บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน

บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันมีรายละเอียดดังนี ้

คําแนะนําในการใชบทเรียน 

จุดประสงคการเรียนรู 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 

บทเรียนเรื่อง กิจวัตรประจําวัน ผลไม และอาชีพ 

แบบฝกหัดทายบทเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

กระดานสนทนา 

คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

โรงเรียนหนองบัวท่ีประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ดังตารางท่ี 1 
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บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 

 

บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 

ะจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น



 

 

ตารางที่ 1ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

ลําดับ 

1 เนื้อหาเหมาะสมกับจุดประสงค

2 ความถูกตองของคําศัพท

3 ความถูกตองของโครงสรางประโยค

4 ความเหมาะสมในการจดัเรยีงลําดบัคําศัพท

5 ความทันสมัยของคําศัพท

6 การแบงหมวดหมูของคํา

7 ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา

8 คําศัพทเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

9 ภาพประกอบสื่อสารไดตรงกับเนื้อหา

10 คําศัพทเปนประโยชนและสามารถนําไปประยุกตใชได

ค

จากตารางท่ี 1 พบวา บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน สําหรับนักเรยีนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรยีนหนองบัวคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด 

 

1.3 คุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนออนไลน

มัธยมศึกษาปที4่ โรงเรียนหนองบัว ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดังตารางที่ 

 

ตารางที่ 2ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

ลําดับ 

1 ความเหมาะสมของการใชสีพื้นหลงั

2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร

3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร

4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร

5 ความเหมาะสมขององคประกอบในหนาจอ

6 การออกแบบกราฟกหนาจอมีความสวยงาม

7 ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหา

8 ภาพประกอบสามารถมองเห็นไดชดัเจน

9 บทเรียนหนาสนใจและดึงดูดนักเรยีน

10 บทเรียนนี้มีความเหมาะสมสามารถนําไปเผยแพรได

คาเฉลี่ยรวม

จากตารางท่ี 2พบวา บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน สําหรับนักเรยีนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรยีนหนองบัวคุณภาพดานเทคนิคอยูในระดบัมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

รายการประเมิน Mean S.D.

จุดประสงค 4.33 0.58

ความถูกตองของคําศัพท 4.67 0.58

ความถูกตองของโครงสรางประโยค 4.67 0.58

ความเหมาะสมในการจดัเรยีงลําดบัคําศัพท 4.67 0.58

ความทันสมัยของคําศัพท 4.33 0.58

การแบงหมวดหมูของคําศัพท 4.67 0.58

ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา 4.00 0.00

คําศัพทเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 5.00 0.00

ภาพประกอบสื่อสารไดตรงกับเนื้อหา 5.00 0.00

คําศัพทเปนประโยชนและสามารถนําไปประยุกตใชได 5.00 0.00

คาเฉลี่ยรวม 4.63 0.49

พบวา บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน สําหรับนักเรยีนชั้น

โรงเรยีนหนองบัวคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด (�̅= 4.63, S.D.= 

คุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

โรงเรียนหนองบัว ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดังตารางที่ 2  

ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

รายการประเมิน Mean SD

ความเหมาะสมของการใชสีพื้นหลงั 4.33 0.58

ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.00 1.00

ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.33 0.58

ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 3.67 0.58

ความเหมาะสมขององคประกอบในหนาจอ 3.67 0.58

กแบบกราฟกหนาจอมีความสวยงาม 4.00 1.00

ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหา 4.67 0.58

ภาพประกอบสามารถมองเห็นไดชดัเจน 4.33 0.58

บทเรียนหนาสนใจและดึงดูดนักเรยีน 3.67 0.58

บทเรียนนี้มีความเหมาะสมสามารถนําไปเผยแพรได 4.00 1.00

คาเฉลี่ยรวม 4.07 0.69

พบวา บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน สําหรับนักเรยีนชั้น

โรงเรยีนหนองบัวคุณภาพดานเทคนิคอยูในระดบัมาก (�̅= 4.07, S.D.= 0.69
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ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

S.D. ระดับคุณภาพ 

0.58 มากที่สุด 

0.58 มากที่สุด 

0.58 มากที่สุด 

0.58 มากที่สุด 

0.58 มากที่สุด 

0.58 มากที่สุด 

0.00 มาก 

0.00 มากที่สุด 

0.00 มากที่สุด 

0.00 มากที่สุด 

0.49 มากที่สุด 

พบวา บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน สําหรับนักเรยีนชั้น

, S.D.= 0.49)   

เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

SD ระดับคณุภาพ 

0.58 มากที่สุด 

1.00 มาก 

0.58 มากที่สุด 

0.58 มาก 

0.58 มาก 

1.00 มาก 

0.58 มากที่สุด 

0.58 มากที่สุด 

0.58 มาก 

1.00 มาก 

0.69 มาก 

พบวา บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน สําหรับนักเรยีนชั้น

= 4.07, S.D.= 0.69)   



 

 

1.4 ประสิทธิภาพของของบทเรียนออนไลนเรื่อง คํา

 

ตารางที่ 3ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

ผลการทดสอบ จํานวนนักเรียน

ระหวางเรยีน 

หลังเรียน 

จากตารางที่ 3พบวา บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหนองบัว มีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเทากับ 

กําหนดไวคือ80/80 

 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึก

ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ดังตารางที่ 

 

ตารางที่ 4ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกอนเรยีนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  

เรียนดวยบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวั
 

การทดสอบ

กอนเรียน 

หลังเรียน 

จากตารางท่ี 4พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 

ออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน สูงกวากอนเรียน

3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในดังตารางที่

 

ตารางที่ 5ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนใน

ชีวิตประจําวัน(n=25) 
 

ลําดับ 

1 คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสม เขาใจงาย

2 เขาใชงานงาย ไมซับซอน

3 ลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษรชัดเจน สวยงาม อานงาย

4 บทเรียน สะดุดตา นาสนใจ นาติดตาม

5 ภาพที่ใชในบทเรียนมีความนาสนใจ 

สงเสริมการเรียนรู 

6 บทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน

7 เนื้อหามีความกะทัดรดั ชัดเจน เปนลําดับขั้น งายตอการทํา

ความเขาใจ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ประสิทธิภาพของของบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ดังตารางที่ 

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม  คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพผลการเรียน

25 30 25.16 

25 15 12.64 

พบวา บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

โรงเรียนหนองบัว มีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเทากับ 83.87/84.27

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียนดวยบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพท

ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ดังตารางที่ 4 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกอนเรยีนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  

เรียนดวยบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม  Mean 

 25 15 9.28 

 25 15 12.64 

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4 หลังเรียนดวยบทเรียน

ออนไลน เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน สูงกวากอนเรียน 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในดังตารางที่

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนใน

รายการประเมิน Mean S.D.

ยนรูเหมาะสม เขาใจงาย 4.56 0.51

เขาใชงานงาย ไมซับซอน 4.32 0.69

ลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษรชัดเจน สวยงาม อานงาย 4.68 0.56

บทเรียน สะดุดตา นาสนใจ นาติดตาม 4.52 0.51

ภาพที่ใชในบทเรียนมีความนาสนใจ สอดคลองกับเนื้อหาและ 4.60 0.50

บทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน 4.28 0.46

เนื้อหามีความกะทัดรดั ชัดเจน เปนลําดับขั้น งายตอการทํา 4.36 0.57
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ศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ดังตารางที่ 3 

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 
ประสิทธิภาพผลการเรียน 

83.87 

84.27 

พบวา บทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

83.87/84.27ซึ่งสูงกวาเกณฑที่

หลังเรียนดวยบทเรียนออนไลน เรื่อง คําศัพท

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกอนเรยีนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4   ที่

 S.D. 

2.56 

1.47 

หลังเรียนดวยบทเรียน

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในดังตารางที5่  

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนใน

S.D. ระดับคุณภาพ 

0.51 มากที่สุด 

0.69 มากที่สุด 

0.56 มากที่สุด 

0.51 มากที่สุด 

0.50 มากที่สุด 

0.46 มากที่สุด 

0.57 มากที่สุด 



 

 

ลําดับ 

8 บทเรียนและแบบทดสอบกระตุนใหเรียนรูดวยต

9 แบบทดสอบสอดคลองกับบทเรยีนและตรงประเด็นกับเนื้อหา

ที่ศึกษา 

10 สามารถนําคําศัพทไปใชในชีวิตประจําวันได

คาเฉลี่ยรวม

จากตารางท่ี 5พบวานักเรียนมีความพึงพอใจบทเรียนออนไลน

ในระดับมากที่สุด  (�̅= 4.53, S.D.= 0.55

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 1. ผลการหาคุณภาพของบทเรียนออนไลนเรื่องคําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่4 โรงเรียนหนองบัวที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญผล

ที่สุดไดแกเนื้อหาเหมาะสมกับจุดประสงคการแบงหมวดหมูความถูกตองของคําศัพทและโครงสรางประโยคความ

เหมาะสมในการจัดเรียงลําดับความทันสมัยของคําศัพทเหมาะสมกับกลุมเปาหมายภาพประกอบสื่อสารไดตรงกับ

เนื้อหาคําศัพทเปนประโยชนและสามารถนําไปประยุกตใชไดและขอท่ีมีระดับคุณภาพมากไดแกความเหมาะสมของ

ปริมาณเนื้อหาจากผลการประเมินสรุปไดวาคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด 

การประเมินดานเทคนิคขอที่มีระดับคุณภาพมากที่สุดไดแกความเหมาะสมของการใชสีพื้

ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหาและสามารถมองเห็นไดชัดเจนขอที่มีระดับคุณภาพมากไดแกความเหมาะสมของ

รูปแบบตัวอักษรสีตัวอักษรองคประกอบในหนาจอการออกแบบกราฟกหนาจอมีความสวยงามบทเรียนหนาสนใจ

และมีความเหมาะสมสามารถนําไปเผยแพรไดจากผลการประเมินสรุ

(�̅= 4.07, S.D.= 0.69) และมีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเทากับ

พัฒนาบทเรียนใหสอดคลองกับนักเรียน เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรู และกระตุนความสนใจของนักเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของธิดารัตน ภูพงษา และคณะ 

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

อีเลิรนนิง มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก คุณภาพดานสื่อ

การออกแบบบทเรียนบนเครือขายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต อยูในระดับดีมากและบทเรียนมีประสิทธิภาพ

ของกระบวนการตอประสิทธิภาพผลลัพธ เทากับ 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

ภาษาจีนในชีวิตประจําวันสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

กระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสมกับนักเรียนนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาไดดวย

ตนเองรวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบพรอ

สื่อสารระหวางผูสอนกับนักเรียนในลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธิดารัตนภู

พงษาและคณะ (2561) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเรื่อง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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รายการประเมิน Mean S.D.

บทเรียนและแบบทดสอบกระตุนใหเรียนรูดวยตนเอง 4.60 0.50

แบบทดสอบสอดคลองกับบทเรยีนและตรงประเด็นกับเนื้อหา 4.60 0.65

สามารถนําคําศัพทไปใชในชีวิตประจําวันได 4.76 0.44

คาเฉลี่ยรวม 4.53 0.55

พบวานักเรียนมีความพึงพอใจบทเรียนออนไลนเรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันอยู

= 4.53, S.D.= 0.55) 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ผลการหาคุณภาพของบทเรียนออนไลนเรื่องคําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้น

โรงเรียนหนองบัวที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญผลการประเมินดานเนื้อหาขอที่มีระดับคุณภาพมาก

ที่สุดไดแกเนื้อหาเหมาะสมกับจุดประสงคการแบงหมวดหมูความถูกตองของคําศัพทและโครงสรางประโยคความ

เหมาะสมในการจัดเรียงลําดับความทันสมัยของคําศัพทเหมาะสมกับกลุมเปาหมายภาพประกอบสื่อสารไดตรงกับ

ยชนและสามารถนําไปประยุกตใชไดและขอท่ีมีระดับคุณภาพมากไดแกความเหมาะสมของ

ปริมาณเนื้อหาจากผลการประเมินสรุปไดวาคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด (�̅= 4.63, S.D.= 0.49)  

การประเมินดานเทคนิคขอที่มีระดับคุณภาพมากที่สุดไดแกความเหมาะสมของการใชสีพื้

ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหาและสามารถมองเห็นไดชัดเจนขอที่มีระดับคุณภาพมากไดแกความเหมาะสมของ

รูปแบบตัวอักษรสีตัวอักษรองคประกอบในหนาจอการออกแบบกราฟกหนาจอมีความสวยงามบทเรียนหนาสนใจ

และมีความเหมาะสมสามารถนําไปเผยแพรไดจากผลการประเมินสรุปไดวาคุณภาพดานดานเทคนิคอยูในระดับมาก 

และมีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเทากับ83.87/84.27เนื่องมาจากการออกแบบได

พัฒนาบทเรียนใหสอดคลองกับนักเรียน เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรู และกระตุนความสนใจของนักเรียน ซึ่ง

วิจัยของธิดารัตน ภูพงษา และคณะ (2561) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

อีเลิรนนิง มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก คุณภาพดานสื่อบนเครือขายอยูในระดับดีมากและคุณภาพดาน

การออกแบบบทเรียนบนเครือขายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต อยูในระดับดีมากและบทเรียนมีประสิทธิภาพ

ของกระบวนการตอประสิทธิภาพผลลัพธ เทากับ 80.11/81.33 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 หลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนเรื่องคําศัพท

ภาษาจีนในชีวิตประจําวันสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เนื่องมาจากบทเรียนออนไลนไดผาน

กระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสมกับนักเรียนนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาไดดวย

ตนเองรวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบพรอมเฉลยนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกตองไดทันทีและมีการ

สื่อสารระหวางผูสอนกับนักเรียนในลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธิดารัตนภู

ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเรื่อง

อังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่

เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสายฝนสวัส

204 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 
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S.D. ระดับคุณภาพ 

0.50 มากที่สุด 

0.65 มากที่สุด 

0.44 มากที่สุด 

0.55 มากที่สุด 

เรื่อง คําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันอยู

ผลการหาคุณภาพของบทเรียนออนไลนเรื่องคําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้น

การประเมินดานเนื้อหาขอที่มีระดับคุณภาพมาก

ที่สุดไดแกเนื้อหาเหมาะสมกับจุดประสงคการแบงหมวดหมูความถูกตองของคําศัพทและโครงสรางประโยคความ

เหมาะสมในการจัดเรียงลําดับความทันสมัยของคําศัพทเหมาะสมกับกลุมเปาหมายภาพประกอบสื่อสารไดตรงกับ

ยชนและสามารถนําไปประยุกตใชไดและขอท่ีมีระดับคุณภาพมากไดแกความเหมาะสมของ

= 4.63, S.D.= 0.49)  ผล

การประเมินดานเทคนิคขอที่มีระดับคุณภาพมากที่สุดไดแกความเหมาะสมของการใชสีพื้นหลังขนาดตัวอักษร

ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหาและสามารถมองเห็นไดชัดเจนขอที่มีระดับคุณภาพมากไดแกความเหมาะสมของ

รูปแบบตัวอักษรสีตัวอักษรองคประกอบในหนาจอการออกแบบกราฟกหนาจอมีความสวยงามบทเรียนหนาสนใจ

ปไดวาคุณภาพดานดานเทคนิคอยูในระดับมาก 

เนื่องมาจากการออกแบบได

พัฒนาบทเรียนใหสอดคลองกับนักเรียน เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรู และกระตุนความสนใจของนักเรียน ซึ่ง

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา บทเรียน

บนเครือขายอยูในระดับดีมากและคุณภาพดาน

การออกแบบบทเรียนบนเครือขายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต อยูในระดับดีมากและบทเรียนมีประสิทธิภาพ

ยบทเรียนออนไลนเรื่องคําศัพท

เนื่องมาจากบทเรียนออนไลนไดผาน

กระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสมกับนักเรียนนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาไดดวย

มเฉลยนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกตองไดทันทีและมีการ

สื่อสารระหวางผูสอนกับนักเรียนในลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธิดารัตนภู

ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเรื่อง

พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสายฝนสวัส



 

 

เอื้อและคณะ (2557) ไดทําการวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนแกวเสด็จพิทยาคมจังหวัดกาฬสินธุพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่

ประเมินดังนี้ 1) คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสมเขาใจงาย 

ตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสมชัดเจนสวยงามอานงาย 

ภาพที่ใชในบทเรียนมีความนาสนใจสอดคลองกับเนื้อหาและสงเสริมการเรียนรู 

กับนักเรียน 7) เนื้อหามีความกะทัดรัดชัดเจนเปนลําดับขั้นงายตอการทําความเขาใจ 

กระตุนใหเรียนรูดวยตนเอง 9) 

นําคําศัพทไปใชในชีวิตประจําวันไดซึ่งผลการประเมินพบวานักเรียนประเมินระดับคุณภาพมากที่สุดทุกขอจากผล

การประเมินสรุปไดวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช

1. การนําบทเรียนออนไลนไปใชควรใหคําแนะนําและอธิบายรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการเรียนรูกอน

การเรียนรูจริงเพื่อใหเกิดความเขาใจในการเรียนและงายตอการใชงาน

2. การจัดการเรียนรูควรจัดเตรียมความพรอมของคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อกอใหเกิดการเรียนรูที่

มีประสิทธิภาพการเขาถึงขอมูลตางๆ

3. ครูผูสอนเปนผูใหความชวยเหลือและคําแนะนําจากสถานการณที่กําหนดใหคอยสอบถามใหกระตุน

ความคิดของผูเรียนและชวยเหลือการสงเสริมการรูรวมถึงเมื่อเกิดปญหาในการใชงานบทเรียน

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรนําบทเรียนออนไลน

2. ควรนําเทคนิคการสอนดานตางๆมาใชในการพัฒนาบทเรียนออนไลน

 

9. เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2553

ชุมนุม สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย

ชัยวชิต เชียรชนะ.  (2560). สถิติสําหรับการวิจัยแนวคิดและการประยุกตใช

โชติกา เรืองแจม.  (2548).  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาฟสิกสของนักเรียน

ระหวางการสอนโดยบทเรียนออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็

จาก http://www.riclib.nrct.go.th/abs/ab

ธิดารัตน ภูพงษา ศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี และทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล 

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติว ิสต เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนั

วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม

บุญชม ศรีสะอาด.  (2535). การวิจัยเบื้องตน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ไดทําการวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลนเรื่องสมดุลเคมีสําหรับ

โรงเรียนแกวเสด็จพิทยาคมจังหวัดกาฬสินธุพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนเรื่องคําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันมีหัวขอการ

คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสมเขาใจงาย 2) เขาใชงานงายไมซับซอน 

ตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสมชัดเจนสวยงามอานงาย 4) บทเรียนมีความเหมาะสมสะดุดตานาสนใจนาติดตาม

ยนมีความนาสนใจสอดคลองกับเนื้อหาและสงเสริมการเรียนรู 6) บทเรียนมีความยากงายเหมาะสม

เนื้อหามีความกะทัดรัดชัดเจนเปนลําดับขั้นงายตอการทําความเขาใจ 8) บทเรียนและแบบทดสอบ

) แบบทดสอบสอดคลองกับบทเรียนและตรงประเด็นกับเนื้อหาที่ศึกษา 

นําคําศัพทไปใชในชีวิตประจําวันไดซึ่งผลการประเมินพบวานักเรียนประเมินระดับคุณภาพมากที่สุดทุกขอจากผล

การประเมินสรุปไดวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (�̅= 4.53, S.D.= 0.55

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 

รนําบทเรียนออนไลนไปใชควรใหคําแนะนําและอธิบายรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการเรียนรูกอน

การเรียนรูจริงเพื่อใหเกิดความเขาใจในการเรียนและงายตอการใชงาน 

การจัดการเรียนรูควรจัดเตรียมความพรอมของคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อกอใหเกิดการเรียนรูที่

ธิภาพการเขาถึงขอมูลตางๆ 

ครูผูสอนเปนผูใหความชวยเหลือและคําแนะนําจากสถานการณที่กําหนดใหคอยสอบถามใหกระตุน

ความคิดของผูเรียนและชวยเหลือการสงเสริมการรูรวมถึงเมื่อเกิดปญหาในการใชงานบทเรียน

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรนําบทเรียนออนไลนไปประยุกตกับหนวยการเรียนรูอื่นๆ 

ควรนําเทคนิคการสอนดานตางๆมาใชในการพัฒนาบทเรียนออนไลน 

2553).หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ชุมนุม สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.จํากัด. 

สถิติสําหรับการวิจัยแนวคิดและการประยุกตใช. กรุงเทพฯ: 

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาฟสิกสของนักเรียน

ระหวางการสอนโดยบทเรียนออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ตกับการเรียนปกติในชั้นเรียน

http://www.riclib.nrct.go.th/abs/ab185813.pdf. 

ธิดารัตน ภูพงษา ศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี และทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล (2561).  การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติว ิสต เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม, 17, 63-71 

การวิจัยเบื้องตน.  กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาสน. 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การเรียนรูดวยบทเรียนออนไลนเรื่องสมดุลเคมีสําหรับ

โรงเรียนแกวเสด็จพิทยาคมจังหวัดกาฬสินธุพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

องคําศัพทภาษาจีนในชีวิตประจําวันมีหัวขอการ

เขาใชงานงายไมซับซอน 3) ลักษณะขนาดและสี

บทเรียนมีความเหมาะสมสะดุดตานาสนใจนาติดตาม5) 

บทเรียนมีความยากงายเหมาะสม

บทเรียนและแบบทดสอบ

กับเนื้อหาที่ศึกษา 10) สามารถ

นําคําศัพทไปใชในชีวิตประจําวันไดซึ่งผลการประเมินพบวานักเรียนประเมินระดับคุณภาพมากที่สุดทุกขอจากผล

55) 

รนําบทเรียนออนไลนไปใชควรใหคําแนะนําและอธิบายรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการเรียนรูกอน

การจัดการเรียนรูควรจัดเตรียมความพรอมของคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อกอใหเกิดการเรียนรูที่

ครูผูสอนเปนผูใหความชวยเหลือและคําแนะนําจากสถานการณที่กําหนดใหคอยสอบถามใหกระตุน

ความคิดของผูเรียนและชวยเหลือการสงเสริมการรูรวมถึงเมื่อเกิดปญหาในการใชงานบทเรียน 

2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาฟสิกสของนักเรียน

ตกับการเรียนปกติในชั้นเรียน.  เขาถึง

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตาม

กเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5.  



 

 

ปญญา วรรณชัย.  (2553).  ความสามารถดานการฟง

ได รั บการสอนโดย ใช รูป แบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน ประเทศไทย

ปาริชาต สถาป ตานนท.  (2550

วิวัฒน มีสุวรรณ.  (2561). วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

สายฝน สวัสเอื้อ เนตรชนก จันทรสวาง และปนัดดา แทนสุโพธิ์ 

บทเรียนออนไลน เรื่อง สมดุลเคมี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 

จังหวัดกาฬสินธุ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา

สิริกาญจน ไชยนิธิวุฒ.ิ (2553)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประ

สุรีพร ไตรจันทร. (2557).  สภาพปญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยยุคปจจุบัน ของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี

Cornbach, L.J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests

Hopkins, C. D.; & Antes, R. L. (1990). 

Itasca, IL: F. E. Peacock.

McGriff, S. J. (2000). Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model. 

Design Models. 226(14): 1

Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (

of criterion-referenced test item validity

49-60. 
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ความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ได รั บการสอนโดย ใช รูป แบบการสอนแบบทา งตรง .  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน ประเทศไทย. 

2550). ระเบียบวิธีการวิจัยการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา. พิษณุโลก: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร

สายฝน สวัสเอื้อ เนตรชนก จันทรสวาง และปนัดดา แทนสุโพธิ์ (2557).  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย

บทเรียนออนไลน เรื่อง สมดุลเคมี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 5 โรงเรียนแกวเสด็จพิทยาคม 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 8, 149-157. 

(2553).การสรางบทเรียนออนไลนเรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีว ิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6. (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

สภาพปญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยยุคปจจุบัน ของนักเรียนระดับ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธาน,ี  6, 159-199. 

Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests

Hopkins, C. D.; & Antes, R. L. (1990). Classroom Measurement and Evaluation. 3

Itasca, IL: F. E. Peacock. 

McGriff, S. J. (2000). Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model. 

. 226(14): 1-2. 

i, R. J., & Hambleton, R. K. (1977). On the use of content specialists in the assessment 

referenced test item validity. Dutch Journal of Educational  Research,  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่

วิ ทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ) .  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย

โรงเรียนแกวเสด็จพิทยาคม 

การสรางบทเรียนออนไลนเรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีว ิตประจําวัน สําหรับ

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต).  มหาวิทยาลัย

สภาพปญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยยุคปจจุบัน ของนักเรียนระดับ

Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika. 

Classroom Measurement and Evaluation. 3rded.              

McGriff, S. J. (2000). Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model. Instructional 

On the use of content specialists in the assessment  

. Dutch Journal of Educational  Research,  2, 



 

 

การศึกษารายกรณีการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรม

พิมาพร วงศเข ื่อนแกว

บทคัดยอ 
การจัดกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรง มีวัตถุประสงคการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึ

พฤติกรรมการเลนรุนแรงของเด็กปฐมวัยท่ีไดทําการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรนุแรง 

ประชากรเปาหมายในการศึกษารายกรณีครั้งนี้คือ เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่

ลอออุทิศ ไดจากการเลือกแบบเจาะจงโดยการสังเกตพฤติกร

กิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมความรุนแรงและแบบบันทึกความถี่ผลการศึกษาพบวาคณะที่เด็กทํา

กิจกรรมวาดรูปแบบรวมมือเด็กมีการแสดงพฤติกรรมการแลนที่รุนแรงลดลงและสามารถตอบคําถามแสดงความ

คิดเห็นระหวางการทํากิจกรรม

 

คําสําคัญ : การศึกษารายกรณี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
1 สาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัสวนดุสิต
3 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัสวนดุสิต
4 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัสวนดุสิต
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การศึกษารายกรณีการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรม

การเลนรุนแรง 

 

พิมาพร วงศเข ื่อนแกว
1  นพมาศ สรอยฟา

2  ศศิธร รณะบุตร
3  ชนสิรา ใจชัยภูมิ

 

การจัดกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรง มีวัตถุประสงคการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึ

พฤติกรรมการเลนรุนแรงของเด็กปฐมวัยท่ีไดทําการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรนุแรง 

ประชากรเปาหมายในการศึกษารายกรณีครั้งนี้คือ เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่2 กําลังศึกษาในโรงเรียนสาธิต

ลอออุทิศ ไดจากการเลือกแบบเจาะจงโดยการสังเกตพฤติกรรมการเลนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแกแผนการ

กิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมความรุนแรงและแบบบันทึกความถี่ผลการศึกษาพบวาคณะที่เด็กทํา

กิจกรรมวาดรูปแบบรวมมือเด็กมีการแสดงพฤติกรรมการแลนที่รุนแรงลดลงและสามารถตอบคําถามแสดงความ
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Abstract 

 
          The objective of this study was to study the violent behavior of early childhood children 

who had cooperative drawing activities to reduce the violent play behavior. The target 

population were 2nd-year kinderg

target population were selected by purposive sampling with observing the playing behavior. The 

instruments used in this study were the plan of cooperative drawing activity to reduce the 

violent behavior and frequency recording.

          The study found that while the children were doing the cooperative drawing activities, 

they reduced the violent behavior and could answer the questions and expressed their opinions 

during activities. 
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1. บทนํา 
                การที่ประเทศชาติจะพัฒนาหรือจะเจริญเติบโตกาวไปขางหนาไดนั้นจะตองอาศัยพลังที่มีคุณภาพของ

คนหรือประชากรของประเทศนั้นๆ จากสภาพสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลารวมไปถึงรูปแบบการ

ดํารงชีวิตที่มุงเนนไปในดานการแขงขันมากขึ้นจน

ละเลยก็คือการอยูรวมกันอยางมีความสุขชวยเหลือและแบงปนตลอดจนถึงมีความรวมมือซึ่งกันและกันในสังคมจึง

เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนามนุษยก็คือการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเด็กเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งเปนควา

เปนผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและเปนมนุษยชาติ เปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติ

จึงข้ึนอยูกับคุณภาพของเด็ก เด็กที่มีความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มีพัฒนาการในทุก ๆ ดาน ที่เหมาะสม

กับวัย ไมวาจะเปนพัฒนาการทางดานรางกา

อยูในสังคมไดอยางมีความสุขและเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเด็กในวัยแรกเกิดของชีวิตจะเรียกวา 

“เด็กปฐมวัย” เปนวัยที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 

มีความสําคัญตอพัฒนาการในชวงตางๆของชีวิตเปนอยางมากเด็กปฐมวัย ควรจะไดรับการสงเสริมและเรียนรูเพื่อ

พัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตเปนพลเมืองที่ดีและสิ่งสําคัญในการพัฒนาเด็กก็คือการสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมซึ่งเปน

พฤติกรรมพื้นฐานในการอยูร

พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมที่ปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดดีและสามารถอยูรวมกันกับผูอื่นหรือทํากิจกรรมรวมกับ

ผูอื่นได(พรเพ็ญบัวทอง 2555, 

 ในการศึกษารายกรณีครั้งนี้ปญหาที่พบในชั้นเรียนคือ เด็กมีพฤติกรรมในการเลนรวมกับเพื่อนอยางรุนแรง 

ไมวาจะเปนพฤติกรรมที่ชอบแยงของเพื่อน  ปาสิ่งของ โยนของเลน เลนตอสูกับเพื่อนจนเพื่อนไดรับบาดเจ็บ พูดไม

สุภาพและชอบทํารายตัวเอง ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรร

หรือกิจกรรมรวมกับเพื่อน พฤติกรรมตางๆเหลานี้ลวนทําใหเด็กเกิดการทะเลาะวิวาทกับเพื่อซึ่งสงผลตอการเรียนรู

ในดานสังคมและการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในการเลนหรือการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น พฤติกรรมที่เปนปญหาทางการเ

ที่รุนแรงของเด็กนี้จึงไดรับการปรับพฤติกรรมโดยเขาไปคุยกับเด็กดีๆพรอมทําขอตกลงอธิบายถึงเหตุผลและแยกเด็ก

ออกจากกัน หลังจากนั้นควรสงเสริมใหเด็กทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํากิจกรรมเกี่ยวกับความสามัคคีเพื่อใหเด็กไดเขา

สังคมและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่นมาก

ผูอื่น ( จีระพันธุ พูลพัฒน,2548 )

รุนแรง 

           ในการจัดกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรงนี้เ

กระบวนการกลุมที่ตองพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดเกิดการเรียนรูและฝกการ

ควบคุมพฤติกรรมที่ดีโดยใชความรวมมือและความสามัคคีของผูเรียนในการเขาสังคม

 การจัดกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรงใ

พฤติกรรมการเลนที่รุนแรงไดทันทีแตเมื่อใหเด็กไดทํากิจกรรมวาดภาพอยางตอเนื่องกับผูอื่นจะทําใหผูเรียนแสดง

พฤติกรรมนอยลงเพราะ การเรียนรูของมนุษยสวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเรียนรูจากตัวแบบ

เนื่องจากมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวอยูเสมอผูเรียนจะตองสามารถที่จะประเมินไดวาตน

เลียนแบบไดดีหรือไมดีอยางไร 
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การที่ประเทศชาติจะพัฒนาหรือจะเจริญเติบโตกาวไปขางหนาไดนั้นจะตองอาศัยพลังที่มีคุณภาพของ

คนหรือประชากรของประเทศนั้นๆ จากสภาพสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลารวมไปถึงรูปแบบการ

ดํารงชีวิตที่มุงเนนไปในดานการแขงขันมากขึ้นจนทําใหลืมไปวาแทท่ีจริงแลวสิ่งท่ีสังคมควรใหความสําคัญและไมควร

ละเลยก็คือการอยูรวมกันอยางมีความสุขชวยเหลือและแบงปนตลอดจนถึงมีความรวมมือซึ่งกันและกันในสังคมจึง

เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนามนุษยก็คือการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเด็กเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งเปนควา

เปนผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและเปนมนุษยชาติ เปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติ

จึงข้ึนอยูกับคุณภาพของเด็ก เด็กที่มีความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มีพัฒนาการในทุก ๆ ดาน ที่เหมาะสม

กับวัย ไมวาจะเปนพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและจริยธรรม จะเปนผูที่สามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมไดอยางมีความสุขและเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเด็กในวัยแรกเกิดของชีวิตจะเรียกวา 

เปนวัยที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 8 ป จัดไดวาเปนชวงยะระที่สําคัญที่สุดข

มีความสําคัญตอพัฒนาการในชวงตางๆของชีวิตเปนอยางมากเด็กปฐมวัย ควรจะไดรับการสงเสริมและเรียนรูเพื่อ

พัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตเปนพลเมืองที่ดีและสิ่งสําคัญในการพัฒนาเด็กก็คือการสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมซึ่งเปน

พฤติกรรมพื้นฐานในการอยูรวมกันในสังคมจึงเปนสิ่งที่ควรไดรับการปลูกฝนเปนอยางยิ่งและจะสงผลใหเด็กมี

พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมที่ปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดดีและสามารถอยูรวมกันกับผูอื่นหรือทํากิจกรรมรวมกับ

2555, อางใน เยาวพา เดชะคุปต, 2542. น.85) 

ศึกษารายกรณีครั้งนี้ปญหาที่พบในชั้นเรียนคือ เด็กมีพฤติกรรมในการเลนรวมกับเพื่อนอยางรุนแรง 

ไมวาจะเปนพฤติกรรมที่ชอบแยงของเพื่อน  ปาสิ่งของ โยนของเลน เลนตอสูกับเพื่อนจนเพื่อนไดรับบาดเจ็บ พูดไม

สุภาพและชอบทํารายตัวเอง ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ชอบเตะหรือกัดเพื่อนในขณะที่เลนรวมกับเพื่อน

หรือกิจกรรมรวมกับเพื่อน พฤติกรรมตางๆเหลานี้ลวนทําใหเด็กเกิดการทะเลาะวิวาทกับเพื่อซึ่งสงผลตอการเรียนรู

ในดานสังคมและการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในการเลนหรือการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น พฤติกรรมที่เปนปญหาทางการเ

ที่รุนแรงของเด็กนี้จึงไดรับการปรับพฤติกรรมโดยเขาไปคุยกับเด็กดีๆพรอมทําขอตกลงอธิบายถึงเหตุผลและแยกเด็ก

ออกจากกัน หลังจากนั้นควรสงเสริมใหเด็กทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํากิจกรรมเกี่ยวกับความสามัคคีเพื่อใหเด็กไดเขา

สังคมและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่นมากขึ้นและทําใหเด็กรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองและเขาใจในการเลนรวมกับ

,2548 )ในครั้งนี้ผูศึกษาจึงไดจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลน

ในการจัดกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรงนี้เ

กระบวนการกลุมที่ตองพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดเกิดการเรียนรูและฝกการ

ควบคุมพฤติกรรมที่ดีโดยใชความรวมมือและความสามัคคีของผูเรียนในการเขาสังคม 

การจัดกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรงในครั้งแรกเด็กยังไมสามารถลด

พฤติกรรมการเลนที่รุนแรงไดทันทีแตเมื่อใหเด็กไดทํากิจกรรมวาดภาพอยางตอเนื่องกับผูอื่นจะทําใหผูเรียนแสดง

พฤติกรรมนอยลงเพราะ การเรียนรูของมนุษยสวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเรียนรูจากตัวแบบ

พันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวอยูเสมอผูเรียนจะตองสามารถที่จะประเมินไดวาตน

เลียนแบบไดดีหรือไมดีอยางไร (Bandura 1963, อางใน watcharaphon, 2550) 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การที่ประเทศชาติจะพัฒนาหรือจะเจริญเติบโตกาวไปขางหนาไดนั้นจะตองอาศัยพลังที่มีคุณภาพของ

คนหรือประชากรของประเทศนั้นๆ จากสภาพสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลารวมไปถึงรูปแบบการ

ทําใหลืมไปวาแทท่ีจริงแลวสิ่งท่ีสังคมควรใหความสําคัญและไมควร

ละเลยก็คือการอยูรวมกันอยางมีความสุขชวยเหลือและแบงปนตลอดจนถึงมีความรวมมือซึ่งกันและกันในสังคมจึง

เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนามนุษยก็คือการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเด็กเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งเปนความหวังของครอบครัว 

เปนผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและเปนมนุษยชาติ เปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติ

จึงข้ึนอยูกับคุณภาพของเด็ก เด็กที่มีความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มีพัฒนาการในทุก ๆ ดาน ที่เหมาะสม

ย สติปญญา อารมณ สังคมและจริยธรรม จะเปนผูที่สามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมไดอยางมีความสุขและเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเด็กในวัยแรกเกิดของชีวิตจะเรียกวา 

ป จัดไดวาเปนชวงยะระที่สําคัญที่สุดของชีวิตและเปนพื้นฐานที่

มีความสําคัญตอพัฒนาการในชวงตางๆของชีวิตเปนอยางมากเด็กปฐมวัย ควรจะไดรับการสงเสริมและเรียนรูเพื่อ

พัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตเปนพลเมืองที่ดีและสิ่งสําคัญในการพัฒนาเด็กก็คือการสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมซึ่งเปน

วมกันในสังคมจึงเปนสิ่งที่ควรไดรับการปลูกฝนเปนอยางยิ่งและจะสงผลใหเด็กมี

พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมที่ปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดดีและสามารถอยูรวมกันกับผูอื่นหรือทํากิจกรรมรวมกับ

ศึกษารายกรณีครั้งนี้ปญหาที่พบในชั้นเรียนคือ เด็กมีพฤติกรรมในการเลนรวมกับเพื่อนอยางรุนแรง 

ไมวาจะเปนพฤติกรรมที่ชอบแยงของเพื่อน  ปาสิ่งของ โยนของเลน เลนตอสูกับเพื่อนจนเพื่อนไดรับบาดเจ็บ พูดไม

ม ชอบเตะหรือกัดเพื่อนในขณะที่เลนรวมกับเพื่อน

หรือกิจกรรมรวมกับเพื่อน พฤติกรรมตางๆเหลานี้ลวนทําใหเด็กเกิดการทะเลาะวิวาทกับเพื่อซึ่งสงผลตอการเรียนรู

ในดานสังคมและการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในการเลนหรือการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น พฤติกรรมที่เปนปญหาทางการเลน

ที่รุนแรงของเด็กนี้จึงไดรับการปรับพฤติกรรมโดยเขาไปคุยกับเด็กดีๆพรอมทําขอตกลงอธิบายถึงเหตุผลและแยกเด็ก

ออกจากกัน หลังจากนั้นควรสงเสริมใหเด็กทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํากิจกรรมเกี่ยวกับความสามัคคีเพื่อใหเด็กไดเขา

ขึ้นและทําใหเด็กรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองและเขาใจในการเลนรวมกับ

ในครั้งนี้ผูศึกษาจึงไดจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลน

ในการจัดกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรงนี้เปนกิจกรรมที่ทําใหเกิด

กระบวนการกลุมที่ตองพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดเกิดการเรียนรูและฝกการ

นครั้งแรกเด็กยังไมสามารถลด

พฤติกรรมการเลนที่รุนแรงไดทันทีแตเมื่อใหเด็กไดทํากิจกรรมวาดภาพอยางตอเนื่องกับผูอื่นจะทําใหผูเรียนแสดง

พฤติกรรมนอยลงเพราะ การเรียนรูของมนุษยสวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเรียนรูจากตัวแบบ

พันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวอยูเสมอผูเรียนจะตองสามารถที่จะประเมินไดวาตน



 

 

 ดังนั้น นักศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็กและเพื่อแกไขปญหา

พฤติกรรมโดยการใชกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง

 

2. วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลนรุนแรงของเด็กปฐมวัยท่ีไดทําการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพือ่ลด

พฤติกรรมเลนรุนแรง 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาพฤติกรรมการเลนรุนแรงของเด็กปฐมวั

พฤติกรรมเลนรุนแรงกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังน้ี

 3.1 ประชากรเปาหมาย

 เด็กอนุบาลชั้นปท่ี 2

 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง ในภาคเรียนที่ 

การสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน

 3.2 ระยะเวลาในการทดลอง

 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

 3.3 เนื้อหาที่ใชในการทดลอง

 การจัดกิจกรรมวาดภาพแบบรวม

  

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดนิยามศัพทเฉาะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้

4.1กิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือ 

ผูเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4

ทุกคนจะผูกติดกับปากกาเมจิก จากนั้นผูเรียนแตละคนพยายามดึงปลายเชือกเพื่อชวยกันวาดภาพในกระดาษขนาด

(29 x 40 ซม.) 

     4.2พฤติกรรมการเลนรุนแรง 

การปาสิ่งของใสเพื่อน เมื่อเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

          ตัวแปรตนตัวแปรตาม

 

 

 

 

กิจกรรมวาดภาพแบบรวมมื
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดังนั้น นักศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็กและเพื่อแกไขปญหา

รรมโดยการใชกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลนรุนแรงของเด็กปฐมวัยท่ีไดทําการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพือ่ลด

 
การศึกษาพฤติกรรมการเลนรุนแรงของเด็กปฐมวยัที่ไดทําการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลด

พฤติกรรมเลนรุนแรงกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

ประชากรเปาหมาย 

2 ที่มีอายุระหวาง 4-5 ป โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจงโดย

การสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 

ระยะเวลาในการทดลอง 

ปการศึกษา 2561 ใชระยะเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห สัปดาหละ 1-2

เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 

การจัดกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดนิยามศัพทเฉาะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี ้

กิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือ หมายถึงการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อรวมกันสรางผลงานจากการวาดภาพโดย แบง

4-5 คน กําหนดใหผูเรียนถือปลายเชือกคนละหนึ่งเสนและปลายเชือกอีกดานหนึ่งของ

ทุกคนจะผูกติดกับปากกาเมจิก จากนั้นผูเรียนแตละคนพยายามดึงปลายเชือกเพื่อชวยกันวาดภาพในกระดาษขนาด

พฤติกรรมการเลนรุนแรง หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงโดย การแยงของเลน 

การปาสิ่งของใสเพื่อน เมื่อเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น 

 

 

ตัวแปรตนตัวแปรตาม 

กิจกรรมวาดภาพแบบรวมมอื 
  

 

  ลดพฤติกรรมการเลนที่รุนแรง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ดังนั้น นักศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็กและเพื่อแกไขปญหา

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลนรุนแรงของเด็กปฐมวัยท่ีไดทําการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพือ่ลด

ยที่ไดทําการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลด

ป โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจงโดย

2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาท ี

หมายถึงการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อรวมกันสรางผลงานจากการวาดภาพโดย แบง

น กําหนดใหผูเรียนถือปลายเชือกคนละหนึ่งเสนและปลายเชือกอีกดานหนึ่งของ

ทุกคนจะผูกติดกับปากกาเมจิก จากนั้นผูเรียนแตละคนพยายามดึงปลายเชือกเพื่อชวยกันวาดภาพในกระดาษขนาด

โดย การแยงของเลน  

ลดพฤติกรรมการเลนที่รุนแรง 



 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการศึกษารายกรณีกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรง

 มีขั้นตอนการศึกษาดังนี ้

          6.1.สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 

พฤติกรรมเปนอยางไร เพื่อทําการศึกษาพฤติกรรมของเด็กที่เปนปญหาในช้ันเรียนที่พบเห็น

          6.2.การประเมินพัฒนาการแบบสังคมมิติ เพื่อใหทราบขอมูลในการมีปฏิสั

และเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมที่เห็นเปนปญหาของเด็กไดชัดเจนขึ้น

          6.3.การศึกษาแบบจดบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล 

           6.3.1ลงสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมครั้งท่ี 

 เพื่อศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเลนทางสังคมที่มีความรุนแรงของเด็กนักเรียน วามีพฤติกรรมที่มีความรุนแรงจริง

หรือไม 

                6.3.2 ลงสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมครั้งท่ี 

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนทางสังคมที่มีความรุนแรงของเด็กนักเรีย

เห็นความชัดเจนของพฤติกรรมไดจริง

                6.3.3 ลงสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมครั้งที่ 

พฤติกรรมการเลนทางสังคมที่มีความรุนแรงของเด็กนักเรียน มีพฤติกรรมที่มีความรุนแรงเห็

และสรุปทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กนักเรียนเพื่อศึกษาหาวิธีแกไขการปรับพฤติกรรม

          6.4. สรุปพฤติกรรมรายบุคคลที่เปนปญหา เพื่อเลือกพฤติกรรมที่เปนปญหานั้นมาทําการศึกษาหาวิธีแกไข

หรือหาเครื่องมือที่นํามาใชปรับปรุงแกไข

          6.5. ศึกษาการจัดกิจกรรมจากงานวิจัยและอินเตอรเน็ต เพื่อหาวิธีการหรือเครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรม

สําหรับเด็กปฐมวัยที่สามารถลดพฤติกรรมการเลนทางสังคมที่รุนแรงของเด็กได

          6.6.แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรงครั้

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมกับเด็ก โดยการใชสื่อที่เตรียมมาทําการทดลองใชกับเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรง

                6.6.1บันทึกระหวางการทํากิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 

                6.6.2บันทึกหลังการสอน วิเคราะหปญหาที่พบและแนวทางการปรับแก เด็กปฏิบัติกิจกรรมดวยความ

สนใจและพยายามสามารถตอบคําถามไดแตเด็กทํากิจกรรมไมคอยไดความสนใจลดลงและหันไปสนใจสิ่งอ่ืนจึงมีการ

ปรับกิจกรรมขั้นสอนโดยการปรับเชือกใหสั้นลงกําหนดเสนจากวงกลมเปนเสนตรงและเปลี่ยนดินสอ

จิกเพื่อใหเด็กไดทํากิจกรรมไดงายขึ้น

          6.7.แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรงครั้งที่ 

แผนโดยการปรับเชือกใหสั้นลงกําหนดเสนจากวงกลมเปนเสนตรงและเปลี่ยนจากดินสอเปนปากกาเมจิก

                6.7.1บันทึกระหวางการทํากิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 

จากครั้งแรกเล็กนอย 

                6.7.2 บันทึกหลังการสอน วิเคราะหปญหาที่พบและแนวทางการปรับแก เด็กตั้งใจทํากิจกรรมรวมกัน

เปนทีมมากขึ้นมีสมาธิในการทํากิจกรร

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ขั้นตอนการศึกษารายกรณีกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรง

สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยภาพรวมวาเด็กแตละคนมี

พฤติกรรมเปนอยางไร เพื่อทําการศึกษาพฤติกรรมของเด็กที่เปนปญหาในช้ันเรียนที่พบเห็น

การประเมินพัฒนาการแบบสังคมมิติ เพื่อใหทราบขอมูลในการมีปฏิสัมพันธกันในกลุมของเด็กนักเรียน

และเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมที่เห็นเปนปญหาของเด็กไดชัดเจนขึ้น 

การศึกษาแบบจดบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล 3 ครั้ง  

ลงสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมครั้งท่ี 1 ของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2  

บพฤติกรรมการเลนทางสังคมที่มีความรุนแรงของเด็กนักเรียน วามีพฤติกรรมที่มีความรุนแรงจริง

ลงสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมครั้งท่ี 2 ของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนทางสังคมที่มีความรุนแรงของเด็กนักเรียน วามีพฤติกรรมที่มีความรุนแรงและ

เห็นความชัดเจนของพฤติกรรมไดจริง 

ลงสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมครั้งที่ 3 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 

พฤติกรรมการเลนทางสังคมที่มีความรุนแรงของเด็กนักเรียน มีพฤติกรรมที่มีความรุนแรงเห็

และสรุปทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กนักเรียนเพื่อศึกษาหาวิธีแกไขการปรับพฤติกรรม

สรุปพฤติกรรมรายบุคคลที่เปนปญหา เพื่อเลือกพฤติกรรมที่เปนปญหานั้นมาทําการศึกษาหาวิธีแกไข

หรือหาเครื่องมือที่นํามาใชปรับปรุงแกไข 

ศึกษาการจัดกิจกรรมจากงานวิจัยและอินเตอรเน็ต เพื่อหาวิธีการหรือเครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรม

สําหรับเด็กปฐมวัยที่สามารถลดพฤติกรรมการเลนทางสังคมที่รุนแรงของเด็กได 

แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรงครั้

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมกับเด็ก โดยการใชสื่อที่เตรียมมาทําการทดลองใชกับเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรง

บันทึกระหวางการทํากิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 1 ยังไมเกิดผลกับเด็กพฤติกรรมยังคงอยู

ลังการสอน วิเคราะหปญหาที่พบและแนวทางการปรับแก เด็กปฏิบัติกิจกรรมดวยความ

สนใจและพยายามสามารถตอบคําถามไดแตเด็กทํากิจกรรมไมคอยไดความสนใจลดลงและหันไปสนใจสิ่งอ่ืนจึงมีการ

ปรับกิจกรรมขั้นสอนโดยการปรับเชือกใหสั้นลงกําหนดเสนจากวงกลมเปนเสนตรงและเปลี่ยนดินสอ

จิกเพื่อใหเด็กไดทํากิจกรรมไดงายขึ้น 

แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรงครั้งที่ 

แผนโดยการปรับเชือกใหสั้นลงกําหนดเสนจากวงกลมเปนเสนตรงและเปลี่ยนจากดินสอเปนปากกาเมจิก

บันทึกระหวางการทํากิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 2 เด็กเริ่มมีพฤติกรรมที่รุนแรงลดนอยลง

ทึกหลังการสอน วิเคราะหปญหาที่พบและแนวทางการปรับแก เด็กตั้งใจทํากิจกรรมรวมกัน

เปนทีมมากขึ้นมีสมาธิในการทํากิจกรรมสามารถตอบคําถามไดสามารถลดความรุนแรงไดชั่วคราว แตเด็กยังคงคงจับ
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ขั้นตอนการศึกษารายกรณีกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรง 

โดยภาพรวมวาเด็กแตละคนมี

พฤติกรรมเปนอยางไร เพื่อทําการศึกษาพฤติกรรมของเด็กที่เปนปญหาในช้ันเรียนที่พบเห็น 

มพันธกันในกลุมของเด็กนักเรียน

บพฤติกรรมการเลนทางสังคมที่มีความรุนแรงของเด็กนักเรียน วามีพฤติกรรมที่มีความรุนแรงจริง

2 

น วามีพฤติกรรมที่มีความรุนแรงและ

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเลนทางสังคมที่มีความรุนแรงของเด็กนักเรียน มีพฤติกรรมที่มีความรุนแรงเห็นไดอยางชัดเจนมากขึ้น

และสรุปทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กนักเรียนเพื่อศึกษาหาวิธีแกไขการปรับพฤติกรรม 

สรุปพฤติกรรมรายบุคคลที่เปนปญหา เพื่อเลือกพฤติกรรมที่เปนปญหานั้นมาทําการศึกษาหาวิธีแกไข

ศึกษาการจัดกิจกรรมจากงานวิจัยและอินเตอรเน็ต เพื่อหาวิธีการหรือเครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรงครั้งที่ 1 เพื่อทดลองใช

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมกับเด็ก โดยการใชสื่อที่เตรียมมาทําการทดลองใชกับเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรง 

ยังไมเกิดผลกับเด็กพฤติกรรมยังคงอยู 

ลังการสอน วิเคราะหปญหาที่พบและแนวทางการปรับแก เด็กปฏิบัติกิจกรรมดวยความ

สนใจและพยายามสามารถตอบคําถามไดแตเด็กทํากิจกรรมไมคอยไดความสนใจลดลงและหันไปสนใจสิ่งอ่ืนจึงมีการ

ปรับกิจกรรมขั้นสอนโดยการปรับเชือกใหสั้นลงกําหนดเสนจากวงกลมเปนเสนตรงและเปลี่ยนดินสอนเปนปากกาเม

แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรงครั้งที่ 2 ไดทําการปรับเปลี่ยน

แผนโดยการปรับเชือกใหสั้นลงกําหนดเสนจากวงกลมเปนเสนตรงและเปลี่ยนจากดินสอเปนปากกาเมจิก 

เด็กเริ่มมีพฤติกรรมที่รุนแรงลดนอยลง

ทึกหลังการสอน วิเคราะหปญหาที่พบและแนวทางการปรับแก เด็กตั้งใจทํากิจกรรมรวมกัน

มสามารถตอบคําถามไดสามารถลดความรุนแรงไดชั่วคราว แตเด็กยังคงคงจับ



 

 

เชือกดวยความลําบากในการทํากิจกรรม จึงมีการปรับกิจกรรมการสอนตรงขั้นนําเปนภาพตัดตอเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของเด็กที่ใชความรุนแรงและปรับเปลี่ยนสื่อจากเชือกเปนไมและเปลี่ยนจากเสนตรงเปนรูปฟนปลา

          6.8แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรงครั้งที่ 

แผนในขั้นนําเปนภาพตัดตอเกี่ยวกับพฤติกรรมที่รุนแรงของเด็กเปลี่ยนวัสดุอุปกรณจากเชือกเปนไมและเปลี่ยน

รูปภาพจากเสนตรงเปนรูปฟนปลา

                6.8.1บันทึกระหวางการทํากิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 

ลดลงตามลําดับ 

               6.8.2บันทึกหลังการสอน วิเคราะหปญหาที่พบและแนวทางการปรับแก เด็กสนใจในการทํากิจกรรม

มากขึ้นรูจักหนาที่ของตัวเองมากขึ้นโดยการชวยเพื่อนทํากิจกรรม แต

ปรับขั้นนําของกิจกรรมใหเด็กเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นโดยการใชภาพวาดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ

เลนที่รุนแรงของเด็กและปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเสนฟนปลาเปนรูปสามเหลี่ยม

          6.9แผนการจัดกิจกรรมการวาดภ

ขั้นนําเปนการใชภาพวาดพฤติกรรมที่รุนแรงของเด็กและเปลี่ยนรูปแบบจากฟนปลาเปนรูปสามเหลี่ยม

                6.9.1บันทึกระหวางการทํากิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 

ของเด็กมีจํานวนครั้งลดลงเรื่อยๆอยางตอเนื่องจากครั้งแรก

                6.9.2บันทึกหลังการสอน วิเคราะหปญหาที่พบและแนวทางการปรับแก เด็กสามารถรวมกันทํางาน

กลุมไดดีมากกวาครั้งกอนๆมีสมาธิเพิ่มขึ้นระหวางทํากิจกรรมเด็กรวมกันวาดรูปสามเหลี่ยมได

         6.10จากการสรุปผลการจัดกิจกรรมโดยกราฟความถี่พบวา การจัดกิจกรรมครั้งที่ 

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอยู ในการจัดกิจกรรมครั้งที่ 

รุนแรงที่แสดงออกลดนอยลงเหลือ 

กิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมความรุนแรงไปแลวเด็กมีพฤติกรรมที่รุนแรงลดนอยลงและในการจัด

กิจกรรมครั้งที่ 4 ผลปรากฏวาพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกเกี่ยวกับการเลนที่รุนแรงของเด็กนั้นลดนอยลง

          6.11 สรุปและอภิปรายผลการจัดกิ

สรุปไดวาการจัดกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็กชวยใหเด็กสามารถปรับ

พฤติกรรมการเลนที่รุนแรงไดคอนขางดีแตยังไมสามารถปรับพฤติกรรมนั้นไดคงที่และถาวรและพฤติกรรมนั้นยังคง

อยูถาเด็กไมไดรับการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
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เชือกดวยความลําบากในการทํากิจกรรม จึงมีการปรับกิจกรรมการสอนตรงขั้นนําเปนภาพตัดตอเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของเด็กที่ใชความรุนแรงและปรับเปลี่ยนสื่อจากเชือกเปนไมและเปลี่ยนจากเสนตรงเปนรูปฟนปลา

แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรงครั้งที่ 

แผนในขั้นนําเปนภาพตัดตอเกี่ยวกับพฤติกรรมที่รุนแรงของเด็กเปลี่ยนวัสดุอุปกรณจากเชือกเปนไมและเปลี่ยน

รูปภาพจากเสนตรงเปนรูปฟนปลา 

กระหวางการทํากิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 3 พฤติกรรมการใชความรุนแรง  ของเด็ก

บันทึกหลังการสอน วิเคราะหปญหาที่พบและแนวทางการปรับแก เด็กสนใจในการทํากิจกรรม

มากขึ้นรูจักหนาที่ของตัวเองมากขึ้นโดยการชวยเพื่อนทํากิจกรรม แตเด็กชอบคุยเสียงดังตอนเริ่มเขาสูกิจกรรม จึง

ปรับขั้นนําของกิจกรรมใหเด็กเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นโดยการใชภาพวาดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ

เลนที่รุนแรงของเด็กและปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเสนฟนปลาเปนรูปสามเหลี่ยม 

แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรงครั้งที่ 

ขั้นนําเปนการใชภาพวาดพฤติกรรมที่รุนแรงของเด็กและเปลี่ยนรูปแบบจากฟนปลาเปนรูปสามเหลี่ยม

บันทึกระหวางการทํากิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 4 พฤติกรรมการเลนรุนแรง

กมีจํานวนครั้งลดลงเรื่อยๆอยางตอเนื่องจากครั้งแรก 

บันทึกหลังการสอน วิเคราะหปญหาที่พบและแนวทางการปรับแก เด็กสามารถรวมกันทํางาน

กลุมไดดีมากกวาครั้งกอนๆมีสมาธิเพิ่มขึ้นระหวางทํากิจกรรมเด็กรวมกันวาดรูปสามเหลี่ยมได

การสรุปผลการจัดกิจกรรมโดยกราฟความถี่พบวา การจัดกิจกรรมครั้งที่ 

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอยู ในการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 พบวาเด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นมีพฤติกรรมการเลน

รุนแรงที่แสดงออกลดนอยลงเหลือ 5 ครั้ง จาก 8 ครั้ง และในการทํากิจกรรมครั้งที่ 3 

กิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมความรุนแรงไปแลวเด็กมีพฤติกรรมที่รุนแรงลดนอยลงและในการจัด

ผลปรากฏวาพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกเกี่ยวกับการเลนที่รุนแรงของเด็กนั้นลดนอยลง

สรุปและอภิปรายผลการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กที่มีพฤติกรรมการเลนทางสังคมที่รุนแรง

สรุปไดวาการจัดกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็กชวยใหเด็กสามารถปรับ

พฤติกรรมการเลนที่รุนแรงไดคอนขางดีแตยังไมสามารถปรับพฤติกรรมนั้นไดคงที่และถาวรและพฤติกรรมนั้นยังคง

ยูถาเด็กไมไดรับการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เชือกดวยความลําบากในการทํากิจกรรม จึงมีการปรับกิจกรรมการสอนตรงขั้นนําเปนภาพตัดตอเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของเด็กที่ใชความรุนแรงและปรับเปลี่ยนสื่อจากเชือกเปนไมและเปลี่ยนจากเสนตรงเปนรูปฟนปลา 

แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรงครั้งที่ 3 ไดทําการปรับเปลี่ยน

แผนในขั้นนําเปนภาพตัดตอเกี่ยวกับพฤติกรรมที่รุนแรงของเด็กเปลี่ยนวัสดุอุปกรณจากเชือกเปนไมและเปลี่ยน

พฤติกรรมการใชความรุนแรง  ของเด็ก

บันทึกหลังการสอน วิเคราะหปญหาที่พบและแนวทางการปรับแก เด็กสนใจในการทํากิจกรรม

เด็กชอบคุยเสียงดังตอนเริ่มเขาสูกิจกรรม จึง

ปรับขั้นนําของกิจกรรมใหเด็กเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นโดยการใชภาพวาดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ

าพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรงครั้งที่ 4 ไดทําการปรับเปลี่ยน

ขั้นนําเปนการใชภาพวาดพฤติกรรมที่รุนแรงของเด็กและเปลี่ยนรูปแบบจากฟนปลาเปนรูปสามเหลี่ยม 

พฤติกรรมการเลนรุนแรง 

บันทึกหลังการสอน วิเคราะหปญหาที่พบและแนวทางการปรับแก เด็กสามารถรวมกันทํางาน

กลุมไดดีมากกวาครั้งกอนๆมีสมาธิเพิ่มขึ้นระหวางทํากิจกรรมเด็กรวมกันวาดรูปสามเหลี่ยมได 

การสรุปผลการจัดกิจกรรมโดยกราฟความถี่พบวา การจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เด็กมีการแสดง

พบวาเด็กมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นมีพฤติกรรมการเลน

3 ผลปรากฏวาเด็กไดทํา

กิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมความรุนแรงไปแลวเด็กมีพฤติกรรมที่รุนแรงลดนอยลงและในการจัด

ผลปรากฏวาพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกเกี่ยวกับการเลนที่รุนแรงของเด็กนั้นลดนอยลง 

จกรรมสําหรับเด็กที่มีพฤติกรรมการเลนทางสังคมที่รุนแรง 

สรุปไดวาการจัดกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็กชวยใหเด็กสามารถปรับ

พฤติกรรมการเลนที่รุนแรงไดคอนขางดีแตยังไมสามารถปรับพฤติกรรมนั้นไดคงที่และถาวรและพฤติกรรมนั้นยังคง



 

 

7. ผลการวิจัย 
ผลการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรนุแรงของเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 

ตอนดังนี ้

ตอนที่ 1 ตารางแสดงแผนผลการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือ

ตารางที่ 1แสดงแผนผลการจดักิจกรรมว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป เด็กมีความสนใจและมีความพยายามในการทํากิจกรรมสามารถชวยกันตอบคําถามและแสดงความ

คิดเห็นไดแตสวนมากยังไมสามารถชวยกันวากรูปวงกลมไดจึงไดมีการปรับเปลี่ยนสื่

ใหสั้นลงและเปลี่ยนรูปแบบจากวงกลมเปนเสนตรง

 

 

 

 

ขั้นตอน 

  ขั้นนํา 

  ขั้นสอน 

  ขั้นสรุป 
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ผลการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรนุแรงของเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 

ตารางแสดงแผนผลการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือ 

แสดงแผนผลการจดักิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง ครั้งท่ี 

สรุป เด็กมีความสนใจและมีความพยายามในการทํากิจกรรมสามารถชวยกันตอบคําถามและแสดงความ

คิดเห็นไดแตสวนมากยังไมสามารถชวยกันวากรูปวงกลมไดจึงไดมีการปรับเปลี่ยนสื่อวัสดุอุปกรณโดยการปรับเชือก

ใหสั้นลงและเปลี่ยนรูปแบบจากวงกลมเปนเสนตรง 

แนวทางการพัฒนาผลการสังเกต 

ผลที่เกดิเด็กมีความสนใจใน

กิจกรรมชวยกันรองเพลงและทํา

ทาทางประกอบได แตเด็กยังไม

เขาใจถึงความสามคัคีในการทํา

กิจกรรม 

จึงมีการปรับเปลี่ยนขั้นนําในการทาํ

กิจกรรมเปนการเลานิทานเพื่อทําให

เด็กเขาใจในการทํากิจกรรมและ

เขาใจถึงพฤติกรรมที่รุนแรงและ

รวมทั้งการทํางานเปนกลุมเพื่

ความสามัคคี

ผลที่เกดิ เด็กมคีวามสนใจและ 

มีความพยายามในการทํากิจกรรม

รวมเปนกลุมแตเด็กสวนมาก

ชวยกันวาดรูปวงกลมยังไมได 

 

จึงมีการปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณคอื

ปรับเชือกใหสั้นลงและกําหนดรูปให

เด็กวาดใหมคือรูปเสนตรงและรูปเปน

แบบอยางใหเด็กวาด

     ผลที่เกิดขึ้น เด็กสามารถตอบ

คําถามและแสดงความคิดเห็นได 

ใชคําถามอยางเชน 

กลุมจึงสําเร็จ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผลการจัดกิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรนุแรงของเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 2 

าดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง ครั้งท่ี 1 

สรุป เด็กมีความสนใจและมีความพยายามในการทํากิจกรรมสามารถชวยกันตอบคําถามและแสดงความ

อวัสดุอุปกรณโดยการปรับเชือก

แนวทางการพัฒนา 

จึงมีการปรับเปลี่ยนขั้นนําในการทาํ

กิจกรรมเปนการเลานิทานเพื่อทําให

เด็กเขาใจในการทํากิจกรรมและ

เขาใจถึงพฤติกรรมที่รุนแรงและ

รวมทั้งการทํางานเปนกลุมเพื่อสราง

ความสามัคค ี

จึงมีการปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณคอื

ปรับเชือกใหสั้นลงและกําหนดรูปให

เด็กวาดใหมคือรูปเสนตรงและรูปเปน

งใหเด็กวาด 

ใชคําถามอยางเชน “ทําอยางไรงาน

กลุมจึงสําเร็จ” 



 

 

ตารางที่ 2 แสดงแผนผลการจัดกจิกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง ครั้งท่ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุป เด็กตั้งใจฟงนิทานสามารถรวมกิจกรรมได

ยังจับเชือกไมคอยถนัดจึงมีการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณโดยการเปลี่ยนจากเชือกมาเปนไมและเปลี่ยนรูปแบบจาก

เสนตรงเปนรูปฟนปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน 

  ขั้นนํา 

  ขั้นสอน 

  ขั้นสรุป 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

แสดงแผนผลการจัดกจิกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง ครั้งท่ี 

สรุป เด็กตั้งใจฟงนิทานสามารถรวมกิจกรรมไดดีขึ้นสามารถตอบคําถามและชวยกันตอบคําถามไดแตเด็ก

ยังจับเชือกไมคอยถนัดจึงมีการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณโดยการเปลี่ยนจากเชือกมาเปนไมและเปลี่ยนรูปแบบจาก

แนวทางการพัฒนาผลการสังเกต 

ผลที่เกดิ เด็กตั้งใจฟงนิทานเรื่อง 

“ตนกลาผูกลาหาญ” และตอบ

คําถามเกี่ยวกับนิทานได 

ปรับปรุงจากการเลนนิทานท่ีทําให

เด็กเขาใจถึงกิจกรรมแลวมาเปนขัน้

นําที่มีจิก๊ซอ

พฤติกรรมของเด็กเพื่อเจาะลึกใหเด็ก

เขาใจถึงพฤติกรรมที่รุนแรงหรือ

พฤติกรรมทีไ่มเหมาะสมดวยการนาํ

จิ๊กซอวมาตอกันและถามคําถามเดก็

ผลที่เกดิเด็กสามารถรวมทํา

กิจกรรมไดดีขึ้นและชวยกันวาดรปู

เสนตรงไดดีขึ้นและเด็กยังจับเชือก

ไมคอยถนัด 

 

ปรับวัสดุอุปกรณจากเชือกเปนไมและ

ปรับรูปเสนตรงเปนรูปฟนปลาเพื่อ

เพิ่มความยากใหเด็กไดชวยกันทํางาน

กลุมและมสีมาธิเพิม่มากขึ้น

ผลที่เกดิเด็กสามารถตอบคําถาม

และแสดงความคดิเห็น 

ไดดีขึ้น 

ใชคําถามเดิม อยางเชน

 “ทําอยางไรงานกลุมจึงสําเรจ็
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

แสดงแผนผลการจัดกจิกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง ครั้งท่ี 2 

ดีขึ้นสามารถตอบคําถามและชวยกันตอบคําถามไดแตเด็ก

ยังจับเชือกไมคอยถนัดจึงมีการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณโดยการเปลี่ยนจากเชือกมาเปนไมและเปลี่ยนรูปแบบจาก

นวทางการพัฒนา 

ปรับปรุงจากการเลนนิทานท่ีทําให

เด็กเขาใจถึงกิจกรรมแลวมาเปนขัน้

กซอวรูปภาพเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของเด็กเพื่อเจาะลึกใหเด็ก

จถึงพฤติกรรมที่รุนแรงหรือ

พฤติกรรมทีไ่มเหมาะสมดวยการนาํ

มาตอกันและถามคําถามเดก็ 

ปรับวัสดุอุปกรณจากเชือกเปนไมและ

ปรับรูปเสนตรงเปนรูปฟนปลาเพื่อ

เพิ่มความยากใหเด็กไดชวยกันทํางาน

กลุมและมสีมาธิเพิม่มากขึ้น 

ใชคําถามเดิม อยางเชน 

ทําอยางไรงานกลุมจึงสําเรจ็” 



 

 

ตารางที่ 3แสดงแผนผลการจดักิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป เด็กสนใจในการเขารวมกิจกรรมสามารถตอบคําถามไดดีและวาดรูปไดถนัดมากขึ้นจึงไดมีการเปลี่ยน

รูปรางในครั้งตอไปจากรูปฟนปลาเปนรูปวงกลม

 

 

 

 

ขั้นตอน 

  ขั้นนํา 

  ขั้นสอน 

  ขั้นสรุป 
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แสดงแผนผลการจดักิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง

สรุป เด็กสนใจในการเขารวมกิจกรรมสามารถตอบคําถามไดดีและวาดรูปไดถนัดมากขึ้นจึงไดมีการเปลี่ยน

รูปรางในครั้งตอไปจากรูปฟนปลาเปนรูปวงกลม 

แนวทางการพัฒนาผลการสังเกต 

ผลที่เกดิ เด็กสนใจในการรวม

กิจกรรมและตอบคําถามเกีย่วกับ

กิจกรรมได 

ปรับขั้นนําจากจิ๊

รูปภาพสะทอนความ

พฤติกรรมทีรุ่นแรงแล

สะทอนความคดิเห็นทํา

ใหเด็กเขาใจ

 

ผลที่เกดิ เด็กรวมทํากิจกรรมวาด

รูปสรางความสามัคคไีดดีและเด็ก

ทุกคนสามารถจับไดถนัดกวา

อุปกรณเดิมซึ่งเปนเชือกและวาด

รูปไดชัดเจนขึ้น 

 

ปรับเปลีย่นรูปรางใหเด็กวาดจากเสน

รูปฟนปลาเปนรูปสามเหลี่ยม

ความยากขึ้นและมสีมาธิมากกขึ้นเพื่อ

เด็กจะไดลดความรุนแรงลง

ผลที่เกดิ เด็กสามารถตอบคําถาม

และแสดงความคดิเห็นไดดีกวาเดมิ 

 

ใชคําถามอยางเชน 

“เวลาเด็กๆทํากิจกรรมเ

สามัคคีหรือไม

“ทําอยางไรงานจึงจะสาํเรจ็

“ถาเราเผลอผลักเพื่อนเพื่อนจะเจบ็

ไหม” 

“ถาเพื่อนเผลอผลักเรา เราจะเจ็บ

ไหม” 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

แสดงแผนผลการจดักิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง ครั้งที่ 3 

สรุป เด็กสนใจในการเขารวมกิจกรรมสามารถตอบคําถามไดดีและวาดรูปไดถนัดมากขึ้นจึงไดมีการเปลี่ยน

แนวทางการพัฒนา 

ปรับขั้นนําจากจิก๊ซอวรูปภาพมาเปน

รูปภาพสะทอนความคดิเกี่ยวกับ

พฤติกรรมทีรุ่นแรงและคําถามเพื่อ

สะทอนความคดิเห็นทํา 

ใหเด็กเขาใจ 

ปรับเปลีย่นรูปรางใหเด็กวาดจากเสน

รูปฟนปลาเปนรูปสามเหลี่ยมเพื่อเพิ่ม

ความยากขึ้นและมสีมาธิมากกขึ้นเพื่อ

เด็กจะไดลดความรุนแรงลง 

ใชคําถามอยางเชน  

เวลาเด็กๆทํากิจกรรมเกดิความ

สามัคคีหรือไม” 

อยางไรงานจึงจะสาํเรจ็” 

ถาเราเผลอผลักเพื่อนเพื่อนจะเจบ็

ถาเพื่อนเผลอผลักเรา เราจะเจ็บ



 

 

ตารางที่ 4แสดงแผนผลการจดักิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุป เด็กมีความตั้งใจกระตือรือรนสามารถตอบคําถามไดเปนอยางดีมีความสามัคคีมากขึ้นสามารถแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมที่รุนแรงได

 

ขั้นตอน 

  ขั้นนํา 

  ขั้นสอน 

  ขั้นสรุป 
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แสดงแผนผลการจดักิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพือ่ลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง ครั้งท่ี 

สรุป เด็กมีความตั้งใจกระตือรือรนสามารถตอบคําถามไดเปนอยางดีมีความสามัคคีมากขึ้นสามารถแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมที่รุนแรงได 

แนวทางการพัฒนาผลการสังเกต 

ผลที่เกดิขึ้น  เด็กมคีวามตั้งใจและ

กระตือรือรนเปนพิเศษและ

สามารถตอบคําถามไดเปนอยางด ี

 

ปรับเปลีย่นขั้นนําจากรปูภาพสะทอน

ความคิดมาเปนการเลาเรื่องราว

ประสบการณเกี่ยวกับการเลนทีม่ี

ความรุนแรงของเด็กแตละคน เพือ่ทํา

ใหเด็กเขาใจถึงพฤติกรรมที่รุนแรง

ของตนเองในการเลนรวมกันผูอื่

 

ผลที่เกดิขึ้น เด็กมีความตั้งใจในการ

รวมกิจกรรมในการทํางานเปนกลุม

ไดเด็กมีสมาธิมากขึ้นและมคีวาม

สามัคคมีากขึ้น ชวยกันวาดรูปได

ชัดมากขึ้น 

 

ปรับเปลีย่นรูปรางของเสนจากเสนรูป

สามเหลี่ยมมาเปนรูปเสนรูปวงกลม

อีกครั้งเพ่ือดูพัฒนาการในการทํางาน

กลุมรวมของเด็ก

ผลที่เกดิ เด็กสามารถตอบคําถาม

ไดดี และมีการแสดงความคดิเห็น

เกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีรุนแรงในการ

ทํากิจกรรม 

ใชคําถาม อยางเชน

“กิจกรรมครั้งที่

ชวยกันวาดรูปวงกลมไดหรือไม

“ถาเด็กๆไมรวมมือกันงานจะสําเรจ็

หรือไม” 

“เด็กๆทําอยางไรจึงชวยกันวาดรปู

เสนวงกลมไดสําเร็จ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง ครั้งท่ี 4 

สรุป เด็กมีความตั้งใจกระตือรือรนสามารถตอบคําถามไดเปนอยางดีมีความสามัคคีมากขึ้นสามารถแสดง

แนวทางการพัฒนา 

ปรับเปลีย่นขั้นนําจากรปูภาพสะทอน

ความคิดมาเปนการเลาเรื่องราว

ประสบการณเกี่ยวกับการเลนทีม่ี

ความรุนแรงของเด็กแตละคน เพือ่ทํา

ใหเด็กเขาใจถึงพฤติกรรมที่รุนแรง

ของตนเองในการเลนรวมกันผูอื่น 

ปรับเปลีย่นรูปรางของเสนจากเสนรูป

สามเหลี่ยมมาเปนรูปเสนรูปวงกลม

อีกครั้งเพ่ือดูพัฒนาการในการทํางาน

กลุมรวมของเด็ก 

ใชคําถาม อยางเชน 

กิจกรรมครั้งที ่1 ที่ผานมาเด็กๆ

ชวยกันวาดรูปวงกลมไดหรือไม” 

ถาเด็กๆไมรวมมือกันงานจะสําเรจ็

เด็กๆทําอยางไรจึงชวยกันวาดรปู

เสนวงกลมไดสําเร็จ” 



 

 

จากตารางแสดงผลการวิเคราะหกิจกรรมสรุ

ความสามัคคี ครั้งที่ 2 จากผลการสังเกตพบวา เด็กเริ่มมีความเขาใจถึงพฤติกรรมที่รุนแรงหรือพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสม สามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นไดบาง ครั้งที่ 

สามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นไดดีขึ้น และในครั้งที่ 

ชัดวา เด็กมีการแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงลดลงและสามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นได

 

ตอนที่ 2กราฟแสดงความถี่ของพฤติกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภมูิแสดงความถี่ของ

กิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรงนั้น ในสัปดาหที่ 

ยังไมลดพฤติกรรมของเด็กได สัปดาหที่ 

เลนทางสังคมที่มคีวามรุนแรงลดมาบางแตก็ไมสามารถปรับพฤติกรรมนี้ใหหายไปไดเพราะเด็กในวันนีม้ีพัฒนาการที่

คอยเปนคอยไมตามลําดับที่ไมสามารถเรงรัดได ในสัปดาหที่ 

มากขึ้นทํากิจกรรมกับเพื่อนโดยใหความรวมมือไดดีขึ้นเด็กจึงลดพฤตกิรรมความรุนแรงไดดีขึ้น และในสัปดาหที่ 

เด็กแสดงพฤติกรรม 2 ครั้ง เปนสปัดาหสดุทายของการทํากิจกรรมจะเห็นไดชัดเจนเลยวาเด็กสามารถเขารวมทํา

กิจกรรมรวมกันกับเพื่อนไดดีขึ้น

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนากระบวนการกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรงไดแบงออก

เปน 3 สวน 

          1.ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมและสอดคลองโดยใชแนวคิดของใคร
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จากตารางแสดงผลการวิเคราะหกิจกรรมสรุปไดวา ในครั้งที่ 1 เด็กยังไมเขาใจถึงพฤติกรรมที่รุนแรงและ

จากผลการสังเกตพบวา เด็กเริ่มมีความเขาใจถึงพฤติกรรมที่รุนแรงหรือพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสม สามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นไดบาง ครั้งที่ 3 เด็กเริ่มมีการวิเคราะหพฤติกรรมที่รุ

สามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นไดดีขึ้น และในครั้งที่ 4 เปนสัปดาหสุดทายของการทํากิจกรรมจะเห็นได

ชัดวา เด็กมีการแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงลดลงและสามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นได

กราฟแสดงความถี่ของพฤติกรรม 

จากแผนภมูิแสดงความถี่ของพฤติกรรมการเลนทางสังคมที่มีความรนุแรงของเด็กสรุปไดวาการที่เด็กไดทํา

กิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรงนั้น ในสัปดาหที่ 1 เด็กแสดงพฤติกรรม 

ยังไมลดพฤติกรรมของเด็กได สัปดาหที่ 2 เด็กแสดงพฤติกรรม 5 ครั้ง อาจจะเห็นจากกราฟไดว

เลนทางสังคมที่มคีวามรุนแรงลดมาบางแตก็ไมสามารถปรับพฤติกรรมนี้ใหหายไปไดเพราะเด็กในวันนีม้ีพัฒนาการที่

คอยเปนคอยไมตามลําดับที่ไมสามารถเรงรัดได ในสัปดาหที่ 3 เด็กแสดงพฤติกรรม 4 ครั้ง พฤติกรรมของเด็กเริ่มนิ่ง

อนโดยใหความรวมมือไดดีขึ้นเด็กจึงลดพฤตกิรรมความรุนแรงไดดีขึ้น และในสัปดาหที่ 

ครั้ง เปนสปัดาหสดุทายของการทํากิจกรรมจะเห็นไดชัดเจนเลยวาเด็กสามารถเขารวมทํา

กิจกรรมรวมกันกับเพื่อนไดดีขึ้น 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ากระบวนการกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรงไดแบงออก

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมและสอดคลองโดยใชแนวคิดของใคร 
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เด็กยังไมเขาใจถึงพฤติกรรมที่รุนแรงและ

จากผลการสังเกตพบวา เด็กเริ่มมีความเขาใจถึงพฤติกรรมที่รุนแรงหรือพฤติกรรมที่ไม

เด็กเริ่มมีการวิเคราะหพฤติกรรมที่รุนแรง 

เปนสัปดาหสุดทายของการทํากิจกรรมจะเห็นได

ชัดวา เด็กมีการแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงลดลงและสามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นได 

พฤติกรรมการเลนทางสังคมที่มีความรนุแรงของเด็กสรุปไดวาการที่เด็กไดทํา

เด็กแสดงพฤติกรรม 8 ครั้ง อาจจะ

ครั้ง อาจจะเห็นจากกราฟไดวาเด็กมีพฤติกรรมการ

เลนทางสังคมที่มคีวามรุนแรงลดมาบางแตก็ไมสามารถปรับพฤติกรรมนี้ใหหายไปไดเพราะเด็กในวันนีม้ีพัฒนาการที่

ครั้ง พฤติกรรมของเด็กเริ่มนิ่ง

อนโดยใหความรวมมือไดดีขึ้นเด็กจึงลดพฤตกิรรมความรุนแรงไดดีขึ้น และในสัปดาหที่ 4 

ครั้ง เปนสปัดาหสดุทายของการทํากิจกรรมจะเห็นไดชัดเจนเลยวาเด็กสามารถเขารวมทํา

ากระบวนการกิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรงไดแบงออก 



 

 

 1.1 ขั้นนํา การทํากิจกรรมในขั้นนําทั้งหมดนี้จะเปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็กๆเขาสูขั้นทํากิจกรรม

อยางมีสมาธิ โดยดึงดูดความสนใจของเด็กๆดวยการใชสื่อที่เปนรูปธรรม ไดแก การรองเพลงและทําทาทางประกอบ 

การเลานิทาน การใชจิ๊กซอวและรูปภาพสะทอนความรูสึกเกี่ยวกับพฤติกรรมที่รุนแรงของเด็ก โดยเพียเจต เชื่อวา 

ขั้นการคิดแบบรูปธรรมเปนลักษณะของการเรียนรูที่ตองอาศัย

หรือสถานท่ีจริง เปนตน เด็กยังสามารถเรียนรูและใชสัญลักษณไดดวย

(Piaget 1983, อางใน ลักขณา สริวัฒน

2. ขั้นสอน  

                 2.1 ครูแนะนํากิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแ

Johnson  เชื่อวา การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยกลุมละ 

คน ทํางานรวมกันเพื่อไปสูเปาหมายเดียวกันแบบปฏิสัมพันธทางบวกเพื่อพัฒนาการเรียนรูของสมาชิกกลุมใหมาก

ที่สุด สําหรับความสําเร็จของกลุ

(Johnson and Johnson  1990, 

2.2 ครูแนะนําอุปกรณและสาธิตวิธีการเลนดังน้ี โดยนํากระดาษรอยปอนดมาวางบนพื้นและจับเชือกหรือไมที่ติดกับ

ปากกาเมจิกลากเสนตามจุดที่

ซิกแซ็ก เสนสามเหลี่ยมตามที่ไดกําหนดไว โดยสอดคลองกับแนวคิดของแบนดูรา ที่กลาววา

สวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเรียนรูจากตัวแบบ เนื่องจากมนุษยมีปฏิ

รอบ  ๆ  ตั วอยู เ สมอ  ผู เ รี ยนต อ งสามารถที่ จะประ เมิน ได ว า ตน เลี ยนแบบได ดี หรื อ ไม ดี อย า ง ไ ร

(Bandura 1963 อางใน watcharaphon, 2550) 

                2.3 แบงเด็กออกเปน 

พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธทางสังคมโดยมีวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดความรู ความคิด เจต

คติ คานิยม ใหกับเด็ก เขาเชื่อวาสิ่งที่เด็กไดสัมผัสรับรูไมวาจะเปนประสบการณตรงหรือผานทางสื่อตางๆ เชน 

หนังสือ วิทยุ โทรทัศ (ปจจุบันตองรวมถึงคอมพิวเตอรดวย

สัญลักษณ ฯลฯ ลวนมีภาษาเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการทางสติปญญา

(Vygotsky, อางใน อัชรา เอิบสุขสิริ

3. ขั้นสรุป การทํากิจกรรมในข้ันสรุ

ดวยการใชคําถาม เชน เด็กๆทําอยางไรงานจึงสําเร็จ เปนตน โดยบลูม เชื่อวา การใชคําถามเปนกระบวนการที่นับได

วาเปนการใชสื่อเราเพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค และความสามารถของทั้งนักเรี

ทดสอบได ลักษณะหรือองคประกอบของการใชคําถามที่ดี ควรจะเปนการดําเนินการอยางมีระบบระเบียบและเปน

กระบวนการ โดยการใชคําถามในหลายรูปแบบ ตั้งแตคําถามประเภทวัดความรู ความจําไปจนถึงการประเมินคา 

และพึงระลึกวาทักษะและวิธีการใชคําถามอยางมี

การสอนน้ันๆ (เฉลิม มลิมา,2526.

         2. ลักษณะเฉพาะของการทํากิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง

กิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรงเปนกิจกรรมที่ใหเด็ก

ความสามัคคี กิจกรรมนี้มีลักษณะเปนกิจกรรมศิลปเกี่ยวกับการวาดรูปโดยการนําเขาสูกิจกรรม เด็กจะไดสะทอน

ความรูสึกจากรูปภาพเพื่อใหเด็กเกิดประสบการณเกี่ยวกับการเลนที่รุนแรง 
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ขั้นนํา การทํากิจกรรมในขั้นนําทั้งหมดนี้จะเปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็กๆเขาสูขั้นทํากิจกรรม

ธิ โดยดึงดูดความสนใจของเด็กๆดวยการใชสื่อที่เปนรูปธรรม ไดแก การรองเพลงและทําทาทางประกอบ 

การเลานิทาน การใชจิ๊กซอวและรูปภาพสะทอนความรูสึกเกี่ยวกับพฤติกรรมที่รุนแรงของเด็ก โดยเพียเจต เชื่อวา 

ขั้นการคิดแบบรูปธรรมเปนลักษณะของการเรียนรูที่ตองอาศัยการสัมผัสแบบรูปธรรม เชน จากภาพ หรือหุนจําลอง 

หรือสถานท่ีจริง เปนตน เด็กยังสามารถเรียนรูและใชสัญลักษณไดดวย 

อางใน ลักขณา สริวัฒน,2557. น.178 ) 

ครูแนะนํากิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแ

เชื่อวา การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยกลุมละ 

คน ทํางานรวมกันเพื่อไปสูเปาหมายเดียวกันแบบปฏิสัมพันธทางบวกเพื่อพัฒนาการเรียนรูของสมาชิกกลุมใหมาก

ที่สุด สําหรับความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับความพยายามและความสามารถของสมาชิกทุกคนภายในกลุม 

Johnson and Johnson  1990, อางใน ลักขณา สริวัฒน, 2557. น.194 ) 

ครูแนะนําอุปกรณและสาธิตวิธีการเลนดังน้ี โดยนํากระดาษรอยปอนดมาวางบนพื้นและจับเชือกหรือไมที่ติดกับ

ปากกาเมจิกลากเสนตามจุดที่กําหนดจากชวยกันจับเชือกหรือไมลากเสนใหเกิดรูปเปนเสนวงกลม เสนตรง เสน

ซิกแซ็ก เสนสามเหลี่ยมตามที่ไดกําหนดไว โดยสอดคลองกับแนวคิดของแบนดูรา ที่กลาววา

สวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเรียนรูจากตัวแบบ เนื่องจากมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยู

ร อบ  ๆ  ตั วอยู เ สมอ  ผู เ รี ยนต อ งสามารถที่ จะประ เมิน ได ว า ตน เลี ยนแบบได ดี หรื อ ไม ดี อย า ง ไ ร

watcharaphon, 2550)  

แบงเด็กออกเปน 4 กลุม จากนั้นใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมโดยครูเปนผูดูแล วีก็อทสกี้ กลาววา

พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธทางสังคมโดยมีวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดความรู ความคิด เจต

คติ คานิยม ใหกับเด็ก เขาเชื่อวาสิ่งที่เด็กไดสัมผัสรับรูไมวาจะเปนประสบการณตรงหรือผานทางสื่อตางๆ เชน 

ปจจุบันตองรวมถึงคอมพิวเตอรดวย) ตัวเลข ระบบทางคณิตศาสตร เครื่องหมาย และ

สัญลักษณ ฯลฯ ลวนมีภาษาเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการทางสติปญญา 

อางใน อัชรา เอิบสุขสิริ, 2559. น.60) 

ขั้นสรุป การทํากิจกรรมในข้ันสรปุทั้งหมดนี้จะเปนการทบทวนความรูความจําจากสิ่งที่ไดเรียนผานมาม ของเด็ก

ดวยการใชคําถาม เชน เด็กๆทําอยางไรงานจึงสําเร็จ เปนตน โดยบลูม เชื่อวา การใชคําถามเปนกระบวนการที่นับได

วาเปนการใชสื่อเราเพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค และความสามารถของทั้งนักเรียนครูใหปรากฏเห็นไดหรือ

ทดสอบได ลักษณะหรือองคประกอบของการใชคําถามที่ดี ควรจะเปนการดําเนินการอยางมีระบบระเบียบและเปน

กระบวนการ โดยการใชคําถามในหลายรูปแบบ ตั้งแตคําถามประเภทวัดความรู ความจําไปจนถึงการประเมินคา 

และพึงระลึกวาทักษะและวิธีการใชคําถามอยางมปีระสิทธิภาพจะชวยนักเรียนครูใหบรรลุจุดประสงคการเรียนรูหรือ

,2526. น.169) 

ลักษณะเฉพาะของการทํากิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง

กิจกรรมการวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมเลนรุนแรงเปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหเกิด

ความสามัคคี กิจกรรมนี้มีลักษณะเปนกิจกรรมศิลปเกี่ยวกับการวาดรูปโดยการนําเขาสูกิจกรรม เด็กจะไดสะทอน

ความรูสึกจากรูปภาพเพื่อใหเด็กเกิดประสบการณเกี่ยวกับการเลนที่รุนแรง  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ขั้นนํา การทํากิจกรรมในขั้นนําทั้งหมดนี้จะเปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็กๆเขาสูขั้นทํากิจกรรม

ธิ โดยดึงดูดความสนใจของเด็กๆดวยการใชสื่อที่เปนรูปธรรม ไดแก การรองเพลงและทําทาทางประกอบ 

การเลานิทาน การใชจิ๊กซอวและรูปภาพสะทอนความรูสึกเกี่ยวกับพฤติกรรมที่รุนแรงของเด็ก โดยเพียเจต เชื่อวา 

การสัมผัสแบบรูปธรรม เชน จากภาพ หรือหุนจําลอง 

ครูแนะนํากิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง โดย Johnson and 

เชื่อวา การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยกลุมละ 2–3 

คน ทํางานรวมกันเพื่อไปสูเปาหมายเดียวกันแบบปฏิสัมพันธทางบวกเพื่อพัฒนาการเรียนรูของสมาชิกกลุมใหมาก

มขึ้นอยูกับความพยายามและความสามารถของสมาชิกทุกคนภายในกลุม 

ครูแนะนําอุปกรณและสาธิตวิธีการเลนดังน้ี โดยนํากระดาษรอยปอนดมาวางบนพื้นและจับเชือกหรือไมที่ติดกับ

กําหนดจากชวยกันจับเชือกหรือไมลากเสนใหเกิดรูปเปนเสนวงกลม เสนตรง เสน

ซิกแซ็ก เสนสามเหลี่ยมตามที่ไดกําหนดไว โดยสอดคลองกับแนวคิดของแบนดูรา ที่กลาววา“การเรียนรูของมนุษย

สัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยู

ร อบ  ๆ  ตั วอยู เ สมอ  ผู เ รี ยนต อ งสามารถที่ จะประ เมิน ได ว า ตน เลี ยนแบบได ดี หรื อ ไม ดี อย า ง ไ ร”                               

กรรมโดยครูเปนผูดูแล วีก็อทสกี้ กลาววา

พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธทางสังคมโดยมีวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดความรู ความคิด เจต

คติ คานิยม ใหกับเด็ก เขาเชื่อวาสิ่งที่เด็กไดสัมผัสรับรูไมวาจะเปนประสบการณตรงหรือผานทางสื่อตางๆ เชน 

ตัวเลข ระบบทางคณิตศาสตร เครื่องหมาย และ

 

ปทั้งหมดนี้จะเปนการทบทวนความรูความจําจากสิ่งที่ไดเรียนผานมาม ของเด็ก

ดวยการใชคําถาม เชน เด็กๆทําอยางไรงานจึงสําเร็จ เปนตน โดยบลูม เชื่อวา การใชคําถามเปนกระบวนการที่นับได

ยนครูใหปรากฏเห็นไดหรือ

ทดสอบได ลักษณะหรือองคประกอบของการใชคําถามที่ดี ควรจะเปนการดําเนินการอยางมีระบบระเบียบและเปน

กระบวนการ โดยการใชคําถามในหลายรูปแบบ ตั้งแตคําถามประเภทวัดความรู ความจําไปจนถึงการประเมินคา 

ประสิทธิภาพจะชวยนักเรียนครูใหบรรลุจุดประสงคการเรียนรูหรือ

ลักษณะเฉพาะของการทํากิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรง 

ไดทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหเกิด

ความสามัคคี กิจกรรมนี้มีลักษณะเปนกิจกรรมศิลปเกี่ยวกับการวาดรูปโดยการนําเขาสูกิจกรรม เด็กจะไดสะทอน



 

 

 ซึ่งสอดคลองกับเพียเจตเชื่อวา ขั้นการคิดแบบรูปธร

แบบรูปธรรม เชน จากภาพ หรือหุนจําลอง หรือสถานที่จริง เปนตน เด็กยังสามารถเรียนรูและใชสัญลักษณไดดวย 

ครูแนะนํากิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรงโดยใหเด็กทํากิจกรรมรวมกันเพื่อเกิดความ

สามัคคีซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

การสอนท่ีแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยกลุมละ 

ทางบวกเพื่อพัฒนาการเรียนรูของสมาชิกกลุมใหมากที่สุด สํา

ความสามารถของสมาชิกทุกคนภายในกลุม หลังจากนั้นแบงกลุมเด็กออกเปน 

โดยมีครูเปนผูดูแล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วีก็อทสกี้ ที่อธิบายวา เด็กทุกคนมีระดับพัฒนาการทางเชาวนปญญา

ที่ตนเปนอยู และมีระดับพัฒนาการที่ตนมีศักยภาพจะไปใหถึงชวงหางระหวางระดับที่เด็กเปนอยูในปจจุบันกับระดับ

ที่เด็กมีศักยภาพซึ่งชวงหางนี้จะมีความแตกตางกันในแตละบุคคล แนวคิดนี้สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนอยู

ในลักษณะที่เหลื่อมกัน โดยการสอนจะตองนําห

รวมกันสนทนาโดยใชคําถาม โดยสอดคลองกับแนวคิดของบลูม เชื่อวา การใชคําถามเปนกระบวนการที่นับไดวาเปน

การใชสื่อเราเพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค และความสามารถของท้ังนักเรียนครูใหปรากฏเห็นไดหรือท

 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของพรเพ็ญ บัวทอง

สรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติทองถ่ินที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

ผลการวิจัยพบวา 

 1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติท

โดยรวมละดาน ประกอบดวย การชวยเหลือ การแบงปน และความรวมมือ สูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. จากการวัดพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ

ทองถ่ินทุกสัปดาหรวม 8 สัปดาห พบวาเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมและรายดานสูงขึ้นตามลําดับ 

เพ็ญ บัวทอง,2555) 

 และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของวลัยภรณ สิงหนอย

แบบกลุมที่มีตอการพัฒนาเชาวนอารมณของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่

 ผลการวิจัยพบวา 1) 

ไดแก ดานการมีสติรูเทาทันอารมณตนเอง ดานการควบคุมจัดการอารมณตนเองไดอยางเหมาะสมดานความมุงมั่นสู

ความสําเร็จตามจุดมุงหมาย ดานการเอาใจเขามาใสใจเรา แ

กลุมดีกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 2) พฤติกรรมเกี่ยวกับเชาวนอารมณของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 

ศิลปะแบบกลุมดีกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

พฤติกรรมเกี่ยวกับเชาวนอารมณดานการมีสติรูเทาทันอารมณตนเอง และดานการควบคุมจัดการอารมณตนเองได

อยางเหมาะสมดีกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

จุดมุงหมาย ดานการเอาใจเขามาใสใจเรา และดานทักษะทางสังคม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ภรณ สิงหนอย, 2556) 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ซึ่งสอดคลองกับเพียเจตเชื่อวา ขั้นการคิดแบบรูปธรรมเปนลักษณะของการเรียนรูที่ตองอาศัยการสัมผัส

แบบรูปธรรม เชน จากภาพ หรือหุนจําลอง หรือสถานที่จริง เปนตน เด็กยังสามารถเรียนรูและใชสัญลักษณไดดวย 

ครูแนะนํากิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรงโดยใหเด็กทํากิจกรรมรวมกันเพื่อเกิดความ

คีซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Johnson and Johnson  เชื่อวา  การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียน

การสอนท่ีแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยกลุมละ 2–3 คน ทํางานรวมกันเพื่อไปสูเปาหมายเดียวกันแบบปฏิสัมพันธ

ทางบวกเพื่อพัฒนาการเรียนรูของสมาชิกกลุมใหมากที่สุด สําหรับความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับความพยายามและ

ความสามารถของสมาชิกทุกคนภายในกลุม หลังจากนั้นแบงกลุมเด็กออกเปน 4 กลุม และใหเด็กไดปฏิบัติกิจกรรม

โดยมีครูเปนผูดูแล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วีก็อทสกี้ ที่อธิบายวา เด็กทุกคนมีระดับพัฒนาการทางเชาวนปญญา

ที่ตนเปนอยู และมีระดับพัฒนาการที่ตนมีศักยภาพจะไปใหถึงชวงหางระหวางระดับที่เด็กเปนอยูในปจจุบันกับระดับ

ที่เด็กมีศักยภาพซึ่งชวงหางนี้จะมีความแตกตางกันในแตละบุคคล แนวคิดนี้สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนอยู

ในลักษณะที่เหลื่อมกัน โดยการสอนจะตองนําหนาระดับพัฒนาการเสมอ หลังจากนั้นพอทํากิจกรรมเสร็จเด็กและครู

รวมกันสนทนาโดยใชคําถาม โดยสอดคลองกับแนวคิดของบลูม เชื่อวา การใชคําถามเปนกระบวนการที่นับไดวาเปน

การใชสื่อเราเพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค และความสามารถของท้ังนักเรียนครูใหปรากฏเห็นไดหรือท

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของพรเพ็ญ บัวทอง(2555) ที่เกี่ยวของกับผลของการจัดกิจกรรมศิลป

สรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติทองถ่ินที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติทองถิ่นมีพฤติกรรมทางสังคม

โดยรวมละดาน ประกอบดวย การชวยเหลือ การแบงปน และความรวมมือ สูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมี

 

จากการวัดพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ

สัปดาห พบวาเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมและรายดานสูงขึ้นตามลําดับ 

และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของวลัยภรณ สิงหนอย(2556) ที่เกี่ยวกับผลของการจัดกิจกรรมศิลปะ

แบบกลุมที่มีตอการพัฒนาเชาวนอารมณของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 

) พฤติกรรมเกี่ยวกับเชาวนอารมณของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 

ไดแก ดานการมีสติรูเทาทันอารมณตนเอง ดานการควบคุมจัดการอารมณตนเองไดอยางเหมาะสมดานความมุงมั่นสู

ความสําเร็จตามจุดมุงหมาย ดานการเอาใจเขามาใสใจเรา และดานทักษะทางสังคมหลังการจัดกิจกรรมศิลปะแบบ

กลุมดีกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 

พฤติกรรมเกี่ยวกับเชาวนอารมณของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 เพศหญิงโดยรวมหลังการจัดกิจกรรม

ศิลปะแบบกลุมดีกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาเพศหญิงมี

พฤติกรรมเกี่ยวกับเชาวนอารมณดานการมีสติรูเทาทันอารมณตนเอง และดานการควบคุมจัดการอารมณตนเองได

อยางเหมาะสมดีกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานความมุงมั่นสูความสําเร็จตาม

ดานการเอาใจเขามาใสใจเรา และดานทักษะทางสังคม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

รมเปนลักษณะของการเรียนรูที่ตองอาศัยการสัมผัส

แบบรูปธรรม เชน จากภาพ หรือหุนจําลอง หรือสถานที่จริง เปนตน เด็กยังสามารถเรียนรูและใชสัญลักษณไดดวย  

ครูแนะนํากิจกรรมวาดภาพแบบรวมมือเพื่อลดพฤติกรรมการเลนรุนแรงโดยใหเด็กทํากิจกรรมรวมกันเพื่อเกิดความ

เชื่อวา  การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียน

คน ทํางานรวมกันเพื่อไปสูเปาหมายเดียวกันแบบปฏิสัมพันธ

หรับความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับความพยายามและ

กลุม และใหเด็กไดปฏิบัติกิจกรรม

โดยมีครูเปนผูดูแล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วีก็อทสกี้ ที่อธิบายวา เด็กทุกคนมีระดับพัฒนาการทางเชาวนปญญา

ที่ตนเปนอยู และมีระดับพัฒนาการที่ตนมีศักยภาพจะไปใหถึงชวงหางระหวางระดับที่เด็กเปนอยูในปจจุบันกับระดับ

ที่เด็กมีศักยภาพซึ่งชวงหางนี้จะมีความแตกตางกันในแตละบุคคล แนวคิดนี้สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนอยู

นาระดับพัฒนาการเสมอ หลังจากนั้นพอทํากิจกรรมเสร็จเด็กและครู

รวมกันสนทนาโดยใชคําถาม โดยสอดคลองกับแนวคิดของบลูม เชื่อวา การใชคําถามเปนกระบวนการที่นับไดวาเปน

การใชสื่อเราเพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค และความสามารถของท้ังนักเรียนครูใหปรากฏเห็นไดหรือทดสอบได 

ที่เกี่ยวของกับผลของการจัดกิจกรรมศิลป

องถิ่นมีพฤติกรรมทางสังคม

โดยรวมละดาน ประกอบดวย การชวยเหลือ การแบงปน และความรวมมือ สูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมี

จากการวัดพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติ

สัปดาห พบวาเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมและรายดานสูงขึ้นตามลําดับ (พร

ที่เกี่ยวกับผลของการจัดกิจกรรมศิลปะ

พฤติกรรมเกี่ยวกับเชาวนอารมณของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยรวมและรายดาน 

ไดแก ดานการมีสติรูเทาทันอารมณตนเอง ดานการควบคุมจัดการอารมณตนเองไดอยางเหมาะสมดานความมุงมั่นสู

ละดานทักษะทางสังคมหลังการจัดกิจกรรมศิลปะแบบ

เพศหญิงโดยรวมหลังการจัดกิจกรรม 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาเพศหญิงมี

พฤติกรรมเกี่ยวกับเชาวนอารมณดานการมีสติรูเทาทันอารมณตนเอง และดานการควบคุมจัดการอารมณตนเองได

สวนดานความมุงมั่นสูความสําเร็จตาม

ดานการเอาใจเขามาใสใจเรา และดานทักษะทางสังคม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (วลัย



 

 

3.  สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรม  

สื่อที่ใชในขั้นสอนของการทํากิจกรรมวาดรูปสรางความสามัคคีนี้ เปนสื่อที่ใชวัสดุที่หลากหลายนํามา

รวมกันไมวาจะเปน กระดาษ เชือก ไมตะเกียบ ปากกาเมจิก ขวดน้ําพลาสติก ซึ่งนํามาประกอบเขาโดยการใชขวด

พลาสติกมาตัดเอาเฉพาะสวนของกนขวดมาเจาะดานขางใหเปนรูตามจํานวนเด็ก 

รูตรงกลางและนําปากกาหรือดินสอมาใสซึ่งจะมีลักษณะเปนสื่อที่ตองใชความรวมมื

รูปดวยกันโดยใหเด็กจับกลุมกลุมละ 

สรางขึ้นมาเพราะตองการปรับพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็กใหลดนอยลงเพื่อใหเด็กเกิดความสามัคคีในการ

ทํางานรวมกับเพื่อน ที่มาของสื่อมาจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็ก ผูศึกษารายกรณี

มองเห็นถึงการเขาสังคมของเด็กจึงไดจัดกิจกรรมแบบรวมมือและสรางสื่อท่ีใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน

4.สภาพแวดลอม 

สภาพแวดลอมในขณะจัดกิจกรรมใหกับเด็ก เปนสภาพแวดลอมที่

ใหเห็นถึงพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็กในการจัดกิจกรรมแบบกลุมนี้ เพื่อนจะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่ทํา

ใหเห็นพฤติกรรมที่รุนแรงชัดเจนขึ้นและสามารถแกไขพฤติกรรมของเด็กไดตรงจุดโดยเด็กไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน

เปนกลุมกับเพื่อนและเด็กจะเกิดสมาธิไดทํากิจกรรมจึงไมมีพฤติกรรมรุนแรงเกิดขึ้นและยังทําใหเกิดความสามัคคีใน

การทํางานรวมกัน โดย Bronfenenbrenner 

ความสัมพันธในระดับแรกประกอบดวยตัวของบุคคล และบุคคลจะมีปฏิสัมพันธ

ใกลๆ ตัวไดแกในครอบครัว โรงเรียน เพื่อนบาน เชน ความเชื่อหรือพฤติกรรมของบิดามารดายอมสงผลตอทัศนคติ

และการแสดงออกตอพฤติกรรมหนึ่งๆของเด็กความสัมพันธในระดับนี้จะมีอิทธิพลมากที่สุดตอพฤติกรรมของเด็ก 

(Bronfenbrenner 1994, Harkonen  2007,
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สื่อที่ใชในขั้นสอนของการทํากิจกรรมวาดรูปสรางความสามัคคีนี้ เปนสื่อที่ใชวัสดุที่หลากหลายนํามา

น กระดาษ เชือก ไมตะเกียบ ปากกาเมจิก ขวดน้ําพลาสติก ซึ่งนํามาประกอบเขาโดยการใชขวด

พลาสติกมาตัดเอาเฉพาะสวนของกนขวดมาเจาะดานขางใหเปนรูตามจํานวนเด็ก 5-6 รู เพื่อนําเชือกมามัดและเจาะ

รูตรงกลางและนําปากกาหรือดินสอมาใสซึ่งจะมีลักษณะเปนสื่อที่ตองใชความรวมมือของเด็กในการทํากิจกรรมวาด

รูปดวยกันโดยใหเด็กจับกลุมกลุมละ 5-6 คน แลวใหเด็กดึงเชือกคนละเสนเพื่อใหเกิดเปนรูปภาพตามที่กําหนด สื่อนี้

สรางขึ้นมาเพราะตองการปรับพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็กใหลดนอยลงเพื่อใหเด็กเกิดความสามัคคีในการ

ที่มาของสื่อมาจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็ก ผูศึกษารายกรณี

มองเห็นถึงการเขาสังคมของเด็กจึงไดจัดกิจกรรมแบบรวมมือและสรางสื่อท่ีใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน

สภาพแวดลอมในขณะจัดกิจกรรมใหกับเด็ก เปนสภาพแวดลอมทีจ่ัดกิจกรรมแบบกลุมในช้ันเรียนซึ่งจะทํา

ใหเห็นถึงพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็กในการจัดกิจกรรมแบบกลุมนี้ เพื่อนจะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่ทํา

ใหเห็นพฤติกรรมที่รุนแรงชัดเจนขึ้นและสามารถแกไขพฤติกรรมของเด็กไดตรงจุดโดยเด็กไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน

บเพื่อนและเด็กจะเกิดสมาธิไดทํากิจกรรมจึงไมมีพฤติกรรมรุนแรงเกิดขึ้นและยังทําใหเกิดความสามัคคีใน

Bronfenenbrenner กลาววา ระดับจุลภาคหรือระดับเล็ก (Microsystem) 

ความสัมพันธในระดับแรกประกอบดวยตัวของบุคคล และบุคคลจะมีปฏิสัมพันธหรือมีความสัมพันธกัน สิ่งแวดลอม

ใกลๆ ตัวไดแกในครอบครัว โรงเรียน เพื่อนบาน เชน ความเชื่อหรือพฤติกรรมของบิดามารดายอมสงผลตอทัศนคติ

และการแสดงออกตอพฤติกรรมหนึ่งๆของเด็กความสัมพันธในระดับนี้จะมีอิทธิพลมากที่สุดตอพฤติกรรมของเด็ก 

Harkonen  2007,อางใน รัตติยา ทอนพลกรัง, 2557. น.24 ) 

ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติทองถิ่นที่มีตอพฤติกรรม 

ทางสังคมของเด็กปฐมวัย. (วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

การแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กวัย 3-5 ป ของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่. คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551. (77 

Watcharaphonchai. (2007.08.15). ทฤษฏกีารเรียนรูของแบนดูรา. [เว็บบล็อก]. สืบคนจาก     

http://watcharaphonchai.blogspot.com/2007/08/bandura.html. 

ทฤษฏพีัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต. (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพ

ทฤษฏีการเรียนรูแบบรวมมือ. (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพ: โอเดียนสโตร

ทฤษฏีการเรียนรูของวีก็อทสกี้. (พิมพครั้งท่ี 20). กรุงเทพ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เทคนิคการใชคําถามของบลูม. (วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัสวนสุนันทา

2557). ปจจัยที่มีความสัมพนัธกับการดื่มสุราแบบหนักเปนครั้งคราวของนักเรียนชาย

อาชีวศึกษาในจังหวังสุรินทร. (วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยบรูพา
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สื่อที่ใชในขั้นสอนของการทํากิจกรรมวาดรูปสรางความสามัคคีนี้ เปนสื่อที่ใชวัสดุที่หลากหลายนํามา

น กระดาษ เชือก ไมตะเกียบ ปากกาเมจิก ขวดน้ําพลาสติก ซึ่งนํามาประกอบเขาโดยการใชขวด

รู เพื่อนําเชือกมามัดและเจาะ

อของเด็กในการทํากิจกรรมวาด

คน แลวใหเด็กดึงเชือกคนละเสนเพื่อใหเกิดเปนรูปภาพตามที่กําหนด สื่อนี้

สรางขึ้นมาเพราะตองการปรับพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็กใหลดนอยลงเพื่อใหเด็กเกิดความสามัคคีในการ

ที่มาของสื่อมาจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็ก ผูศึกษารายกรณี

มองเห็นถึงการเขาสังคมของเด็กจึงไดจัดกิจกรรมแบบรวมมือและสรางสื่อท่ีใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน 

จัดกิจกรรมแบบกลุมในช้ันเรียนซึ่งจะทํา

ใหเห็นถึงพฤติกรรมการเลนที่รุนแรงของเด็กในการจัดกิจกรรมแบบกลุมนี้ เพื่อนจะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่ทํา

ใหเห็นพฤติกรรมที่รุนแรงชัดเจนขึ้นและสามารถแกไขพฤติกรรมของเด็กไดตรงจุดโดยเด็กไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน

บเพื่อนและเด็กจะเกิดสมาธิไดทํากิจกรรมจึงไมมีพฤติกรรมรุนแรงเกิดขึ้นและยังทําใหเกิดความสามัคคีใน

Microsystem) เปนระบบ

หรือมีความสัมพันธกัน สิ่งแวดลอม

ใกลๆ ตัวไดแกในครอบครัว โรงเรียน เพื่อนบาน เชน ความเชื่อหรือพฤติกรรมของบิดามารดายอมสงผลตอทัศนคติ

และการแสดงออกตอพฤติกรรมหนึ่งๆของเด็กความสัมพันธในระดับนี้จะมีอิทธิพลมากที่สุดตอพฤติกรรมของเด็ก 

 

ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติทองถิ่นที่มีตอพฤติกรรม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ). 

ป ของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

, 2551. (77 หนา)  

สืบคนจาก      

กรุงเทพ: โอเดียนสโตร. 

ร. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

มหาวิทยาลยัสวนสุนันทา). 

นธกับการดื่มสุราแบบหนักเปนครั้งคราวของนักเรียนชาย 

มหาวิทยาลัยบรูพา). 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั:          
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ

จัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นใน 3 ประเด็นคือ 

การสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ

รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชา 21023006 การจัดการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 

random sampling)จํานวน 1 

R1) เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ขั้นการพัฒนา 

การสอน ขั้นการวิจัย (Research: R

เปนการประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้

1. ผลการพัฒนารูปแบบ ประกอบดวย 

รูปแบบ 3) ลักษณะกระบวนการเรียนรู 

1 เรียนรูที่บาน (at Home to learn: H) 

คุณคาจากผลวิจัย (based on Research: R) 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปรวมกันสูการพัฒนา 

7) ระบบการสนับสนุน  

2.ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น 

มีนักศึกษาจํานวน 5 คนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑความรอบรูรอยละ 

จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 25 

ละ 80 ที่ไมผานเกณฑความรอบรู 

คน) มีคะแนนผานเกณฑการประเมิน คิดเปนรอยละ 

การสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพแลว พบวา ระดับเหรียญทอง 

ระดับเหรียญเงิน (ชวงคะแนนตั้งแต 

– 43 คะแนน) มีจํานวน 6 คน และ 

มากที่สุด  (X= 4.70, S.D. = 0

คําสําคัญ:  การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐ

                                                          
1 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มห
2 นักวิชาการ 
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เพ็ญผกา ปญจนะ

1
   ปณพร ศรีปลั่ง

2 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ

ประเด็นคือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ในรายวิชาการจัดการเรียนรู 

 และ 3) ความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู

รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนใน

การจัดการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม 

1 หมูเรียน รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอนคือ ขั้นการวิจัย 

เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ขั้นการพัฒนา (Development: D1) เปนการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียน

Research: R2) เปนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นการพัฒนา 

เปนการประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนสรุปผลการวิจัย ไดดังนี ้

ผลการพัฒนารูปแบบ ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบ 

ระบวนการเรียนรู 4) ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน 

at Home to learn: H) ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหภาระงาน (Analyze jobs: A) 

based on Research: R) ขั้นตอนที่ 4 ใครครวญอยางสรางสรรค (Deliberate to creative: D) 

สรุปรวมกันสูการพัฒนา (Conclusion to development: C) 5) ระบบสังคม 

ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น 1) ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู พบว

คนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑความรอบรูรอยละ 

25 คน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 34.24 และมีนักศึกษา จํานวน 

ที่ไมผานเกณฑความรอบรู 2) ดานความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ พบวา นักศึกษาทุกคน 

มีคะแนนผานเกณฑการประเมิน คิดเปนรอยละ 100 โดยหากจําแนกตามระดับการประเมินความสามารถใน

การสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพแลว พบวา ระดับเหรียญทอง (ชวงคะแนนตั้งแต 48 – 50 คะแนน

วงคะแนนตั้งแต 44 – 47 คะแนน) มีจํานวน 8 คน ระดับเหรียญทองแดง 

คน และ 3) ดานความคิดเห็นตอรูปแบบ พบวา ในภาพรวมผลการประเมินอยูในระดับ

0.48) 

การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน, แนวคิดหองเรียนกลับดาน, การสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ในรายวิชาการจัดการเรียนรู 2) ความสามารถใน

ความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู

รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนใน

าโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster 

ขั้นตอนคือ ขั้นการวิจัย (Research: 

เปนการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียน

เปนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นการพัฒนา (Development: D2) 

หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงคของ

ขั้นตอน (HARDC) คือ ขั้นตอนที่ 

Analyze jobs: A) ขั้นตอนที่ 3 ผสาน

Deliberate to creative: D) 

ระบบสังคม 6) หลักการตอบสนอง 

ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู พบวา 

คนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑความรอบรูรอยละ 80 คิดเปนรอยละ 20 

และมีนักศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปนรอย

างนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ พบวา นักศึกษาทุกคน (25 

โดยหากจําแนกตามระดับการประเมินความสามารถใน

คะแนน) มีจํานวน 11 คน 

คน ระดับเหรียญทองแดง (ชวงคะแนนตั้งแต 40 

ดานความคิดเห็นตอรูปแบบ พบวา ในภาพรวมผลการประเมินอยูในระดับ

การสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ 

(ppen0909@snru.ac.th) 
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Abstract  
Developing Learning Management Based on Research

of Flipped Classroom to Promote the Ability in Construction Professional Innova

Students. To study the effectiveness of the learning management model which was developed in 

3 issues: 1) learning achievement In the course of learning management 

Construction Professional Innovation 

based learning with the concept of flipped classroom. The sample group used in the research 

was the undergraduate students of Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University who 

enrolled in courses 21023006

year 2017, obtained by cluster random sampling with 

and development. The researcher has determined 

is a basic data analysis, (Development: D

(Research: R2) is an experiment of teaching model, (Development: D

teaching model. The results were as follows:

1. The result of the development model cons

the model 2) the purpose of the model 

management model. There are 

on research: R), (Deliberate to 

response principle 7) support system

2. The results of studying the effectiveness of the developed learning management model: 

Learning achievement, There were 

percentage of 80, 20 percent from the total of 

students, representing 80 percent that did not pass the mastery learning criterion. 

construction professional innovation found that all students (

percentage of 100, according to the level of ability assessment on construction professional 
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Developing Learning Management Based on Research-Based Learning with the Concept 

of Flipped Classroom to Promote the Ability in Construction Professional Innova

Students. To study the effectiveness of the learning management model which was developed in 

learning achievement In the course of learning management 

Construction Professional Innovation 3) the opinions on learning management based on research

based learning with the concept of flipped classroom. The sample group used in the research 

was the undergraduate students of Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University who 

21023006 Learning Management in the second semester of the academic 

, obtained by cluster random sampling with 1 group. The research model is research 

and development. The researcher has determined 4 steps of the research process: (Research: R

a analysis, (Development: D1) is the design and development of teaching model, 

is an experiment of teaching model, (Development: D2) 

teaching model. The results were as follows: 

The result of the development model consists of 7 components, 

the purpose of the model 3) the learning process 4) the steps of learning 

management model. There are 5 steps (HARDC); (at home to learn: H), (Analyze jobs: A), (based 

on research: R), (Deliberate to creative: D),and (Conclusion to development: C) 

support system 

The results of studying the effectiveness of the developed learning management model: 

Learning achievement, There were 5 students who had achieved mastery learning criterion in 

percent from the total of 25 students, with an average score of 

percent that did not pass the mastery learning criterion. 

nnovation found that all students (25 people) achieved criterion in 

, according to the level of ability assessment on construction professional 

                   
Branchof Curriculum and InstructionFaculty of Education Sakon Nakhon Rajabhat University (ppen0909@snru.ac.th)

222 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

Based Learning 

with the Concept of Flipped Classroom to Promote the Ability of 

Construction Professional Innovation for Teachers Students  

Education Sakon Nakhon Rajabhat University  

Based Learning with the Concept 

of Flipped Classroom to Promote the Ability in Construction Professional Innovation for Teachers 

Students. To study the effectiveness of the learning management model which was developed in 

learning achievement In the course of learning management 2) the Ability in 

learning management based on research-

based learning with the concept of flipped classroom. The sample group used in the research 

was the undergraduate students of Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University who 

ning Management in the second semester of the academic 

group. The research model is research 

steps of the research process: (Research: R1) 

is the design and development of teaching model, 

) is an evaluation of 

components, 1) the principles of 

the steps of learning 

steps (HARDC); (at home to learn: H), (Analyze jobs: A), (based 

creative: D),and (Conclusion to development: C) 5) social system 6) 

The results of studying the effectiveness of the developed learning management model: 1) 

ed mastery learning criterion in 

students, with an average score of 34.24 and 20 

percent that did not pass the mastery learning criterion. 2) Ability in 

people) achieved criterion in 

, according to the level of ability assessment on construction professional 
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innovation on  ability assessment, found that the gold level ( range score from 

are 11 persons. The silver level (range score from 

(range score from 40 - 43 points) there are 

the overall, the assessment results are at
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innovation on  ability assessment, found that the gold level ( range score from 48 

persons. The silver level (range score from 44 - 47 points) there are 8 persons. The bronze level 

points) there are 6 persons.3) opinions on the teaching model found that in 

the overall, the assessment results are at the highest level (X= 4.70, S.D. = 0.48

Learning Management Based on Research-Based Learning, Concept of Flipped 

The Construction Professional Innovation 
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48 - 50 points) there 

persons. The bronze level 

opinions on the teaching model found that in 

48) 

Concept of Flipped 



 

 

1. บทนํา 
วิสัยทัศนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

คุณภาพ” ซึ่งนโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อน อาทิ กระบวนการเรียนรูใหม นโยบายการปรับหลักสูตร การเรียนการสอน

เนนกิจกรรมมากขึ้น นโยบายสงเสริมการสอนแบบใหมโดยใชวิจัย โครงการ และกิจกรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 

เทคโนโลยีทําใหรูปแบบการเรียนรูและวิธีการแสดงหาความรูมีการปรับเปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบ

ดั้งเดิมที่มีครูเปนผูถายทอดความรูสูนักเรียนฝายเดียว ไปสูรูปแบบการเรีย

และสรางองคความรูไดดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนสิ่งทาทายครูยุคใหมในการจัดองคความรู

ใหบังเกิดตอการพัฒนาผูเรียน ดังนั้นนักศึกษาวิชาชีพครูจึงถือไดวาเปนกําลังสําคัญตองมีความพรอมที่จะไปเปนครู

ในอนาคต ควรไดรับการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาวิชาชีพครูในทุกๆดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรม ท่ีจะสามารถจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมผสมผสานกับเทคนิควิธีการสอน

อันจะสามารถถายทอดเนื้อหาความรูแกผูเรียนที่จะพัฒนาไปเปนบุคค

ยุทธนา พันธม,ี 2557) 

แนวคิดของ “หองเรียนกลับดาน

เกิดคุณคาแกเด็กโดยการฝกประยุกตความรูในสถานการณตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูแบบ 

Learning)” ดวยแนวคิด “เรียนที่บาน ทําการบานที่โรงเรียน

ทางน้ันจะมุงเนนการสรางสรรคองคความรูดวยตัวผูเรียนเองตามทักษะ ความรูความสามารถและสติปญญาของเอกัต

บุคคล (Individualized Competency) 

ใหผานสื่อเทคโนโลยี ICT อยางหลากหลายนอกชั้นเรียนอยางอิสระทั้งดานความคิดและวิธีปฏิบัติ ซึ่งแตกตางจากการ

เรียนแบบเดิมที่ครูจะเปนผูปอนความรูประสบการณใหผูเรียน หองเรียนแบบกลับดานจะเปนการเปลี่ย

ของครูเปนผูอํานวยการสอนอยางแทจริง 

ใหกับนักศึกษาครู จําเปนที่จะตองอาศัยองคความรูใหมๆ แนวคิดใหมที่จะชวยเสริมสรางทักษะการออกแบบการเรียนรู

ใหกับนักศึกษาไดนั้น การนําผลกา

ยอดการเรียนรูจากงานวิจัยได ซึ่งแนวทางที่สามารถนํามาใชไดที่ผูสอนเลือกใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา 

วัตถุประสงค สถานการณ และศักยภาพของผูเรียนคือ รูปแบบการจัดการเรียนรูโ

ใหผูเรียนศึกษางานวิจัย เพื่อเรียนรูองคความรู หลักการ และทฤษฎีที่ใชในการวิจัยเรื่องนั้นๆ วิธีการตั้งโจทยปญหา 

วิธีการแกปญหา ผลการวิจัย และการนําผลการวิจัย ไปใชและศึกษาตอไป ทําใหผูเรียนเขาใจกระบวนการทําวิจัยมาก

ขึ้น และลักษณะการสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน เปนการใหผูเรียนไดรับรูวา ทฤษฎีขอความรูใหมๆ ใน

ศาสตรของตนในปจจุบันเปนอยางไร นอกจากนี้ยังเปนการสรางศรัทธาตอผูสอน รวมทั้งทําใหผูสอนไมเกิดความเบื่อ

หนายที่ตองสอนเนื้อหาเดิมๆ ทุกป 

สอนเนนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู และพัฒนาความสามารถไดตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

รวมทั้งสนับสนุนใหมีการฝกและปฏิบัติ ในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคม ไดเรียนรู

หลายๆ สถานการณทั้งภายในและภายนอกหองเรียน มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห 

สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ โดยไมเนนไปที่การทองจําเพียงเนื้อหา ผูเรียนจึงมีอิสระในการเรียนมากขึ้น 

อาจกลาวไดวา การศึกษาเปลี่ยนมาใหความสําคั

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

วิสัยทัศนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) กําหนดให “คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี

ซึ่งนโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อน อาทิ กระบวนการเรียนรูใหม นโยบายการปรับหลักสูตร การเรียนการสอน

เนนกิจกรรมมากขึ้น นโยบายสงเสริมการสอนแบบใหมโดยใชวิจัย โครงการ และกิจกรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนา

รจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552

เทคโนโลยีทําใหรูปแบบการเรียนรูและวิธีการแสดงหาความรูมีการปรับเปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบ

ดั้งเดิมที่มีครูเปนผูถายทอดความรูสูนักเรียนฝายเดียว ไปสูรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองที่นักเรียนสามารถแสวงหา

และสรางองคความรูไดดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนสิ่งทาทายครูยุคใหมในการจัดองคความรู

ใหบังเกิดตอการพัฒนาผูเรียน ดังนั้นนักศึกษาวิชาชีพครูจึงถือไดวาเปนกําลังสําคัญตองมีความพรอมที่จะไปเปนครู

นอนาคต ควรไดรับการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาวิชาชีพครูในทุกๆดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรม ท่ีจะสามารถจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมผสมผสานกับเทคนิควิธีการสอน

อันจะสามารถถายทอดเนื้อหาความรูแกผูเรียนที่จะพัฒนาไปเปนบุคคลในศตวรรษหนา 

หองเรียนกลับดาน” จึงกลายเปนนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งที่เปนวิธีการที่จะนํามาใชหองเรียนให

เกิดคุณคาแกเด็กโดยการฝกประยุกตความรูในสถานการณตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูแบบ 

เรียนที่บาน ทําการบานที่โรงเรียน” กลาวคือ การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับ

ทางน้ันจะมุงเนนการสรางสรรคองคความรูดวยตัวผูเรียนเองตามทักษะ ความรูความสามารถและสติปญญาของเอกัต

Individualized Competency) ตามอัตราความสามารถทางการเรียนแตละคน จากมวลประสบการณที่ครูจัด

อยางหลากหลายนอกชั้นเรียนอยางอิสระทั้งดานความคิดและวิธีปฏิบัติ ซึ่งแตกตางจากการ

เรียนแบบเดิมที่ครูจะเปนผูปอนความรูประสบการณใหผูเรียน หองเรียนแบบกลับดานจะเปนการเปลี่ย

ของครูเปนผูอํานวยการสอนอยางแทจริง (วิจารณ พานิช, 2557) นอกจากนี้แลว กระบวนการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ

ใหกับนักศึกษาครู จําเปนที่จะตองอาศัยองคความรูใหมๆ แนวคิดใหมที่จะชวยเสริมสรางทักษะการออกแบบการเรียนรู

ใหกับนักศึกษาไดนั้น การนําผลการวิจัยที่มีผูคิดคนและพัฒนาไวแลว นํามาเปนฐานขอมูลสําคัญที่จะชวยใหเกิดการตอ

ยอดการเรียนรูจากงานวิจัยได ซึ่งแนวทางที่สามารถนํามาใชไดที่ผูสอนเลือกใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา 

วัตถุประสงค สถานการณ และศักยภาพของผูเรียนคือ รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัย ในลักษณะการสอนโดย

ใหผูเรียนศึกษางานวิจัย เพื่อเรียนรูองคความรู หลักการ และทฤษฎีที่ใชในการวิจัยเรื่องนั้นๆ วิธีการตั้งโจทยปญหา 

วิธีการแกปญหา ผลการวิจัย และการนําผลการวิจัย ไปใชและศึกษาตอไป ทําใหผูเรียนเขาใจกระบวนการทําวิจัยมาก

ละลักษณะการสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน เปนการใหผูเรียนไดรับรูวา ทฤษฎีขอความรูใหมๆ ใน

ศาสตรของตนในปจจุบันเปนอยางไร นอกจากนี้ยังเปนการสรางศรัทธาตอผูสอน รวมทั้งทําใหผูสอนไมเกิดความเบื่อ

หนายที่ตองสอนเนื้อหาเดิมๆ ทุกป (สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม, 2547) ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนเนนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู และพัฒนาความสามารถไดตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

รวมทั้งสนับสนุนใหมีการฝกและปฏิบัติ ในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคม ไดเรียนรู

หลายๆ สถานการณทั้งภายในและภายนอกหองเรียน มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห 

สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ โดยไมเนนไปที่การทองจําเพียงเนื้อหา ผูเรียนจึงมีอิสระในการเรียนมากขึ้น 

อาจกลาวไดวา การศึกษาเปลี่ยนมาใหความสําคัญกับ “การเรียน” มากกวา “การสอน” 
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มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี

ซึ่งนโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อน อาทิ กระบวนการเรียนรูใหม นโยบายการปรับหลักสูตร การเรียนการสอน

เนนกิจกรรมมากขึ้น นโยบายสงเสริมการสอนแบบใหมโดยใชวิจัย โครงการ และกิจกรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนา

2552)ความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีทําใหรูปแบบการเรียนรูและวิธีการแสดงหาความรูมีการปรับเปลี่ยนไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบ

นรูดวยตนเองที่นักเรียนสามารถแสวงหา

และสรางองคความรูไดดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนสิ่งทาทายครูยุคใหมในการจัดองคความรู

ใหบังเกิดตอการพัฒนาผูเรียน ดังนั้นนักศึกษาวิชาชีพครูจึงถือไดวาเปนกําลังสําคัญตองมีความพรอมที่จะไปเปนครู

นอนาคต ควรไดรับการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาวิชาชีพครูในทุกๆดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรม ท่ีจะสามารถจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมผสมผสานกับเทคนิควิธีการสอน

ลในศตวรรษหนา (ทิพรัตน สิทธิวงศ และ

จึงกลายเปนนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งที่เปนวิธีการที่จะนํามาใชหองเรียนให

เกิดคุณคาแกเด็กโดยการฝกประยุกตความรูในสถานการณตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูแบบ “รูจริง (Mastery 

กลาวคือ การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับ

ทางน้ันจะมุงเนนการสรางสรรคองคความรูดวยตัวผูเรียนเองตามทักษะ ความรูความสามารถและสติปญญาของเอกัต

ความสามารถทางการเรียนแตละคน จากมวลประสบการณที่ครูจัด

อยางหลากหลายนอกชั้นเรียนอยางอิสระทั้งดานความคิดและวิธีปฏิบัติ ซึ่งแตกตางจากการ

เรียนแบบเดิมที่ครูจะเปนผูปอนความรูประสบการณใหผูเรียน หองเรียนแบบกลับดานจะเปนการเปลี่ยนแปลงบทบาท

นอกจากนี้แลว กระบวนการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ

ใหกับนักศึกษาครู จําเปนที่จะตองอาศัยองคความรูใหมๆ แนวคิดใหมที่จะชวยเสริมสรางทักษะการออกแบบการเรียนรู

รวิจัยที่มีผูคิดคนและพัฒนาไวแลว นํามาเปนฐานขอมูลสําคัญที่จะชวยใหเกิดการตอ

ยอดการเรียนรูจากงานวิจัยได ซึ่งแนวทางที่สามารถนํามาใชไดที่ผูสอนเลือกใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา 

ดยใชการวิจัย ในลักษณะการสอนโดย

ใหผูเรียนศึกษางานวิจัย เพื่อเรียนรูองคความรู หลักการ และทฤษฎีที่ใชในการวิจัยเรื่องนั้นๆ วิธีการตั้งโจทยปญหา 

วิธีการแกปญหา ผลการวิจัย และการนําผลการวิจัย ไปใชและศึกษาตอไป ทําใหผูเรียนเขาใจกระบวนการทําวิจัยมาก

ละลักษณะการสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน เปนการใหผูเรียนไดรับรูวา ทฤษฎีขอความรูใหมๆ ใน

ศาสตรของตนในปจจุบันเปนอยางไร นอกจากนี้ยังเปนการสรางศรัทธาตอผูสอน รวมทั้งทําใหผูสอนไมเกิดความเบื่อ

ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนเนนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู และพัฒนาความสามารถไดตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

รวมทั้งสนับสนุนใหมีการฝกและปฏิบัติ ในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคม ไดเรียนรูจาก

หลายๆ สถานการณทั้งภายในและภายนอกหองเรียน มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห 

สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ โดยไมเนนไปที่การทองจําเพียงเนื้อหา ผูเรียนจึงมีอิสระในการเรียนมากขึ้น 

” จากหลักการและแนวคิด



 

 

ดังกลาว นักการศึกษาจึงไดพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชนสูงสุดใหแกผูเรียน ซึ่งการเรียนที่ใชการวิจัย

เปนฐาน (Research-based Learning 

วิเคราะหและบูรณาการเนื้อหาความรู 

จากความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานที่ผูสอนใชการวิจัยในการเรียนการสอนเนื้อหา

สาระตางๆ ที่จะชวยใหนักศึกษาขยายขอบเขตของความรู ไดความรูที่ทันสมัยและคุนเคยกับแน

เมื่อนํามาจัดกิจกรรมรวมกับแนวคิดของหองเรียนกลับดาน 

ความตื่นตัวและใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหมากขึ้นเพื่อการเรียนรูที่จําเปนสําหรับวิชาชีพของตน อันจะสงผลตอ

การพัฒนานวัตกรรมเชิงวิชาชีพในอนาค

จัดการเรียนรู ของนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเปนวิชาที่มุงเนน

ใหนักศึกษาครูทุกคนตองมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ประยุกตใชความรู 

จัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมได โดยสามารถสรางแผนการจัดการเรียนรูในเชิงนวัตกรรมที่จะตอบสนองตอผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 ได ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการ

เรียนรู (Research-Based Learni

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

2. วัตถุประสงค 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ

2.1  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิ

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

2.2 ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิด

หองเรียนกลับดานเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในประเด็น

สรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ และ 

แนวคิดหองเรียนกลับดาน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

การศึกษา 2560 ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม 

ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา ไดแกรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู 

(Research-Based Learning) 

รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู 

หองเรียนกลับดาน (Flipped classroom) 

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ และความคิดเห็นตอรูปแบบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดังกลาว นักการศึกษาจึงไดพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชนสูงสุดใหแกผูเรียน ซึ่งการเรียนที่ใชการวิจัย

based Learning หรือ RBL) ก็เปนวิธีการหนึ่งที่มุงเนนทักษะกระบวนการค

วิเคราะหและบูรณาการเนื้อหาความรู (เสาวภา วิชาดี, 2554) 

จากความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานที่ผูสอนใชการวิจัยในการเรียนการสอนเนื้อหา

สาระตางๆ ที่จะชวยใหนักศึกษาขยายขอบเขตของความรู ไดความรูที่ทันสมัยและคุนเคยกับแน

เมื่อนํามาจัดกิจกรรมรวมกับแนวคิดของหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ที่จะสงเสริมใหการเรียนรูมี

ความตื่นตัวและใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหมากขึ้นเพื่อการเรียนรูที่จําเปนสําหรับวิชาชีพของตน อันจะสงผลตอ

การพัฒนานวัตกรรมเชิงวิชาชีพในอนาคตไดเปนอยางดี ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอน ในรายวิชา 

จัดการเรียนรู ของนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเปนวิชาที่มุงเนน

ใหนักศึกษาครูทุกคนตองมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ประยุกตใชความรู 

จัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมได โดยสามารถสรางแผนการจัดการเรียนรูในเชิงนวัตกรรมที่จะตอบสนองตอผูเรียน

ได ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการ

Based Learning) รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิด

องเรียนกลับดานเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในประเด็น1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ในรายวิชาการจัดการเรียนรู 

สรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ และ 3)ความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับ

 
ขอบเขตดานบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 21023006 การจัดการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 

ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) จํานวน 

ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา ไดแกรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู 

Based Learning) รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom)

รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู (Research-Based Learning) 

Flipped classroom) ใน 3 ประเด็นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ในรายวิชา การ

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ และความคิดเห็นตอรูปแบบ 

225 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ดังกลาว นักการศึกษาจึงไดพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชนสูงสุดใหแกผูเรียน ซึ่งการเรียนที่ใชการวิจัย

ก็เปนวิธีการหนึ่งที่มุงเนนทักษะกระบวนการคนควา พัฒนาการคิด

จากความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานที่ผูสอนใชการวิจัยในการเรียนการสอนเนื้อหา

สาระตางๆ ที่จะชวยใหนักศึกษาขยายขอบเขตของความรู ไดความรูที่ทันสมัยและคุนเคยกับแนวคิดการวิจัยแลว 

ที่จะสงเสริมใหการเรียนรูมี

ความตื่นตัวและใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหมากขึ้นเพื่อการเรียนรูที่จําเปนสําหรับวิชาชีพของตน อันจะสงผลตอ

ตไดเปนอยางดี ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอน ในรายวิชา 21023006 การ

จัดการเรียนรู ของนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเปนวิชาที่มุงเนน

ใหนักศึกษาครูทุกคนตองมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ประยุกตใชความรู และออกแบบการ

จัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมได โดยสามารถสรางแผนการจัดการเรียนรูในเชิงนวัตกรรมที่จะตอบสนองตอผูเรียน

ได ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการ

Flipped Classroom) เพื่อสงเสริม

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิด

องเรียนกลับดานเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ในรายวิชาการจัดการเรียนรู 2)ความสามารถในการ

ารจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับ

ขอบเขตดานบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร 

ดการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 2 ป

จํานวน 1 หมูเรียน 

ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา ไดแกรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู 

Flipped classroom) และประสิทธิผลของ

Based Learning) รวมกับแนวคิด

ประเด็นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ในรายวิชา การจัดการเรียนรู 



 

 

ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ภาคเรียนที่ 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
4.1 ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ หมายถึง คะแนนของการประเมินคุ

จัดการเรียนรูที่ประยุกตใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 

1) ความครบถวนขององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 

3) เขียนสาระสําคัญไดครอบคลุมเนื้อหาที่จะสอน

องคประกอบดานความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ 

จุดประสงคการเรียนรู ทันสมัย เชื่อถือได 

เรียนรูมีความเหมาะสมตามคุณลักษณะสําคัญ 

การเรียนรูและครบถวนตามองคประกอบ 

10) ภาคผนวกแผน มีครบถวนตามที่ระไวในแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดคะแนนใหแต

คะแนน ตามเกณฑรูบริค รวม 

กวา 40 คะแนนขึ้นไป) และระดับการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ 

ทอง (ชวงคะแนนระหวาง 48

(ชวงคะแนนระหวาง 40 – 43 

4.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู 

แนวคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

การสอนตามแนวคิดของการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อ

สงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพของนักศึกษาครู โดยมีองคประกอบ 

2) วัตถุประสงคของรูปแบบ 3

(HARDC) คือ ขั้นตอนที่ 1 เรียนรูที่บาน 

A) ขั้นตอนที่ 3 ผสานคุณคาจากผลวิจัย 

(Deliberate to creative: D) 

สังคม 6) หลักการตอบสนอง 7

4.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู 

(Research-Based Learning) 

แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

ผูวิจัยสรางขึ้น 

4.4 นักศึกษาครู หมายถึง นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร มหาวิทย

รายวิชา การจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 
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ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ หมายถึง คะแนนของการประเมินคุ

จัดการเรียนรูที่ประยุกตใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 

ความครบถวนขององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 2) ความสัมพันธสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 

เขียนสาระสําคัญไดครอบคลุมเนื้อหาที่จะสอน กระชับ ไดใจความ 4) เขียนจุดประสงคการเรียนรูไดครบตาม

องคประกอบดานความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ 5) สาระการเรียนรูครอบคลุมขอบเขตตาม

จุดประสงคการเรียนรู ทันสมัย เชื่อถือได 6) ใชนวัตกรรมทางการศึกษาในการออกแบบการจัดการเรียนรู 

ความเหมาะสมตามคุณลักษณะสําคัญ 8) การวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความสอดคลองตามจุดประสงค

การเรียนรูและครบถวนตามองคประกอบ 9) การบันทึกผลหลังสอน แสดงผลการสอน ปญหา และแนวทางแกไข 

ภาคผนวกแผน มีครบถวนตามที่ระไวในแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดคะแนนใหแต

คะแนน ตามเกณฑรูบริค รวม 50 คะแนนและกําหนดเกณฑการผานรอยละ 80 (มีคะแนนในการประเมินไมนอย

และระดับการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ 

48 – 50 คะแนน) เหรียญเงิน (ชวงคะแนนระหวาง 44 – 47 

43 คะแนน) 

รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู (Research-Based Learning) 

Flipped Classroom) หมายถึง การสรางและพัฒนาองคประกอบของรูปแบบ

การสอนตามแนวคิดของการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อ

สงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพของนักศึกษาครู โดยมีองคประกอบ 

3) ลักษณะกระบวนการเรียนรู 4) ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

เรียนรูที่บาน (at Home to learn: H) ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหภาระงาน 

ผสานคุณคาจากผลวิจัย (based on Research: R) ขั้นตอนที่ 4 ใครครวญอยางสรางสรรค

Deliberate to creative: D) ขั้นตอนที่ 5 สรุปรวมกันสูการพัฒนา (Conclusion to development: C) 

7) ระบบการสนับสนุน 

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู 

earning) รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 

นักศึกษาครู หมายถึง นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชา การจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

226 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ปการศึกษา 2560 

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ หมายถึง คะแนนของการประเมินคุณภาพแผนการ

ประกอบดวย 10 องคประกอบ คือ 

ความสัมพันธสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 

เขียนจุดประสงคการเรียนรูไดครบตาม

สาระการเรียนรูครอบคลุมขอบเขตตาม

ใชนวัตกรรมทางการศึกษาในการออกแบบการจัดการเรียนรู 7) สื่อการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความสอดคลองตามจุดประสงค

การบันทึกผลหลังสอน แสดงผลการสอน ปญหา และแนวทางแกไข 

ภาคผนวกแผน มีครบถวนตามที่ระไวในแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดคะแนนใหแตละประเด็นๆ ละ 5 

มีคะแนนในการประเมินไมนอย

และระดับการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ 3 ระดับคือ เหรียญ

47 คะแนน) เหรียญทองแดง 

Based Learning) รวมกับ

หมายถึง การสรางและพัฒนาองคประกอบของรูปแบบการเรียน

การสอนตามแนวคิดของการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อ

สงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพของนักศึกษาครู โดยมีองคประกอบ 1) หลักการของรูปแบบ 

ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน 

วิเคราะหภาระงาน (Analyze jobs: 

ใครครวญอยางสรางสรรค 

Conclusion to development: C) 5) ระบบ

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู 

Flipped Classroom) หมายถึง คะแนนที่ไดจาก

Rating Scale) จํานวน 10 ขอ ที่

าลัยราชภัฏสกลนคร ที่ลงทะเบียนเรียน



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยดําเนินการโดยใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 

การวิจัย ดังนี ้

1.  ขัน้การวิจัย (Research: R

เรียนรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูที่ใชการ

วิจัยเปนฐาน แนวคิดหองเรียนกลับดาน กระบวนการสรางนวัตกรร

การวิเคราะหเอกสาร(Documentary Analysis

ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา

2.  ขั้นการพัฒนา (Development: D

ครอบคลุมกระบวนการสรางและการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพกอนนําไปทดลองใชในระยะตอไป โดยวัตถุประสงค

ของขั้นนี้คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามกระบวนการของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู เครื่องมือที่ใชในขั้นนีไ้ดแก รางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นคูมือและเอกสารประกอบการใชรูปแบบ 

ซึ่งผูวิจัยไดมาจากแหลงขอมูลของการวิเคราะหเนื้อหาจากการวิจัยขั้นที่ 

วัดและประเมินผล และดานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ทําการวิเคราะ

ความสอดคลอง และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

3.  ขั้นการวิจัย (Research: R

การเรียนรู (Research-Based Learning) 

เครื่องมือที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงและพัฒนาใหสมบูรณกอนการนําไปใชจริงกับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

จัดการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 

จัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อสงเสริมความสามารถในการ

สรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพสําหรับนักศึกษาครู ใชการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียววัดหลังการทด

เครื่องมือที่ใช ไดแก รูปแบบที่พัฒนาขึ้นและคูมือประกอบการใชรูปแบบ เก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 

เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการเรียนรู ปการศึกษา 

ตนเอง โดยใชกระบวนการขั้นตอนขอ

(HARDC) คือ ขั้นตอนที่ 1 เรียนรูที่บาน 

A) ขั้นตอนที่ 3 ผสานคุณคาจากผลวิจัย 

ตัวแปรตน

รูปแบบการจดัการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน

ในการเรียนรูรวมกับแนวคดิ

เพื่อสงเสริมความสามารถในการ

เชิงวิชาชีพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

 

ผูวิจัยดําเนินการโดยใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

Research: R1) เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อกําหนดรางรูปแบบการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูที่ใชการ

วิจัยเปนฐาน แนวคิดหองเรียนกลับดาน กระบวนการสรางนวัตกรรม กรอบการพัฒนาครู และขอมูลในรายวิชา ใช

Documentary Analysis) จากแบบบันทึกการวิเคราะหเอกสาร ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจาก

ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

Development: D1) เปนการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให

ครอบคลุมกระบวนการสรางและการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพกอนนําไปทดลองใชในระยะตอไป โดยวัตถุประสงค

ของขั้นนี้คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามกระบวนการของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการ

ไดแก รางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นคูมือและเอกสารประกอบการใชรูปแบบ 

ซึ่งผูวิจัยไดมาจากแหลงขอมูลของการวิเคราะหเนื้อหาจากการวิจัยขั้นที่ 1 และจากผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรดานการ

วัดและประเมินผล และดานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ประเมิน

ความสอดคลอง และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

Research: R2) เปนขั้นการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานใน

Based Learning) รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom) 

เครื่องมือที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงและพัฒนาใหสมบูรณกอนการนําไปใชจริงกับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

จัดการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 สําหรับวัตถุประสงคการวิจัยในขั้นนี้เพื่อทดลองใชรูปแบบการ

จัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อสงเสริมความสามารถในการ

สรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพสําหรับนักศึกษาครู ใชการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียววัดหลังการทด

เครื่องมือที่ใช ไดแก รูปแบบที่พัฒนาขึ้นและคูมือประกอบการใชรูปแบบ เก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 

เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการเรียนรู ปการศึกษา 2560ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเอง โดยใชกระบวนการขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู ตามกระบวนการจัดการเรียนรู 

เรียนรูที่บาน (at Home to learn: H)ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหภาระงาน 

ผสานคุณคาจากผลวิจัย (based on Research: R) ขั้นตอนที่ 4 ใครครวญอยางส

ตัวแปรตาม

1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

2) ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ

3) ความคิดเห็นตอรูปแบบ

ตัวแปรตน 

การจดัการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

บแนวคดิหองเรยีนกลับดาน 

สงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

เชิงวิชาชีพ 
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Research and Development) โดยกําหนดขั้นตอน

เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อกําหนดรางรูปแบบการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูที่ใชการ

ม กรอบการพัฒนาครู และขอมูลในรายวิชา ใช

จากแบบบันทึกการวิเคราะหเอกสาร ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจาก

รออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให

ครอบคลุมกระบวนการสรางและการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพกอนนําไปทดลองใชในระยะตอไป โดยวัตถุประสงค

ของขั้นนี้คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามกระบวนการของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการ

ไดแก รางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นคูมือและเอกสารประกอบการใชรูปแบบ 

และจากผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรดานการ

หขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ประเมิน

เปนขั้นการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานใน

classroom) โดยผูวิจัยนํา

เครื่องมือที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงและพัฒนาใหสมบูรณกอนการนําไปใชจริงกับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 21023006 การ

สําหรับวัตถุประสงคการวิจัยในขั้นนี้เพื่อทดลองใชรูปแบบการ

จัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อสงเสริมความสามารถในการ

สรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพสําหรับนักศึกษาครู ใชการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียววัดหลังการทดลองครั้งเดียว 

เครื่องมือที่ใช ไดแก รูปแบบที่พัฒนาขึ้นและคูมือประกอบการใชรูปแบบ เก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 1 หมู

ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

งรูปแบบการจัดการเรียนรู ตามกระบวนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน 

วิเคราะหภาระงาน (Analyze jobs: 

ใครครวญอยางสรางสรรค 

ตัวแปรตาม 

การเรียนรู 

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ 

ความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการเรียนรู 



 

 

(Deliberate to creative: D) 

จํานวน 5 แผนการจัดการเรียนรู ไดแก 

Based Learning : CBL)2) การจัดการเรียนรูแบบกระ

โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based learning: PBL

(STEMEducation)5) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค

Achievement Division)  

4.  ขั้นการพัฒนา (Development: D

ประเมินประสิทธิผลหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู 

Learning) รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

ความรูของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเปนแบบทดสอบปรนัย แบบ 

ประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพสําหรับนักศึกษา และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี

ตอการจัดการเรียนรู 

 

7. ผลการวจิัย 
7.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิดหองเรียน

กลับดานเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู ประกอบดวย 

องคประกอบ ดังน้ี 

1) หลักการของรูปแบบ คือ เปนการเรียนรูโดยใหผูเ

ผลการวิจัยในการเรียนรู นําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนศึกษาและเรียนรูดวยตนเองตาม

อัตราเร็วของการเรียนรูแตละบุคคล ผูเรียนตองรับผิดชอบในการทํางานแตละสัปดาหใหเสร็จตามที่ตนเองเขาใจ

กอนที่จะมาเรียนรูรวมกันภายในช้ันเรียน มีการใชผลการวิจัยประกอบการเรียนรูในการสรางนวัตกรรมดานรูปแบบ

การสอนใหมๆ จากผลการวิจัยที่ศึกษา และผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการออกแบบการจัดการเรียนรูตาม

กระบวนการไดอยางหลากหลาย และเหมาะสม

2)  วัตถุประสงคของรูปแบบ มี 

- ผูเรียนมีความสามารถในการศึกษาคนควาดวยตนเองทั้งจากสื่อวีดิทัศนและจากผลการวิจัยที่

นํามาใชประกอบการเรียนรู รวมถึงการสืบคนจากแหลงขอมูลตางๆ ไดดวยตนเอง

- ผูเรียนมีความสามารถในการเลือกใชนวัตกรรมดานรูปแบบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมได

- ผูเรียนสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตองครบถวน และสอดคลองกับบริบทของ

สังคมสมัยใหม 

3)  ลักษณะกระบวนการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูที่บาน โดยใชเทคโนโลยีใหเกิด

ประโยชน จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูองคความรูตางๆ จากผลการวิจั

มีสวนรวมกับกิจกรรม ไดลงมือปฏิบัติจริง และสรุปองคความรูดวยตนเอง

4)  ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู ตามกระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นตอนที่ 1 

เรียนรูเนื้อหาหรือองคความรูที่ตองการในแตละแผนการจัดการเรียนรูมาลวงหนา ซึ่งผูเรียนจะตองมีการตอบคําถาม

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

Deliberate to creative: D) และขั้นตอนที่ 5 สรุปรวมกันสูการพัฒนา (Conclusion to development: C) 

แผนการจัดการเรียนรู ไดแก 1) การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน 

การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEPs

Problem based learning: PBL)4)การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD (Student Teams 

Development: D2) เปนการประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยทําการ

ประเมินประสิทธิผลหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู 

รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom) เมื่อสิ้นสุดการเรียน ผูวิจัยทําการทดสอบดาน

ความรูของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเปนแบบทดสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 

ประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพสําหรับนักศึกษา และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี

ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิดหองเรียน

กลับดานเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู ประกอบดวย 

หลักการของรูปแบบ คือ เปนการเรียนรูโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมจากการใหผูเรียนใช

ผลการวิจัยในการเรียนรู นําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนศึกษาและเรียนรูดวยตนเองตาม

อัตราเร็วของการเรียนรูแตละบุคคล ผูเรียนตองรับผิดชอบในการทํางานแตละสัปดาหใหเสร็จตามที่ตนเองเขาใจ

ยนรูรวมกันภายในช้ันเรียน มีการใชผลการวิจัยประกอบการเรียนรูในการสรางนวัตกรรมดานรูปแบบ

การสอนใหมๆ จากผลการวิจัยที่ศึกษา และผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการออกแบบการจัดการเรียนรูตาม

กระบวนการไดอยางหลากหลาย และเหมาะสม 

วัตถุประสงคของรูปแบบ มี 3 ขอคือ  

ผูเรียนมีความสามารถในการศึกษาคนควาดวยตนเองทั้งจากสื่อวีดิทัศนและจากผลการวิจัยที่

นํามาใชประกอบการเรียนรู รวมถึงการสืบคนจากแหลงขอมูลตางๆ ไดดวยตนเอง 

ผูเรียนมีความสามารถในการเลือกใชนวัตกรรมดานรูปแบบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมได

รียนสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตองครบถวน และสอดคลองกับบริบทของ

ลักษณะกระบวนการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูที่บาน โดยใชเทคโนโลยีใหเกิด

ประโยชน จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูองคความรูตางๆ จากผลการวิจยั และนําไปใชได และจัดกิจกรรมใหผูเรียน

มีสวนรวมกับกิจกรรม ไดลงมือปฏิบัติจริง และสรุปองคความรูดวยตนเอง 

ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู ตามกระบวนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน 

1 เรียนรูที่บาน (at Home to learn: H) เปนขั้นตอนที่กําหนดขึ้นโดยการใหผูเรียนได

เรียนรูเนื้อหาหรือองคความรูที่ตองการในแตละแผนการจัดการเรียนรูมาลวงหนา ซึ่งผูเรียนจะตองมีการตอบคําถาม
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

Conclusion to development: C) 

การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity-

5 STEPs) 3) การจัดการเรียนรู

การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 

STAD (Student Teams – 

เปนการประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยทําการ

ประเมินประสิทธิผลหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู (Research-Based 

ดการเรียน ผูวิจัยทําการทดสอบดาน

ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ ทําการ

ประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพสําหรับนักศึกษา และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี

ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิดหองเรียน

กลับดานเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู ประกอบดวย 7 

รียนมีสวนรวมในกิจกรรมจากการใหผูเรียนใช

ผลการวิจัยในการเรียนรู นําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนศึกษาและเรียนรูดวยตนเองตาม

อัตราเร็วของการเรียนรูแตละบุคคล ผูเรียนตองรับผิดชอบในการทํางานแตละสัปดาหใหเสร็จตามที่ตนเองเขาใจ

ยนรูรวมกันภายในช้ันเรียน มีการใชผลการวิจัยประกอบการเรียนรูในการสรางนวัตกรรมดานรูปแบบ

การสอนใหมๆ จากผลการวิจัยที่ศึกษา และผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการออกแบบการจัดการเรียนรูตาม

ผูเรียนมีความสามารถในการศึกษาคนควาดวยตนเองทั้งจากสื่อวีดิทัศนและจากผลการวิจัยที่

ผูเรียนมีความสามารถในการเลือกใชนวัตกรรมดานรูปแบบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมได 

รียนสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตองครบถวน และสอดคลองกับบริบทของ

ลักษณะกระบวนการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูที่บาน โดยใชเทคโนโลยีใหเกิด

ย และนําไปใชได และจัดกิจกรรมใหผูเรียน

ขั้นตอน (HARDC) คือ 

อนที่กําหนดขึ้นโดยการใหผูเรียนได

เรียนรูเนื้อหาหรือองคความรูที่ตองการในแตละแผนการจัดการเรียนรูมาลวงหนา ซึ่งผูเรียนจะตองมีการตอบคําถาม



 

 

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวให กอนที่จะมารวมเรียนรูกระบวนการอื่นในชั้นเรียนตอไป ในข้ันตอนนี้ ผูสอนจะตองมีชี้แจง

ถงึบทบาทหนาท่ีของผูเรียนใหชัดเจน ท้ังในเรื่องความรับผิดชอบในภารกิจของแตละสัปดาห การตอบคําถามที่ไมมี

คะแนน แตจะตองทําดวยตนเอง ซึ่งหากผูเรียนไมมีคําตอบมา ผูเรียนจะตองทราบวา กิจกรรมในช้ันเรียนตอไปจะไม

สามารถรวมทํากับเพื่อนในช้ันเรียนได

ขั้นตอนที่ 2 

ในข้ันตอนนี้จะเปนการสรุป ทบทวน ความเขาใจจากท่ีไดศึกษาวีดิทัศนเปนรายบุคคลมาแลว 

ขั้นตอนที่ 3 

จากบทความวิจัยที่ถูกคัดสรรมาแลวมาใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับ ความหมาย ลักษณะสําคัญ ขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู ผลที่ได รวมถึงขอจํากัดหรือสิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการใชรูปแบบการสอนตามผลการวิจัยนี้

ขั้นตอนที่ 4 

อิสระแกผูเรียนในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูไดเอง ตามแนวทางของรูปแบบการสอนที่ศึกษาไปแลว 

โดยกําหนดใหพิจารณาเทคนิค วิธีการที่ไดจากการศึกษาผลการวิจัยวามีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา เหมาะสมกับ

ผูเรียน หรือไม อยางไร ในระหวางของกา

สะดวกใหแกผูเรียนอยางท่ัวถึง

ขั้นตอนที่ 5 

กิจกรรมภาพรวมของทั้งชั้นเรียนวา ในแตละขั้นตอนของรูปแบบการสอนท่ีไดจากการศึก

วิเคราะหเพิ่มเติมนั้น มีกิจกรรมใดบางที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมไดบาง เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมมากที่สุด 

5)  ระบบสังคม เปนบทบาทของผูสอนและบทบาทของผูเรียนในกิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 

6) หลักการตอบสนอง ในการดําเนินกิ

บรรยากาศอิสระโดยไมมีการประเมินวาถูกหรือผิด เปนการเสริมแรงเพื่อใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด

7) ระบบการสนับสนุน ในการออกแบบการจัดการเรียนรูในระหวางขั้นตอนของการใครครวญอยาง

สรางสรรค ผูสอนจะมีกรอบใบงานของข้ั

ความสะดวกใหแกผูเรียนในการเพิ่มเติมขอมูลไดอยางรวดเร็วมากขึ้น

7.2 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ใน

รายวิชาการจัดการเรียนรูที่ผูวิ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

แบบทดสอบเรียบรอยแลว ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑความรอบรูรอยละ 

25 คน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

รอบรู ดานความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ พบ

เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา ระดับของผูเรียนในแตละระดับชั้น รวมถึงการพัฒนาหนวยการเรียนรูมีความ

นาสนใจและแปลกใหม สวนผลการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพสําหรับนักศึกษาครูจาก

แบบประเมินความสามารถพบ

สรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพสําหรับนักศึกษาครู คิดเปนรอยละ 

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพแลว พบวา ระดับเหรียญทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวให กอนที่จะมารวมเรียนรูกระบวนการอื่นในชั้นเรียนตอไป ในข้ันตอนนี้ ผูสอนจะตองมีชี้แจง

งบทบาทหนาท่ีของผูเรียนใหชัดเจน ท้ังในเรื่องความรับผิดชอบในภารกิจของแตละสัปดาห การตอบคําถามที่ไมมี

คะแนน แตจะตองทําดวยตนเอง ซึ่งหากผูเรียนไมมีคําตอบมา ผูเรียนจะตองทราบวา กิจกรรมในช้ันเรียนตอไปจะไม

สามารถรวมทํากับเพื่อนในช้ันเรียนได 

 วิเคราะหภาระงาน (Analyze jobs: A) หลังจากที่ผูเรียนมีคําตอบมาครบทุกคนแลว 

ในข้ันตอนนี้จะเปนการสรุป ทบทวน ความเขาใจจากท่ีไดศึกษาวีดิทัศนเปนรายบุคคลมาแลว 

3 ผสานคุณคาจากผลวิจัย (based on Research: R) ในข้ันตอนนี้ ผูสอนนําผลการวิจัย

ามวิจัยที่ถูกคัดสรรมาแลวมาใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับ ความหมาย ลักษณะสําคัญ ขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู ผลที่ได รวมถึงขอจํากัดหรือสิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการใชรูปแบบการสอนตามผลการวิจัยนี้

4 ใครครวญอยางสรางสรรค (Deliberate to creative: D) 

อิสระแกผูเรียนในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูไดเอง ตามแนวทางของรูปแบบการสอนที่ศึกษาไปแลว 

โดยกําหนดใหพิจารณาเทคนิค วิธีการที่ไดจากการศึกษาผลการวิจัยวามีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา เหมาะสมกับ

ผูเรียน หรือไม อยางไร ในระหวางของการใครครวญอยางสรางสรรค ผูสอนตองคอยใหคําชี้แนะ หรืออํานวยความ

สะดวกใหแกผูเรียนอยางท่ัวถึง 

5 สรุปรวมกันสูการพัฒนา (Conclusion to development: C) 

กิจกรรมภาพรวมของทั้งชั้นเรียนวา ในแตละขั้นตอนของรูปแบบการสอนท่ีไดจากการศึกษาผลการวิจัย และจากการ

วิเคราะหเพิ่มเติมนั้น มีกิจกรรมใดบางที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมไดบาง เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมมากที่สุด 

ระบบสังคม เปนบทบาทของผูสอนและบทบาทของผูเรียนในกิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบการ

หลักการตอบสนอง ในการดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ ผูสอนจะตองสราง

บรรยากาศอิสระโดยไมมีการประเมินวาถูกหรือผิด เปนการเสริมแรงเพื่อใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด

ระบบการสนับสนุน ในการออกแบบการจัดการเรียนรูในระหวางขั้นตอนของการใครครวญอยาง

สรางสรรค ผูสอนจะมีกรอบใบงานของข้ันตอนรูปแบบการสอนนั้นๆ ท่ีถูกคัดสรรมาแลวจากผลการวิจัย เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหแกผูเรียนในการเพิ่มเติมขอมูลไดอยางรวดเร็วมากขึ้น 

ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ใน

รายวิชาการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยใชทดสอบกับนักศึกษาหลังจากจัดการเรียนรูเรียบรอยแลว เครื่องมือที่ใชเปน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอที่ผานการหาคุณภาพของ

แบบทดสอบเรียบรอยแลว ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.79 พบวา มีนักศึกษาจํานวน 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑความรอบรูรอยละ 80 คิดเปนรอยละ 20 จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

คน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 34.24 และมีนักศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 

รอบรู ดานความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ พบวา ผลงานมีการเลือกใชรูปแบบการเรียนการสอนที่

เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา ระดับของผูเรียนในแตละระดับชั้น รวมถึงการพัฒนาหนวยการเรียนรูมีความ

นาสนใจและแปลกใหม สวนผลการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพสําหรับนักศึกษาครูจาก

แบบประเมินความสามารถพบวา นักศึกษาทุกคน (25 คน) มีคะแนนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการ

สรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพสําหรับนักศึกษาครู คิดเปนรอยละ 100 โดยหากจําแนกตามระดับการประเมิน

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพแลว พบวา ระดับเหรียญทอง (ชวงคะแนนตั้งแต 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวให กอนที่จะมารวมเรียนรูกระบวนการอื่นในชั้นเรียนตอไป ในข้ันตอนนี้ ผูสอนจะตองมีชี้แจง

งบทบาทหนาท่ีของผูเรียนใหชัดเจน ท้ังในเรื่องความรับผิดชอบในภารกิจของแตละสัปดาห การตอบคําถามที่ไมมี

คะแนน แตจะตองทําดวยตนเอง ซึ่งหากผูเรียนไมมีคําตอบมา ผูเรียนจะตองทราบวา กิจกรรมในช้ันเรียนตอไปจะไม

หลังจากที่ผูเรียนมีคําตอบมาครบทุกคนแลว 

ในข้ันตอนนี้จะเปนการสรุป ทบทวน ความเขาใจจากท่ีไดศึกษาวีดิทัศนเปนรายบุคคลมาแลว  

ในข้ันตอนนี้ ผูสอนนําผลการวิจัย

ามวิจัยที่ถูกคัดสรรมาแลวมาใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับ ความหมาย ลักษณะสําคัญ ขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู ผลที่ได รวมถึงขอจํากัดหรือสิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการใชรูปแบบการสอนตามผลการวิจัยนี้ 

Deliberate to creative: D) เปนขั้นตอนที่ผูสอนให

อิสระแกผูเรียนในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูไดเอง ตามแนวทางของรูปแบบการสอนที่ศึกษาไปแลว 

โดยกําหนดใหพิจารณาเทคนิค วิธีการที่ไดจากการศึกษาผลการวิจัยวามีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา เหมาะสมกับ

รใครครวญอยางสรางสรรค ผูสอนตองคอยใหคําชี้แนะ หรืออํานวยความ

Conclusion to development: C) เปนกระบวนการสรุป

ษาผลการวิจัย และจากการ

วิเคราะหเพิ่มเติมนั้น มีกิจกรรมใดบางที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมไดบาง เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมมากที่สุด  

ระบบสังคม เปนบทบาทของผูสอนและบทบาทของผูเรียนในกิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบการ

จกรรมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ ผูสอนจะตองสราง

บรรยากาศอิสระโดยไมมีการประเมินวาถูกหรือผิด เปนการเสริมแรงเพื่อใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด 

ระบบการสนับสนุน ในการออกแบบการจัดการเรียนรูในระหวางขั้นตอนของการใครครวญอยาง

นตอนรูปแบบการสอนนั้นๆ ท่ีถูกคัดสรรมาแลวจากผลการวิจัย เพื่ออํานวย

ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ใน

จัยใชทดสอบกับนักศึกษาหลังจากจัดการเรียนรูเรียบรอยแลว เครื่องมือที่ใชเปน

ขอที่ผานการหาคุณภาพของ

พบวา มีนักศึกษาจํานวน 5 คนที่มี

จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

คน คิดเปนรอยละ 80 ที่ไมผานเกณฑความ

วา ผลงานมีการเลือกใชรูปแบบการเรียนการสอนที่

เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา ระดับของผูเรียนในแตละระดับชั้น รวมถึงการพัฒนาหนวยการเรียนรูมีความ

นาสนใจและแปลกใหม สวนผลการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพสําหรับนักศึกษาครูจาก

มีคะแนนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการ

โดยหากจําแนกตามระดับการประเมิน

ชวงคะแนนตั้งแต 48 – 50 คะแนน) มี



 

 

จํานวน 11 คน ระดับเหรียญเงิน 

คะแนนตั้งแต 40 – 43 คะแนน

ภาพรวมผลการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการ

หองเรียนกลับดานอยูในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้

จากผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู

ดาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการสรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชการ

วิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดานและสังเคราะหขอมูลใหเปนไปตามองคประกอบของการ

พัฒนารูปแบบการสอน ประกอบดวย 

ลักษณะกระบวนการเรียนรู 4) 

บาน (at Home to learn: H) 

วิจัย (based on Research: R) 

สรุปรวมกันสูการพัฒนา (Conclusion to development: C) 

สนับสนุน ซึ่งมีความครบถวนตามแนวคิดหลักของการพัฒนารูปแบบการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู ดังที่ 

Joyce and Weil (2009) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบ (Syntax หรือ Phases) 

ปฏิสัมพันธทางสังคม (Social System) 

หรือตอบสนอง (Principle of Reaction) 

การสนับสนุน (Support System) 

สอนใหเกิดผล นอกจากน้ี กระบวนการที่สําคัญของรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ที่มีการนําแนวคิดของการจัดการเรียนรู

โดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู 

(Flipped Classroom) ถือไดวาเปนแนวคิดใหม เนื่องจาก ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สังเคราะหขึ้น 

ขั้นตอน (HARDC) คือ ขั้นตอนที่ 

(Analyze jobs: A) ขั้นตอนที่ 

สรางสรรค (Deliberate to creative: D) 

C) เปนการสกัดจากแนวคิดทฤษฎีรวมของทั้งสองแนวคิดและพัฒนาสูการปฏิบัติจริงเปนขั้นตอนในชั้นเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับ สคุนธ สินธพานนท 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งหมด เชน วิธีการสอนใหม ๆ สื่อการสอนใหม

ใหมเพียงบางสวน เชน มีการผลิตชุดการเรียนการสอนรูปแบบใหม แตยังคงรูปแบบเดิมเปนหลักอยู 

การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบฯ

1) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยใ

จัดการเรียนรูเรียบรอยแลว เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

คน ระดับเหรียญเงิน (ชวงคะแนนตั้งแต 44 – 47 คะแนน) มีจํานวน 8 คน ระดับเหรียญทองแดง 

คะแนน) มีจํานวน 6 คน และดานความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการเรียนรู  พบวา ใน

ภาพรวมผลการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกบัแนวคดิ

หองเรียนกลับดานอยูในระดับมากที่สุด (X= 4.70, S.D. = 0.48)  

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี ้

จากผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิดหองเรยีนกลบั

ดาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการสรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชการ

รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดานและสังเคราะหขอมูลใหเปนไปตามองคประกอบของการ

พัฒนารูปแบบการสอน ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงคของรูปแบบ 

) ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน (HARDC) 

at Home to learn: H) ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหภาระงาน (Analyze jobs: A) ขั้นตอนที่ 

based on Research: R) ขั้นตอนที่ 4 ใครครวญอยางสรางสรรค (Deliberate to creative: D) 

Conclusion to development: C) 5) ระบบสังคม 6) หลักการตอบสนอง 

สนับสนุน ซึ่งมีความครบถวนตามแนวคิดหลักของการพัฒนารูปแบบการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู ดังที่ 

) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4 

Phases) เปนการจัดเรียงลําดับกิจกรรมที่จะสอนเปนขั้นๆ 

Social System) เปนการอธิบายบทบาทของครูและนักเรียน 3) หลักการแสดงการโตตอบ

Principle of Reaction) เปนการบอกวิธีการที่ครูจะตอบสนองตอสิ่งที่นักเรียนกระทํา 

Support System) เปนการบอกเงื่อนไข หรือสิ่งจําเปนในการที่จะใชรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนใหเกิดผล นอกจากน้ี กระบวนการที่สําคัญของรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ที่มีการนําแนวคิดของการจัดการเรียนรู

เปนฐานในการเรียนรู (Research-Based Learning) มาใชรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

ถือไดวาเปนแนวคิดใหม เนื่องจาก ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สังเคราะหขึ้น 

คือ ขั้นตอนที่ 1 เรียนรูที่บาน (at Home to learn: H) ขั้นตอนที่ 

ขั้นตอนที่ 3 ผสานคุณคาจากผลวิจัย (based on Research: R) ขั้นตอนที่ 

Deliberate to creative: D) ขั้นตอนที่ 5 สรุปรวมกันสูการพัฒนา (Conclusion to development: 

แนวคิดทฤษฎีรวมของทั้งสองแนวคิดและพัฒนาสูการปฏิบัติจริงเปนขั้นตอนในชั้นเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับ สคุนธ สินธพานนท (2561) ที่สรุปคุณลักษณะของสิ่งที่เรียกไดวาเปนนวัตกรรม ไดแก 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งหมด เชน วิธีการสอนใหม ๆ สื่อการสอนใหม ซึ่งไมเคยมีใครทํามากอน และเปนสิ่งที่

ใหมเพียงบางสวน เชน มีการผลิตชุดการเรียนการสอนรูปแบบใหม แตยังคงรูปแบบเดิมเปนหลักอยู 

การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบฯ3 ประเด็น อภิปรายผลดังน้ี 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยใชทดสอบกับนักศึกษาหลังจาก

จัดการเรียนรูเรียบรอยแลว เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

คน ระดับเหรียญทองแดง (ชวง

ความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการเรียนรู  พบวา ใน

วิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกบัแนวคดิ

รวมกับแนวคิดหองเรยีนกลบั

ดาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการสรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชการ

รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดานและสังเคราะหขอมูลใหเปนไปตามองคประกอบของการ

วัตถุประสงคของรูปแบบ 3) 

HARDC) คือ ขั้นตอนที่ 1 เรียนรูที่

ขั้นตอนที่ 3 ผสานคุณคาจากผล

Deliberate to creative: D) ขั้นตอนที่ 5 

หลักการตอบสนอง 7) ระบบการ

สนับสนุน ซึ่งมีความครบถวนตามแนวคิดหลักของการพัฒนารูปแบบการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู ดังที่ 

4 สวน คือ 1) ขั้นตอนของ

เปนการจัดเรียงลําดับกิจกรรมที่จะสอนเปนขั้นๆ 2) ระบบสังคมหรือการ

หลักการแสดงการโตตอบ

ตอบสนองตอสิ่งที่นักเรียนกระทํา 4) ระบบ

เปนการบอกเงื่อนไข หรือสิ่งจําเปนในการที่จะใชรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนใหเกิดผล นอกจากน้ี กระบวนการที่สําคัญของรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ที่มีการนําแนวคิดของการจัดการเรียนรู

มาใชรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

ถือไดวาเปนแนวคิดใหม เนื่องจาก ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สังเคราะหขึ้น 5 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหภาระงาน 

ขั้นตอนที่ 4 ใครครวญอยาง

Conclusion to development: 

แนวคิดทฤษฎีรวมของทั้งสองแนวคิดและพัฒนาสูการปฏิบัติจริงเปนขั้นตอนในชั้นเรียน ซึ่ง

ที่สรุปคุณลักษณะของสิ่งที่เรียกไดวาเปนนวัตกรรม ไดแก เ ป น สิ่ ง ใ ห ม

ซึ่งไมเคยมีใครทํามากอน และเปนสิ่งที่

ใหมเพียงบางสวน เชน มีการผลิตชุดการเรียนการสอนรูปแบบใหม แตยังคงรูปแบบเดิมเปนหลักอยู  

ชทดสอบกับนักศึกษาหลังจาก

จัดการเรียนรูเรียบรอยแลว เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 



 

 

ตัวเลือก จํานวน 50 ขอที่ผานการหาคุณภาพของแบบทดสอบและไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 

พบวา มีนักศึกษาจํานวน 5 คนที่มี

20 จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 80 ที่ไมผานเกณฑความรอบรู จากผลการศึกษาประสิทธิผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว

คะแนนผานเกณฑความรอบรูรอยละ 

เกณฑความรอบรู ทั้งนี้ ผูวิจัยอภิปรายผลไดวา การปรับเปลี่ยนแนวทางของการจัดการเรียนรู เปนไปในลักษณะที่

แตกตางจากเดิม เชน ขั้นตอนที่ 

ไดเรียนรูเนื้อหาหรือองคความรูที่ตองการในแตละแผนการจัดการเรียนรูมาลวงหนา ซึ่งผูเรียนจะตองมีการตอบ

คําถามตามเงื่อนไขที่กําหนดไวให กอนที่จะมารวมเรียนรูกระบวนการอื่นในชั้นเรีย

เรียนรูของผูสอนที่เปลี่ยนไปแตไมไดมีการทําขอตกลงหรือทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการตางๆ กับผูเรียนใหเขาใจ

อยางถองแทกอนที่จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยน ความเคยชินกับการสอนแบบเดิมจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน

ปจจัยแรก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ 

ศตวรรษท่ี 21 แบบหองเรียนกลับดานเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมพบวา ระดับทักษะ อยูในระดับ

มาก คือ ดานการรวมมือในสวนของปจจัยที่มีผลตอระดับทักษะ คือ ปจจัยการเตรี

และมีอิทธิพลทางบวก สําหรับปญหา อุปสรรค แบบหองเรียนกลับดาน พบวา การศึกษาดวยตนเองทําใหไดรับ

ความรูที่ไมเพียงพอตอการศึกษา นอกจากนี้ ลักษณะสําคัญอีกประการที่ผูวิจัยนํามาใชคือการใชผลวิจัยเปนฐานใน

การเรียนรูในขั้นตอนที่ 3 ผสานคุ

กํากับการเรียนรูของตนเองเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งหากผูเรียนขาดการเรียนรูโดยการนําตนเองแลว จะทําใหการ

ปรับเปลี่ยนไปสูรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใหมเปนไปไดยาก เนื่องจากการจั

ไพฑูรย สินลารัตน (2547) ไดกลาวไววา เปนแนวคิดพื้นฐาน เปลี่ยนแนวคิดพื้นฐานจาก 

ถูก” เปน “การถาม/หาคําตอบเอง

คน/แสวงหา” เปนการเปลี่ยนวิธีวิธีการจัดการเรียนรูจาก 

และเปลี่ยนบทบาทผูสอน เปลี่ยนบทบาทผูสอนจาก 

เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิธีการ เปลี่ยนบทบาทขางตน เปนเรื่องที่จะตอ

ระยะเวลาอันสั้น จึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

2) การศึกษาความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ พบวา ผลการพัฒนานวัตกรรมดานวิชาชีพที่

เกี่ยวของกับการเลือกใชรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติขอ

ระดับชั้น รวมถึงการพัฒนาหนวยการเรียนรูที่เปนผลงานของกลุมตัวอยางมีความนาสนใจและแปลกใหม เชน การ

จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน 

ม.1/1 หนวยการเรียนรูเรื่อง ทําไมไมลงตัว แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การคูณและการหารเศษสวน 

การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 

เรียนรู เรื่อง ลักษณะของลิมิตระดับชั้น ม

คุณคาจากผลวิจัย (based on Research: R) 

มาใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับ ความหมาย ลักษณะสําคัญ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ผลที่ได รวมถึงขอจํากัดหรือ

สิ่งที่เปนอุปสรรคตอการใชรูปแบบการสอนตามผลการวิจัยนี้ ซึ่งกระบวนการคัดสรรเรื่องราว บทความวิจัยที่

สามารถนํามาใชเปนตัวอยางใหกับนักศึกษานั้น ผูวิจัยไดพิจารณาจากความถูกตอง การสรางสรรคคํา หรือแมแต

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ขอที่ผานการหาคุณภาพของแบบทดสอบและไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 

คนที่มคีะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑความรอบรูรอยละ 

จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 25 คน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 34.24 และมีนักศึกษา จํานวน 

ที่ไมผานเกณฑความรอบรู จากผลการศึกษาประสิทธิผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว

คะแนนผานเกณฑความรอบรูรอยละ 80 คิดเปนเพียงรอยละ 20 แตกลับมีจํานวนนักศึกษารอยละ 

เกณฑความรอบรู ทั้งนี้ ผูวิจัยอภิปรายผลไดวา การปรับเปลี่ยนแนวทางของการจัดการเรียนรู เปนไปในลักษณะที่

แตกตางจากเดิม เชน ขั้นตอนที่ 1 เรียนรูที่บาน (at Home to learn: H) เปนขั้นตอนท่ีกําหนดขึ้นโดยการใหผูเรียน

ไดเรียนรูเนื้อหาหรือองคความรูที่ตองการในแตละแผนการจัดการเรียนรูมาลวงหนา ซึ่งผูเรียนจะตองมีการตอบ

คําถามตามเงื่อนไขที่กําหนดไวให กอนที่จะมารวมเรียนรูกระบวนการอื่นในชั้นเรียนตอไป ซึ่งพฤติกรรมการจัดการ

เรียนรูของผูสอนที่เปลี่ยนไปแตไมไดมีการทําขอตกลงหรือทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการตางๆ กับผูเรียนใหเขาใจ

อยางถองแทกอนที่จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยน ความเคยชินกับการสอนแบบเดิมจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน

ลองกับงานวิจัยของ สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ (2560) ที่ไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน

แบบหองเรียนกลับดานเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมพบวา ระดับทักษะ อยูในระดับ

มาก คือ ดานการรวมมือในสวนของปจจัยที่มีผลตอระดับทักษะ คือ ปจจัยการเตรียมความพรอม มีความสัมพันธ

และมีอิทธิพลทางบวก สําหรับปญหา อุปสรรค แบบหองเรียนกลับดาน พบวา การศึกษาดวยตนเองทําใหไดรับ

ความรูที่ไมเพียงพอตอการศึกษา นอกจากนี้ ลักษณะสําคัญอีกประการที่ผูวิจัยนํามาใชคือการใชผลวิจัยเปนฐานใน

ผสานคณุคาจากผลวิจัยที่ผูเรียนจะตองมีการเรียนโดยมุงเนนท่ีการเรียนรูของตนเอง มีการ

กํากับการเรียนรูของตนเองเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งหากผูเรียนขาดการเรียนรูโดยการนําตนเองแลว จะทําใหการ

ปรับเปลี่ยนไปสูรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใหมเปนไปไดยาก เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานที่

ไดกลาวไววา เปนแนวคิดพื้นฐาน เปลี่ยนแนวคิดพื้นฐานจาก “เรียนรูโดยการฟง

หาคําตอบเอง” เปนการเปลี่ยนเปาหมายจาก “การเรียนรูโดยการจํา

การเปลี่ยนวิธีวิธีการจัดการเรียนรูจาก “การเรียนรูโดยการบรรยาย” 

และเปลี่ยนบทบาทผูสอน เปลี่ยนบทบาทผูสอนจาก “การเปนผูปฏิบัติเอง” เปน “การจัดการใหผูเรียน

เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิธีการ เปลี่ยนบทบาทขางตน เปนเรื่องที่จะตองใชเวลา และอาจจะไมสามารถเกิดไดในชวง

ระยะเวลาอันสั้น จึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

การศึกษาความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ พบวา ผลการพัฒนานวัตกรรมดานวิชาชีพที่

เกี่ยวของกับการเลือกใชรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา ระดับของผูเรียนในแตละ

ระดับชั้น รวมถึงการพัฒนาหนวยการเรียนรูที่เปนผลงานของกลุมตัวอยางมีความนาสนใจและแปลกใหม เชน การ

จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creative Based Learning: CBL) 

ทําไมไมลงตัว แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การคูณและการหารเศษสวน 

การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ QSCCA ผลการเรียนรูขอที่ 1 หนวยการเรียนรูเรื่อง ไปตอหรือพอส่ํานี้

เรียนรู เรื่อง ลักษณะของลิมิตระดับชั้น ม.6 เปนตน ที่เปนเชนนี้ เนื่องจาก กระบวนการเรียนรูในขั้นตอนที่ 

based on Research: R) ในข้ันตอนนี้ ผูสอนนําผลการวิจัยจากบทความวิจัยท่ีถูกคัดสรรมาแลว

มาใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับ ความหมาย ลักษณะสําคัญ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ผลที่ได รวมถึงขอจํากัดหรือ

สิ่งที่เปนอุปสรรคตอการใชรูปแบบการสอนตามผลการวิจัยนี้ ซึ่งกระบวนการคัดสรรเรื่องราว บทความวิจัยที่

สามารถนํามาใชเปนตัวอยางใหกับนักศึกษานั้น ผูวิจัยไดพิจารณาจากความถูกตอง การสรางสรรคคํา หรือแมแต
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ขอที่ผานการหาคุณภาพของแบบทดสอบและไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.79 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑความรอบรูรอยละ 80 คิดเปนรอยละ 

และมีนักศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปน

ที่ไมผานเกณฑความรอบรู จากผลการศึกษาประสิทธิผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา นักศึกษามี

แตกลับมีจํานวนนักศึกษารอยละ 80 ที่ไมผาน

เกณฑความรอบรู ทั้งนี้ ผูวิจัยอภิปรายผลไดวา การปรับเปลี่ยนแนวทางของการจัดการเรียนรู เปนไปในลักษณะที่

เปนขั้นตอนท่ีกําหนดขึ้นโดยการใหผูเรียน

ไดเรียนรูเนื้อหาหรือองคความรูที่ตองการในแตละแผนการจัดการเรียนรูมาลวงหนา ซึ่งผูเรียนจะตองมีการตอบ

นตอไป ซึ่งพฤติกรรมการจัดการ

เรียนรูของผูสอนที่เปลี่ยนไปแตไมไดมีการทําขอตกลงหรือทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการตางๆ กับผูเรียนใหเขาใจ

อยางถองแทกอนที่จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยน ความเคยชินกับการสอนแบบเดิมจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน

ที่ไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน

แบบหองเรียนกลับดานเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมพบวา ระดับทักษะ อยูในระดับ

ยมความพรอม มีความสัมพันธ

และมีอิทธิพลทางบวก สําหรับปญหา อุปสรรค แบบหองเรียนกลับดาน พบวา การศึกษาดวยตนเองทําใหไดรับ

ความรูที่ไมเพียงพอตอการศึกษา นอกจากนี้ ลักษณะสําคัญอีกประการที่ผูวิจัยนํามาใชคือการใชผลวิจัยเปนฐานใน

ณคาจากผลวิจัยที่ผูเรียนจะตองมีการเรียนโดยมุงเนนท่ีการเรียนรูของตนเอง มีการ

กํากับการเรียนรูของตนเองเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งหากผูเรียนขาดการเรียนรูโดยการนําตนเองแลว จะทําใหการ

ดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานที่

เรียนรูโดยการฟง/ตอบให

การเรียนรูโดยการจํา/ทํา/ใช” เปน “การคิด/

” เปน “การใหคําปรึกษา” 

การจัดการใหผูเรียน” ซึ่งการ

งใชเวลา และอาจจะไมสามารถเกิดไดในชวง

การศึกษาความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ พบวา ผลการพัฒนานวัตกรรมดานวิชาชีพที่

งวิชา ระดับของผูเรียนในแตละ

ระดับชั้น รวมถึงการพัฒนาหนวยการเรียนรูที่เปนผลงานของกลุมตัวอยางมีความนาสนใจและแปลกใหม เชน การ

Creative Based Learning: CBL) มาตรฐาน ค 1.1 

ทําไมไมลงตัว แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การคูณและการหารเศษสวน ระดับชั้น ม.1 

หนวยการเรียนรูเรื่อง ไปตอหรือพอส่ํานี้ แผนการจัดการ

เนื่องจาก กระบวนการเรียนรูในขั้นตอนที่ 3 ผสาน

ในข้ันตอนนี้ ผูสอนนําผลการวิจัยจากบทความวิจัยท่ีถูกคัดสรรมาแลว

มาใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับ ความหมาย ลักษณะสําคัญ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ผลที่ได รวมถึงขอจํากัดหรือ

สิ่งที่เปนอุปสรรคตอการใชรูปแบบการสอนตามผลการวิจัยนี้ ซึ่งกระบวนการคัดสรรเรื่องราว บทความวิจัยที่

สามารถนํามาใชเปนตัวอยางใหกับนักศึกษานั้น ผูวิจัยไดพิจารณาจากความถูกตอง การสรางสรรคคํา หรือแมแต



 

 

การบูรณาการหนวยการเรียนรูที่ถือไดวาเปนอยางที่ดีไ

ของการออกแบบหนวยการเรียนรูที่สรางสรรคมากขึ้น ถือไดวาผูวิจัยไดพัฒนาและสงเสริมคุณภาพของนักศึกษาตาม

กรอบสมรรถนะของครูแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษท่ี 

การอํานวยความสะดวกการเรียนรู ไดแก 

สอดคลองรูปแบบและเอื้อตอการเรียนรูอยางกระตือรือรนของผูเรียน 

ผูเรียน 4) การสงเสริมใหผูเรียนรวมมือและมีสวนรว

การปฏิสัมพันธ 6) การบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูงกับบทเรียน 

การจัดบริหารจัดการกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งจะเห็นไดวา วิธีการในการเรียนการสอนที่ผูวิจัยใชวิธีการ

สนับสนุน ทาทายความสามารถของนักศึกษาแตละคน เกี่ยวกับการสรางสรรคหนวยการเรียนรู ภายใตธรรมชาติวิชา

ของตนเอง และมีการประกวดการตั้งชื่อหนวยการเรียนรูอีกดวย ซึ่งผลสะทอนของการแขงขันในลักษณะนี้ ทําให

นักศึกษามีความกระตือรือรนที่จะตั้งชื่อหนวยการ

ผลการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพสําหรับนักศึกษาครูจากแบบประเมินความสามารถ

พบวา นักศึกษาทุกคน (25 คน

สําหรับนักศึกษาครู คิดเปนรอยละ 

เชิงวิชาชีพแลว พบวา ระดับเหรียญทอง 

(ชวงคะแนนตั้งแต 44 – 47 คะแนน

จํานวน 6 คน อภิปรายผลไดวา กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้กับเครื่องมือที่ผูวิจัย

นํามาใชในการประเมินความสามารถในครั้งนี้จากผลการวิจัยของ เพ็ญผกา หนองนา 

ระหวางแผนการจัดการเรียนรูที่

การประเมินในดาน 1) ความครบถวนขององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรู 3) เขียนสาระสําคัญไดครอบคลุมเนื้อหาที่จะสอน กระชับ ไดใจความ 

การเรียนรูไดครบตามองคประกอบดานความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ 

ขอบเขตตามจุดประสงคการเรียนรู ทันสมัย เชื่อถือได 

เรียนรู 7) สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมตามคุณลักษณ

สอดคลองตามจุดประสงคการเรียนรูและครบถวนตามองคประกอบ 

ปญหา และแนวทางแกไข 10) 

การพัฒนาและออกแบบโดยอาศั

งานของนักศึกษาผานเกณฑการประเมินตามที่กําหนดไว 

3) ผลการศึกษาความคิดเห็นตอรูปแบบฯพบวา ในภาพรวมผลการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบการ

จัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู

S.D. = 0.48) ทั้งนี้เปนเพราะในการจัดการเรียนรูมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดมีอิสระในการคิดและอภิปรายประเด็น

ตางๆ ที่สงสัยและคนหาคําตอบดวยตนเอง โดยมีครูคอยใหคําปรึกษาอยางเต็มที่ สอดคลองกับบทบ

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดานที่ วิจารณ พานิช 

Classroom) วาเปนการเรียนที่ครูจะเนนชวยใหนักเรียนเขาใจหลักการ ไมใชทองจํา หัวใจคือครูเนนทําหนาที่ชวย

แนะนําการเรียนของเด็ก ไมใชทําหนา

ปฏิสัมพันธกับนักเรียนเปนรายคน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การบูรณาการหนวยการเรียนรูที่ถือไดวาเปนอยางที่ดีได ดังนั้น การมีตัวอยางที่ดี จะทําใหนักศึกษาไดเห็นแนวทาง

ของการออกแบบหนวยการเรียนรูที่สรางสรรคมากขึ้น ถือไดวาผูวิจัยไดพัฒนาและสงเสริมคุณภาพของนักศึกษาตาม

กรอบสมรรถนะของครูแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษท่ี 21 (กระทรวงศึกษาธิการ

การอํานวยความสะดวกการเรียนรู ไดแก 1) การสรางความรอบรูในสาระวิชา 2) การกําหนดยุทธศาสตรการสอนที่

สอดคลองรูปแบบและเอื้อตอการเรียนรูอยางกระตือรือรนของผูเรียน 3) การสื่อสารอยางสอดคลองกับระดับของ

การสงเสริมใหผูเรียนรวมมือและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 5) การประยุกตการตั้งคําถามและทักษะ

การบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูงกับบทเรียน 7) การสรางวิธีสอนในบริบทของทองถิ่น และ 

การจัดบริหารจัดการกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งจะเห็นไดวา วิธีการในการเรียนการสอนที่ผูวิจัยใชวิธีการ

สนับสนุน ทาทายความสามารถของนักศึกษาแตละคน เกี่ยวกับการสรางสรรคหนวยการเรียนรู ภายใตธรรมชาติวิชา

ของตนเอง และมีการประกวดการตั้งชื่อหนวยการเรียนรูอีกดวย ซึ่งผลสะทอนของการแขงขันในลักษณะนี้ ทําให

นักศึกษามีความกระตือรือรนที่จะตั้งชื่อหนวยการเรียนรูใหมีความนาสนใจ แปลกใหม และนําไปใชสอนไดจริง สวน

ผลการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพสําหรับนักศึกษาครูจากแบบประเมินความสามารถ

คน) มีคะแนนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ

าครู คิดเปนรอยละ 100 โดยหากจําแนกตามระดับการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม

เชิงวิชาชีพแลว พบวา ระดับเหรียญทอง (ชวงคะแนนตั้งแต 48 – 50 คะแนน) มีจํานวน 

คะแนน) มีจํานวน 8 คน ระดับเหรียญทองแดง (ชวงคะแนนตั้

คน อภิปรายผลไดวา กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้กับเครื่องมือที่ผูวิจัย

นํามาใชในการประเมินความสามารถในครั้งนี้จากผลการวิจัยของ เพ็ญผกา หนองนา (

ระหวางแผนการจัดการเรียนรูที่เปนนวัตกรรมเชิงวิชาชีพกับแบบประเมินที่นํามาใชเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ มี

ความครบถวนขององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 2) ความสัมพันธสอดคลองของ

เขียนสาระสําคัญไดครอบคลุมเนื้อหาที่จะสอน กระชับ ไดใจความ 

การเรียนรูไดครบตามองคประกอบดานความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ 5) สาระการเรียนรูครอบคลุม

ขอบเขตตามจุดประสงคการเรียนรู ทันสมัย เชื่อถือได 6) ใชนวัตกรรมทางการศึกษาในการออกแบบการจัดการ

สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมตามคุณลักษณะสําคัญ 8) การวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความ

สอดคลองตามจุดประสงคการเรียนรูและครบถวนตามองคประกอบ 9) การบันทึกผลหลังสอน แสดงผลการสอน 

) ภาคผนวกแผน มีครบถวนตามที่ระไวในแผนการจัดการเรียนรู และทุกกระบวนการมี

การพัฒนาและออกแบบโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่มีความนาเชื่อถือ เปนที่ยอมรับและมีคุณภาพ จึงสงผลใหผล

งานของนักศึกษาผานเกณฑการประเมินตามที่กําหนดไว  

ผลการศึกษาความคิดเห็นตอรูปแบบฯพบวา ในภาพรวมผลการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบการ

จัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรูรวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดานอยูในระดับมากที่สุด 

ทั้งนี้เปนเพราะในการจัดการเรียนรูมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดมีอิสระในการคิดและอภิปรายประเด็น

ตางๆ ที่สงสัยและคนหาคําตอบดวยตนเอง โดยมีครูคอยใหคําปรึกษาอยางเต็มที่ สอดคลองกับบทบ

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดานที่ วิจารณ พานิช (2555) กลาวถึงหองเรียนกลับทาง 

วาเปนการเรียนที่ครูจะเนนชวยใหนักเรียนเขาใจหลักการ ไมใชทองจํา หัวใจคือครูเนนทําหนาที่ชวย

แนะนําการเรียนของเด็ก ไมใชทําหนาที่ถายทอดความรู ครูเปลี่ยนจากบทบาทปฏิสัมพันธกับนักเรียนทั้งชั้น เปนมี

ปฏิสัมพันธกับนักเรียนเปนรายคน Jonathan Bergman และ Aaron Sams (2012 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ด ดังนั้น การมีตัวอยางที่ดี จะทําใหนักศึกษาไดเห็นแนวทาง

ของการออกแบบหนวยการเรียนรูที่สรางสรรคมากขึ้น ถือไดวาผูวิจัยไดพัฒนาและสงเสริมคุณภาพของนักศึกษาตาม

กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ในสมรรถนะของ

การกําหนดยุทธศาสตรการสอนที่

การสื่อสารอยางสอดคลองกับระดับของ

การประยุกตการตั้งคําถามและทักษะ

การสรางวิธีสอนในบริบทของทองถิ่น และ 8) 

การจัดบริหารจัดการกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งจะเห็นไดวา วิธีการในการเรียนการสอนที่ผูวิจัยใชวิธีการกระตุน 

สนับสนุน ทาทายความสามารถของนักศึกษาแตละคน เกี่ยวกับการสรางสรรคหนวยการเรียนรู ภายใตธรรมชาติวิชา

ของตนเอง และมีการประกวดการตั้งชื่อหนวยการเรียนรูอีกดวย ซึ่งผลสะทอนของการแขงขันในลักษณะนี้ ทําให

เรียนรูใหมีความนาสนใจ แปลกใหม และนําไปใชสอนไดจริง สวน

ผลการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพสําหรับนักศึกษาครูจากแบบประเมินความสามารถ

มีคะแนนผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพ

โดยหากจําแนกตามระดับการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม

มีจํานวน 11 คน ระดับเหรียญเงิน 

ชวงคะแนนตั้งแต 40 – 43 คะแนน) มี

คน อภิปรายผลไดวา กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้กับเครื่องมือที่ผูวิจัย

(2559) มีความสอดคลอง

เปนนวัตกรรมเชิงวิชาชีพกับแบบประเมินที่นํามาใชเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ มี

ความสัมพันธสอดคลองของ

เขียนสาระสําคัญไดครอบคลุมเนื้อหาที่จะสอน กระชับ ไดใจความ 4) เขียนจุดประสงค

สาระการเรียนรูครอบคลุม

ใชนวัตกรรมทางการศึกษาในการออกแบบการจัดการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความ

การบันทึกผลหลังสอน แสดงผลการสอน 

ภาคผนวกแผน มีครบถวนตามที่ระไวในแผนการจัดการเรียนรู และทุกกระบวนการมี

ยแนวคิดและทฤษฎีที่มีความนาเชื่อถือ เปนที่ยอมรับและมีคุณภาพ จึงสงผลใหผล

ผลการศึกษาความคิดเห็นตอรูปแบบฯพบวา ในภาพรวมผลการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบการ

รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดานอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.70, 

ทั้งนี้เปนเพราะในการจัดการเรียนรูมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดมีอิสระในการคิดและอภิปรายประเด็น

ตางๆ ที่สงสัยและคนหาคําตอบดวยตนเอง โดยมีครูคอยใหคําปรึกษาอยางเต็มที่ สอดคลองกับบทบาทของผูสอนใน

กลาวถึงหองเรียนกลับทาง (Flipped 

วาเปนการเรียนที่ครูจะเนนชวยใหนักเรียนเขาใจหลักการ ไมใชทองจํา หัวใจคือครูเนนทําหนาที่ชวย

ที่ถายทอดความรู ครูเปลี่ยนจากบทบาทปฏิสัมพันธกับนักเรียนทั้งชั้น เปนมี

2012 อางถึงใน วิจารณ พานิช, 



 

 

2555) ยังกลาวอีกวา การเรียนแบบนี้ชวยใหปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับครูเพิ่มขึ้น ตรงกันข

เรียนแบบออนไลน การกลับทางหองเรียน ยังคงเปนการเรียนแบบนักเรียนมาโรงเรียน และนักเรียนสัมผัสครู 

หองเรียนกลับทางเปนการใชพลังทั้งของระบบออนไลน และระบบพบหนา ชวยเปลี่ยนหรือเพิ่มบทบาทของครู ให

เปนทั้ง พ่ีเลี้ยง (mentor), เพื่อน เพื่

อันดับตนๆ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนเรื่องที่นักศึกษาคิดวา กิจกรรมการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูในวีดิทัศน

ตามภาระงานที่กําหนดมีความสอดคลองกัน 

เรียนรูทั้งแบบบุคคลและแบบกลุม 

ผูสอนทุกครั้ง กอนท่ีจะมารวมกิจกรรมในช้ันเรียน 

การวิจัยจะชวยใหเรียนรูเชื่อมโยงการผสานคุณคาจากผลวิจัยเพื่อนําไปสูการเขียนแผนการจัดการเรียนรูไดงายขึ้น 

(X= 4.90, S.D. = 0.32) ทั้งนี้เปนเพราะกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ผูวิจัยไดออกแบบไวในแตละครั้ง มีการจัดระบบ

ระเบียบของการสอนเพื่อใหเปนไปตามหลักการของรูปแบบ เปนไปตา

สงผลใหนักศึกษามีความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนแตละครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการลดความเครียดของผูเรียนโดยการใชหองเรียนกลับทาง ผลการวิจัยพบวา การ

เรียนแบบหองเรียนกลับทางยังเปนการลดความเครียดจากการเรียน เนื่องจากผูเรียนสามารถศึกษาวิดีโอไดนอกชั้น

เรียน ทําใหบรรยากาศในช้ันเรียนเปนไปดวยความสนุกสนาน เปนประโยชน และมีความนาสนใจมากข้ึน  

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

ควรฝกใหนักศึกษาตั้งคําถามกับทุกประเด็นที่ผูสอนนําเสนออย

และหาคําตอบขั้นสูง เพื่อสรางความคุนเคยกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูกํากับการ

เรียนรูของตนเองใหสามารถนําไปสูการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพไดในอนาคต

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย

ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู 

Learning) รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

เชิงวิชาชีพในดานอื่นๆ ที่สงเสริมจิตวิญญาณความเปนครูใหมีความเขมแข็ง
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นวัตกรรมในศตวรรษที่ 

เพ็ญผกา หนองนา. (2559).การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของนักศกึษาครูในการ

จัดการเรียนรูบูรณาการอาเซียนศึกษา

การเรยีนการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย

ไพฑูรย สินลารัตน. (2547).หลักการสอนแบบเนนการวิจัย 

ใน การเรียนการสอนท่ีมีการวิจัยเปนฐาน 

มหาวิทยาลยั. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ยังกลาวอีกวา การเรียนแบบนี้ชวยใหปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับครูเพิ่มขึ้น ตรงกันข

เรียนแบบออนไลน การกลับทางหองเรียน ยังคงเปนการเรียนแบบนักเรียนมาโรงเรียน และนักเรียนสัมผัสครู 

หองเรียนกลับทางเปนการใชพลังทั้งของระบบออนไลน และระบบพบหนา ชวยเปลี่ยนหรือเพิ่มบทบาทของครู ให

เพื่อน เพื่อนบาน (neighbor) และผูเชี่ยวชาญ (expert) หากพิจารณาเปนรายดานพบวา 

อันดับตนๆ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนเรื่องที่นักศึกษาคิดวา กิจกรรมการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูในวีดิทัศน

ตามภาระงานที่กําหนดมีความสอดคลองกัน (X = 5.00, S.D. = 0.00) นักศึกษาไดมีสวนรวมในการสรุปเรื่องที่

เรียนรูทั้งแบบบุคคลและแบบกลุม (X= 5.00, S.D. = 0.00) นักศึกษาทราบขอกําหนดของการเรียนรูที่บานจาก

ผูสอนทุกครั้ง กอนท่ีจะมารวมกิจกรรมในช้ันเรียน (X= 4.90, S.D. = 0.32) และนักศึกษาคิดวาการไดเรียนรูผลจาก

หเรียนรูเชื่อมโยงการผสานคุณคาจากผลวิจัยเพื่อนําไปสูการเขียนแผนการจัดการเรียนรูไดงายขึ้น 

ทั้งนี้เปนเพราะกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ผูวิจัยไดออกแบบไวในแตละครั้ง มีการจัดระบบ

ระเบียบของการสอนเพื่อใหเปนไปตามหลักการของรูปแบบ เปนไปตามแนวคิดทฤษฎีที่กําหนดไวในทุกขั้นตอน 

สงผลใหนักศึกษามีความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนแตละครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการลดความเครียดของผูเรียนโดยการใชหองเรียนกลับทาง ผลการวิจัยพบวา การ

ลับทางยังเปนการลดความเครียดจากการเรียน เนื่องจากผูเรียนสามารถศึกษาวิดีโอไดนอกชั้น

เรียน ทําใหบรรยากาศในช้ันเรียนเปนไปดวยความสนุกสนาน เปนประโยชน และมีความนาสนใจมากข้ึน  

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย  

ควรฝกใหนักศึกษาตั้งคําถามกับทุกประเด็นที่ผูสอนนําเสนออยางงายกอน จากนั้นจึงเริ่มเปนการตั้งคําถาม

และหาคําตอบขั้นสูง เพื่อสรางความคุนเคยกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูกํากับการ

เรียนรูของตนเองใหสามารถนําไปสูการสรางนวัตกรรมเชิงวิชาชีพไดในอนาคต 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู 

รวมกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรม

เชิงวิชาชีพในดานอื่นๆ ที่สงเสริมจิตวิญญาณความเปนครูใหมีความเขมแข็งมากขึ้น 

). กรอบสมรรถนะของครูแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษที่ 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=13037&%20Key=news

ทิพรัตน สิทธิวงศ และยุทธนา พันธมี. (2557). การพัฒนาสมรรถนะนักศกึษาวิชาชีพครูดานการเรียนรูและ

นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21. เขาถึงจากwww. http://teachers4cs.blogspot.com/

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของนักศกึษาครูในการ

จัดการเรียนรูบูรณาการอาเซียนศึกษา. (วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑติ). 

การเรยีนการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย. 

หลักการสอนแบบเนนการวิจัย (Research-Based Teaching

ใน การเรียนการสอนท่ีมีการวิจัยเปนฐาน (หนา 1 – 7). กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ยังกลาวอีกวา การเรียนแบบนี้ชวยใหปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับครูเพิ่มขึ้น ตรงกันขามกับสิ่งที่เรียกวา การ

เรียนแบบออนไลน การกลับทางหองเรียน ยังคงเปนการเรียนแบบนักเรียนมาโรงเรียน และนักเรียนสัมผัสครู 

หองเรียนกลับทางเปนการใชพลังทั้งของระบบออนไลน และระบบพบหนา ชวยเปลี่ยนหรือเพิ่มบทบาทของครู ให

หากพิจารณาเปนรายดานพบวา 

อันดับตนๆ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนเรื่องที่นักศึกษาคิดวา กิจกรรมการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูในวีดิทัศน

กษาไดมีสวนรวมในการสรุปเรื่องที่

นักศึกษาทราบขอกําหนดของการเรียนรูที่บานจาก

และนักศึกษาคิดวาการไดเรียนรูผลจาก

หเรียนรูเชื่อมโยงการผสานคุณคาจากผลวิจัยเพื่อนําไปสูการเขียนแผนการจัดการเรียนรูไดงายขึ้น 

ทั้งนี้เปนเพราะกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ผูวิจัยไดออกแบบไวในแตละครั้ง มีการจัดระบบ

มแนวคิดทฤษฎีที่กําหนดไวในทุกขั้นตอน 

สงผลใหนักศึกษามีความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนแตละครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ Marlowe (2012) ที่

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการลดความเครียดของผูเรียนโดยการใชหองเรียนกลับทาง ผลการวิจัยพบวา การ

ลับทางยังเปนการลดความเครียดจากการเรียน เนื่องจากผูเรียนสามารถศึกษาวิดีโอไดนอกชั้น

เรียน ทําใหบรรยากาศในช้ันเรียนเปนไปดวยความสนุกสนาน เปนประโยชน และมีความนาสนใจมากข้ึน   

างงายกอน จากนั้นจึงเริ่มเปนการตั้งคําถาม

และหาคําตอบขั้นสูง เพื่อสรางความคุนเคยกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูกํากับการ

เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู (Research-Based 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรม

กรอบสมรรถนะของครูแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษที่ 21. เขาถึงจาก 

Key=news2 

กศกึษาวิชาชีพครูดานการเรียนรูและ

cs.blogspot.com/2014/08/21.html 

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของนักศกึษาครูในการ

). สาขาวิชาหลักสตูรและ

Based Teaching)ในระดับอุดมศึกษา.           

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
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การจัดการเรียนรูของครูยุคใหมเพื่อพัฒนาทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21. 

แบบหองเรียนกลับดาน เพื่อการ

วารสารวิทยบริการ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร, 28(1), 100-

มูลนิธสิดศร-ีสฤษดิ์วงศ. 
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การพัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

(Authentic Materials) 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 

สภาพจริง (Authentic material)

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

ตัวอยาง  ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

เชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 

การวิจัยประกอบดวย      

(Authentic Materials) โดยใชเทคนิค 

ความสามารถดาน   การอานเพื่อความเขาใจ เปนแบบปรนัยเลือกตอบ จํานวน 

การวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา

สงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

ประสิทธิภาพ เทากับ 82.28/82

เขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

สถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ :  กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

Materials), เทคนิค SQ3R 
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งเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R 

 
ภณิดา มูลจอย

1
  อมรรัตน ว ัฒนาธร 

2 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1)พัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อ

material) โดยใชเทคนิค SQ3R ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชกิจกรรมสงเสริม

ดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง (Authentic material) โดยใชเทคนิค 

ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัด

ปการศึกษา 2561 ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 

หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 40 คน เปนหองเรียนที่มีนักเรียนคละความรูความสามารถ

การวิจัยประกอบดวย      1) กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

โดยใชเทคนิค SQ3R ในรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู มีจํานวน 

การอานเพื่อความเขาใจ เปนแบบปรนัยเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 

การวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของ

สงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง (Authentic Materials) 

82.17    ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 2) ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ

เขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังจากเรียนโดยใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถ

ริง (Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ, สื่อสภาพจริง 

                   
สาขาหลักสูตรและการสอน คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา (me.smilelomo@gmail.com)

สาขาหลักสูตรและการสอน คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
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งเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

 

ดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อ

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบ

กอนและหลังการใชกิจกรรมสงเสริม

โดยใชเทคนิค SQ3R กลุม

นครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัด

Cluster Random Sampling) 

เปนหองเรียนที่มีนักเรียนคละความรูความสามารถ เครื่องมือที่ใชใน

กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

มีจํานวน 5 แผน 2) แบบวัด

ขอ ใชเวลา 50 นาที สถิติที่ใชใน

ประสิทธิภาพของกิจกรรม

Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R 

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ

หลังจากเรียนโดยใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอาน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สื่อสภาพจริง (Authentic 

mo@gmail.com) 



 

 

The development of English read

through authentic materials by using SQ3R

 

Abstract 
The purposes of this study were 1) to develop English reading comprehension activities 

through authentic materials by using SQ3R with a required

reading achievement of students in Matthayom 1 before and after using English reading 

comprehension activities through authentic materials by using SQ3R. The sample group through  

the cluster random sampling was 40 studen

during the first semester of 2018 academic year. The instruments of this study were 1) 5 lesson 

plans of English reading comprehension through authentic materials by using SQ3R 2) an English 

reading comprehension test with 30 items. The statistic used to collect and analyze the data 

were percentage, mean, standard deviation and t

study were 1) the efficiency index of English reading comprehension activities t

materials by using SQ3R was 82.28/82.17, which was higher than the required criteria 80/80.        

2) The students’ post-test achievement in English reading comprehension test was significantly 

higher than pre-test at a significant level o
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The development of English reading comprehension 

through authentic materials by using SQ3R

 
Panida Moonjoy 1 Amornrat Wattanatorn 

2 

The purposes of this study were 1) to develop English reading comprehension activities 

through authentic materials by using SQ3R with a required efficiency of 80/80 2) to compare 

reading achievement of students in Matthayom 1 before and after using English reading 

comprehension activities through authentic materials by using SQ3R. The sample group through  

the cluster random sampling was 40 students in Matthayom 1 at Chiang Rai Municipality School 6 

during the first semester of 2018 academic year. The instruments of this study were 1) 5 lesson 

plans of English reading comprehension through authentic materials by using SQ3R 2) an English 

prehension test with 30 items. The statistic used to collect and analyze the data 

were percentage, mean, standard deviation and t-test (Dependent Samples). The results of this 

study were 1) the efficiency index of English reading comprehension activities t

materials by using SQ3R was 82.28/82.17, which was higher than the required criteria 80/80.        

test achievement in English reading comprehension test was significantly 

test at a significant level of .05 

English reading comprehension activities, authentic materials, SQ3R
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ing comprehension  

through authentic materials by using SQ3R 

The purposes of this study were 1) to develop English reading comprehension activities 

efficiency of 80/80 2) to compare 

reading achievement of students in Matthayom 1 before and after using English reading 

comprehension activities through authentic materials by using SQ3R. The sample group through  

ts in Matthayom 1 at Chiang Rai Municipality School 6 

during the first semester of 2018 academic year. The instruments of this study were 1) 5 lesson 

plans of English reading comprehension through authentic materials by using SQ3R 2) an English 

prehension test with 30 items. The statistic used to collect and analyze the data 

test (Dependent Samples). The results of this 

study were 1) the efficiency index of English reading comprehension activities through authentic 

materials by using SQ3R was 82.28/82.17, which was higher than the required criteria 80/80.        

test achievement in English reading comprehension test was significantly 

SQ3R 
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1. บทนํา  
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สําคัญในยุคโลกาภิวัฒนนี้ เปนภาษาที่ใชติดตอสื่อสารกันทั่วโลก ดังนั้น

ภาษาอังกฤษจึงถูกบัญญัติไวในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของไทย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

ในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางประเทศ ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ 

การงาน และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู 

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนา

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนนําไปใช ในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเ

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 34)

ทักษะคือ ทักษะการพัง พูด อาน เขียน และสามารถนําทักษะทั้งหมดนี้ไปใชในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชนได 

โดยเฉพาะทักษะการอานภาษาอังกฤษ

การอานเปนทกัษะหลักที่สําคัญหนึ่งในสี่ทักษะของการเรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เปนภาษาตางประเทศ

ภาษาที่สอง (English as a second language: ESL) 

คนควาหาความรู แตอยางไรก็ตาม

ขาดความรูความเขาใจและขาดทักษะการอานภาษาอังกฤษซึ่งสงผลเสียแกตัวนักเรียนเอง เนื่องจากนักเรียนอาน

จับใจความสําคัญของเรื่องไมได มีความรูดานคําศัพทนอย มุงที่จะแปลความหมายของคําศัพทมากเกินไป ไมเขาใจ

สํานวนภาษา ทําใหเกิดความเบื่อหนาย

มาตรฐานการศึกษา (2554) ที่ไดขอสรุปวาผลการประเมินดานการอานของนักเรียนไทยอยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑ 

จากประเด็นปญหาขางตนมีความสอดคลองกับสภาพปญหาการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาปที่ 

ผูวิจัย ดังนั้นปญหาดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจควรไดรับการพัฒนาเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถดาน

การอานและสามารถนําความรูความเขาใจที่ไดจากการอานไปใชในชีวิตประจําวันได

มีอิทธิพลในประเทศไทยเปนอยางมาก เห็นไดจาก หนังสือ

เครื่องใชตางๆ (สุทธิรา ปลั่งแสงมาศ

ประโยชนในชีวิตประจําวันไดจากการฝกอานขอความแทจากสื่อที่ยังไมปรับสาร หรือเรียกอีกอยางวาสื่อสภาพจริง 

(Authentic Materials) ไดอีกดวย นอกจากนี้การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจในรูปแบบของกิจกรรมที่ผูเรียนไดลงมือกระทําเอง จึงมีความจําเปนอยางมากในการสงเสริมใหผูเรียน   

มีกระบวนการอานอยางเปนระบบและสามารถทําความเขาใจตอสิ่งที่

สื่อสภาพจริง  สื่อที่เปนของจริง เอกสารจริง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาสื่อหรือขอความที่ยังไมปรับสาร

คําเหลานี้ในภาษาอังกฤษใชคําวา 

เขียนขึ้นใหเปนหนังสือเรียน หรือสื่อการสอน แตเปนขอความหรือสื่อที่ยังคงความเปนตนฉบับ เชนคําศัพท หรือ

แกรมมา (Oxford University Press ELT, 2014)

มองเห็นถึงตัวภาษาที่เปนจริงและใชในบริบทหรือสิ่งแวดลอมที่เปนจริงในชี

ผูเรียนสนใจในการอานสิ่งอื่นๆมากขึ้นอีกดวย 

จุดประสงคของ Authentic Materials 

รูปประโยค สํานวนที่เจาของภาษาใช ทําใหการเรียนรูภาษาอังกฤษเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ ผลจากการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สําคัญในยุคโลกาภิวัฒนนี้ เปนภาษาที่ใชติดตอสื่อสารกันทั่วโลก ดังนั้น

ภาษาอังกฤษจึงถูกบัญญัติไวในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของไทยมาชานาน  นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษไววา เปนเครื่องมือ

ในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางประเทศ ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ 

ครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู 

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนา

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนนําไปใช ในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเ

, 2552 : 34) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะภาษาอังกฤษ 

ทักษะคือ ทักษะการพัง พูด อาน เขียน และสามารถนําทักษะทั้งหมดนี้ไปใชในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชนได 

โดยเฉพาะทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

กษะหลักที่สําคัญหนึ่งในสี่ทักษะของการเรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เปนภาษาตางประเทศ

(English as a second language: ESL) ซึ่งตองใชทักษะการอานเพื่อทําความเขาใจในการศึกษา

แตอยางไรก็ตามผลจากการศึกษาคนควาของ สมมาตร ผลเกิดและคณะ 

ขาดความรูความเขาใจและขาดทักษะการอานภาษาอังกฤษซึ่งสงผลเสียแกตัวนักเรียนเอง เนื่องจากนักเรียนอาน

จับใจความสําคัญของเรื่องไมได มีความรูดานคําศัพทนอย มุงที่จะแปลความหมายของคําศัพทมากเกินไป ไมเขาใจ

สํานวนภาษา ทําใหเกิดความเบื่อหนายไมอยากอาน ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินของสํานักวิชาการและ

ที่ไดขอสรุปวาผลการประเมินดานการอานของนักเรียนไทยอยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑ 

จากประเด็นปญหาขางตนมีความสอดคลองกับสภาพปญหาการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาปที่ 

จัย ดังนั้นปญหาดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจควรไดรับการพัฒนาเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถดาน

การอานและสามารถนําความรูความเขาใจที่ไดจากการอานไปใชในชีวิตประจําวันได เนื่องจากภาษาอังกฤษไดเขามา

มีอิทธิพลในประเทศไทยเปนอยางมาก เห็นไดจาก หนังสือพิมพ นิตยสาร ฉลากยา ปายโฆษณา บรรจุภัณฑและ

สุทธิรา ปลั่งแสงมาศ, 2550) ดังนั้นผูเรียนสามารถนําความรูจากการอานภาษาอังกฤษมาใช

ประโยชนในชีวิตประจําวันไดจากการฝกอานขอความแทจากสื่อที่ยังไมปรับสาร หรือเรียกอีกอยางวาสื่อสภาพจริง 

ไดอีกดวย นอกจากนี้การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจในรูปแบบของกิจกรรมที่ผูเรียนไดลงมือกระทําเอง จึงมีความจําเปนอยางมากในการสงเสริมใหผูเรียน   

มีกระบวนการอานอยางเปนระบบและสามารถทําความเขาใจตอสิ่งทีอ่านไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สื่อที่เปนของจริง เอกสารจริง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาสื่อหรือขอความที่ยังไมปรับสาร

คําเหลานี้ในภาษาอังกฤษใชคําวา Authentic Materials และมีความหมายเดียวกันคือสื่อหรือขอความที่ไมไดถูก

อเรียน หรือสื่อการสอน แตเปนขอความหรือสื่อที่ยังคงความเปนตนฉบับ เชนคําศัพท หรือ

(Oxford University Press ELT, 2014) การใชสื่อสภาพจริง (Authentic Materials) 

มองเห็นถึงตัวภาษาที่เปนจริงและใชในบริบทหรือสิ่งแวดลอมที่เปนจริงในชีวิตประจําวัน จึงทําใหเปนตัวกระตุน

ผูเรียนสนใจในการอานสิ่งอื่นๆมากขึ้นอีกดวย (Berardo, 2006) สมยศ เมนแยม (2543 : 72) 

Authentic Materials ตองการใหผูเรียนนั้นสามารถนําความรูที่ไดไปใชไดจริง ไมวาจะเปนคําศัพท 

สํานวนที่เจาของภาษาใช ทําใหการเรียนรูภาษาอังกฤษเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ ผลจากการ
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ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สําคัญในยุคโลกาภิวัฒนนี้ เปนภาษาที่ใชติดตอสื่อสารกันทั่วโลก ดังนั้น

นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลาง

ไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษไววา เปนเครื่องมือ      

ในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางประเทศ ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ 

ครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู 

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนา  

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนนําไปใช ในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะภาษาอังกฤษ  4 

ทักษะคือ ทักษะการพัง พูด อาน เขียน และสามารถนําทักษะทั้งหมดนี้ไปใชในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชนได 

กษะหลักที่สําคัญหนึ่งในสี่ทักษะของการเรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เปนภาษาตางประเทศ

ซึ่งตองใชทักษะการอานเพื่อทําความเขาใจในการศึกษา

ผลจากการศึกษาคนควาของ สมมาตร ผลเกิดและคณะ (2556) พบวานักเรียน

ขาดความรูความเขาใจและขาดทักษะการอานภาษาอังกฤษซึ่งสงผลเสียแกตัวนักเรียนเอง เนื่องจากนักเรียนอาน  

จับใจความสําคัญของเรื่องไมได มีความรูดานคําศัพทนอย มุงที่จะแปลความหมายของคําศัพทมากเกินไป ไมเขาใจ

ไมอยากอาน ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินของสํานักวิชาการและ

ที่ไดขอสรุปวาผลการประเมินดานการอานของนักเรียนไทยอยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑ 

จากประเด็นปญหาขางตนมีความสอดคลองกับสภาพปญหาการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ของ

จัย ดังนั้นปญหาดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจควรไดรับการพัฒนาเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถดาน

เนื่องจากภาษาอังกฤษไดเขามา

พิมพ นิตยสาร ฉลากยา ปายโฆษณา บรรจุภัณฑและ

ดังนั้นผูเรียนสามารถนําความรูจากการอานภาษาอังกฤษมาใช

ประโยชนในชีวิตประจําวันไดจากการฝกอานขอความแทจากสื่อที่ยังไมปรับสาร หรือเรียกอีกอยางวาสื่อสภาพจริง 

ไดอีกดวย นอกจากนี้การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจในรูปแบบของกิจกรรมที่ผูเรียนไดลงมือกระทําเอง จึงมีความจําเปนอยางมากในการสงเสริมใหผูเรียน   

อานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

สื่อที่เปนของจริง เอกสารจริง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาสื่อหรือขอความที่ยังไมปรับสาร   

และมีความหมายเดียวกันคือสื่อหรือขอความที่ไมไดถูก

อเรียน หรือสื่อการสอน แตเปนขอความหรือสื่อที่ยังคงความเปนตนฉบับ เชนคําศัพท หรือ   

(Authentic Materials) ทําใหผูเรียน

วิตประจําวัน จึงทําใหเปนตัวกระตุน

(2543 : 72) ยังกลาวอีกวา 

ตองการใหผูเรียนนั้นสามารถนําความรูที่ไดไปใชไดจริง ไมวาจะเปนคําศัพท 

สํานวนที่เจาของภาษาใช ทําใหการเรียนรูภาษาอังกฤษเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ ผลจากการ 



 

 

ศึกษาคนควาของ สุนันทา  ไพรินทร 

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามารถ

(Authentic material) สามารถทําใหผูเรียนนําความรูที่ไดจากการอานขอความหรือสื่อเหลานั้นมาใชเปนประโยชน

ในชีวิตประจําวันไดดวย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษจึงมีความจําเปนอยางยิ่

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเพิ่มพูนความรูและนําความรูความสามารถจากการอานมาใชในชีวิตประจําวันใหเปน

ประโยชนไดอีกดวย ซึ่งกระบวนการอานภาษาอังกฤษนั้นจําเปนตองใชความสามารถหลายดาน เชน การรู

ความหมายของคําศัพท การคิดและทําความเขาใจ  จากการศึกษาพบวา ก

Francis Pleasant Robinson (1970) 

จะสงเสริมใหผูเรียนไดคิด และทําความเขาใจตอสิ่งท่ีไดอานอยางมีประสิทธิภาพ เปนการอานที่ชวยพัฒนาศักยภาพ

ของผูอานใหมีความรอบคอบ สามารถวิเคราะห สรุปสาระสําคัญของสิ่งที่อานได ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นที่ 

การอานสํารวจ (Survey = S) 

การกวาดสายตาอยางรวดเร็ว ขั้นที่ 

จากเรื่องที่อาน ตั้งคําถามจากเรื่องที่อาน ขั้นที่ 

ละเอียดรอบคอบ เพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องและตอบคําถามที่บันทึกไว ขั้นที่ 

ความเขาใจคําตอบ จดจําขอความรวมถึงคําศัพทที่สําคัญ จดบันทึกเพื่อเตือนความจํา ขั้นท่ี 

= R) หมายถึง การทบทวนเรื่องราวทั้งหมดที่อานมาทบทวนสาระสําคัญ จุดประสงคและความคิดหลัก ดังนั้น

การอานโดยใชเทคนิค SQ3R 

ความเขาใจจากการอานมากข้ึน

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

(Authentic Materials) โดยใชเทคนิค 

สามารถนําขอมูลที่ไดอานมาใชในชีวิตประจําวันได

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถ

Materials) โดยใชเทคนิค 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ ของนัก

การใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถ

โดยใชเทคนิค SQ3R

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดานประชากร

1.1 ประชากร

เทศบาล 6 นครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 

นักเรียนจํานวน 573 คน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ศึกษาคนควาของ สุนันทา  ไพรินทร (2554) พบวาการใชสื่อสภาพจริงชวยสงเสริมใหประสิทธิภาพในการอาน

ะสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

สามารถทําใหผูเรียนนําความรูที่ไดจากการอานขอความหรือสื่อเหลานั้นมาใชเปนประโยชน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษจึงมีความจําเปนอยางยิ่

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเพิ่มพูนความรูและนําความรูความสามารถจากการอานมาใชในชีวิตประจําวันใหเปน

ประโยชนไดอีกดวย ซึ่งกระบวนการอานภาษาอังกฤษนั้นจําเปนตองใชความสามารถหลายดาน เชน การรู

ความหมายของคําศัพท การคิดและทําความเขาใจ  จากการศึกษาพบวา การใชเทคนิค 

Francis Pleasant Robinson (1970) ในการจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ

และทําความเขาใจตอสิ่งท่ีไดอานอยางมีประสิทธิภาพ เปนการอานที่ชวยพัฒนาศักยภาพ

รอบคอบ สามารถวิเคราะห สรุปสาระสําคัญของสิ่งที่อานได ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นที่ 

(Survey = S) หมายถึงการอานสํารวจอยางคราวๆ ตั้งแตชื่อเรื่อง ผูแตง เนื้อเรื่องทั้งหมด โดย

การกวาดสายตาอยางรวดเร็ว ขั้นที่ 2 การตั้งคําถาม (Question = Q) หมายถึงการตั้งคําถามในเรื่องที่ตนอยากรู

จากเรื่องที่อาน ตั้งคําถามจากเรื่องที่อาน ขั้นที่ 3 การอานอยางรอบคอบ (Read = R) 

ละเอียดรอบคอบ เพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องและตอบคําถามที่บันทึกไว ขั้นที่ 4 (Recite = R)

ความเขาใจคําตอบ จดจําขอความรวมถึงคําศัพทที่สําคัญ จดบันทึกเพื่อเตือนความจํา ขั้นท่ี 

หมายถึง การทบทวนเรื่องราวทั้งหมดที่อานมาทบทวนสาระสําคัญ จุดประสงคและความคิดหลัก ดังนั้น

SQ3R จะสามารถสงเสริมนักเรียนสามารถจับใจความสําคัญจากสิ่งที่อานและเกิด

ความเขาใจจากการอานมากข้ึน 

พัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

โดยใชเทคนิค SQ3R เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษและ

ขอมูลที่ไดอานมาใชในชีวิตประจําวันได 

เพื่อพัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

โดยใชเทคนิค SQ3R ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

การใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษจากสื่อสภาพจริง 

SQ3R 

 
ขอบเขตดานประชากร 

ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

นครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 

238 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

จริงชวยสงเสริมใหประสิทธิภาพในการอาน      

ในการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

สามารถทําใหผูเรียนนําความรูที่ไดจากการอานขอความหรือสื่อเหลานั้นมาใชเปนประโยชน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเพิ่มพูนความรูและนําความรูความสามารถจากการอานมาใชในชีวิตประจําวันใหเปน

ประโยชนไดอีกดวย ซึ่งกระบวนการอานภาษาอังกฤษนั้นจําเปนตองใชความสามารถหลายดาน เชน การรู

ารใชเทคนิค SQ3R ซึ่งคิดคนโดย 

ในการจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ          

และทําความเขาใจตอสิ่งท่ีไดอานอยางมีประสิทธิภาพ เปนการอานที่ชวยพัฒนาศักยภาพ

รอบคอบ สามารถวิเคราะห สรุปสาระสําคัญของสิ่งที่อานได ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 

หมายถึงการอานสํารวจอยางคราวๆ ตั้งแตชื่อเรื่อง ผูแตง เนื้อเรื่องทั้งหมด โดย    

หมายถึงการตั้งคําถามในเรื่องที่ตนอยากรู

(Read = R) หมายถึง การอานอยาง

(Recite = R) หมายถึง การทํา    

ความเขาใจคําตอบ จดจําขอความรวมถึงคําศัพทที่สําคัญ จดบันทึกเพื่อเตือนความจํา ขั้นท่ี 5 การทบทวน (Review 

หมายถึง การทบทวนเรื่องราวทั้งหมดที่อานมาทบทวนสาระสําคัญ จุดประสงคและความคิดหลัก ดังนั้น     

บใจความสําคัญจากสิ่งที่อานและเกิด        

พัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษและ

ดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง (Authentic 

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลัง

ดานการอานภาษาอังกฤษจากสื่อสภาพจริง (Authentic Materials) 

1 ที่ศึกษาอยูในโรงเรียน

จํานวน 15 หองเรียน มี



 

 

1.2 กลุมตัวอยาง

เชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 

(Cluster Random Sampling) 

ความสามารถ ไดรับการสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อคว

(Authentic Materials) โดยใชเทคนิค 

2. ขอบเขตดานตัวแปร

2.1 ตัวแปรตน

จริง (Authentic Materials) โดยใชเทคนิค 

2.2 ตัวแปรตาม

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 

 

 

3. ขอบเขตดานเนื้อหา

 เนื้อหาที่ใชในการศึกษา เปนเนื้อหาถูกเลือกขึ้นมาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน การตูนชวน

คิดสั้นๆ แผนที่การเดินทาง นิตยสารบันเทิง ทํานายราศีตางๆ

จํานวน 5 กิจกรรม ใชเวลา 10

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
      กิจกรรม หมายถึง การจัดการเรียนรู ประกอบดวยแผนการกิจกรรมการจัดการเรียนรู จํานวน 

5 แผน 10 คาบเรียน คาบเรียนละ 

จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู รวมไปถึงการวัดและ

ประเมินผล โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีดังนี้

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที่ 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที่

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที่ 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที่ 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที่ 

 โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้

  กิจกรรมกอนอาน 

กับนักเรียนกอนการอาน โดยการถาม

ลองคาดคะเนเรื่องที่จะอานจากรปูภาพหรือสญัลักษณตางๆ

  กิจกรรมระหวางอาน 

กับเนื้อเรื่องที่มอบหมายใหอานโดยละเอยีด
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กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

อง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบแบงกลุม 

Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 40 คนเปนหองเรียนที่มีนักเรียนคละความรู

ความสามารถ ไดรับการสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจผานสื่อสภาพจริง 

โดยใชเทคนิค SQ3R 

ขอบเขตดานตัวแปร  

ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพ

โดยใชเทคนิค SQ3R 

ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถดานการอานเพื่อทําความเขาใจของนักเรียนชั้น

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 

 

 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

เนื้อหาที่ใชในการศึกษา เปนเนื้อหาถูกเลือกขึ้นมาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน การตูนชวน

แผนที่การเดินทาง นิตยสารบันเทิง ทํานายราศีตางๆ พยากรณอากาศ นํามาสรางเปนกิจกรรมการเรียนรู

10 คาบเรียน  

หมายถึง การจัดการเรียนรู ประกอบดวยแผนการกิจกรรมการจัดการเรียนรู จํานวน 

คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ในแตละแผนประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 

จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู รวมไปถึงการวัดและ

ประเมินผล โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีดังนี ้

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที่ 1 พยากรณอากาศ 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที ่2 การตูนสั้น 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที่ 3 แผนที่การเดินทาง 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที่ 4 นิตยสารบันเทิง 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูที่ 5 Horoscopes 

โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี ้

กิจกรรมกอนอาน (Pre-reading activities) โดยครูเปนผูสรางความสนใจแล

กับนักเรียนกอนการอาน โดยการถาม-ตอบ สนทนาทบทวนความรูเดิมของนักเรียน หรือการกระตุนใหนักเรียนได

ลองคาดคะเนเรื่องที่จะอานจากรปูภาพหรือสญัลักษณตางๆ 

กิจกรรมระหวางอาน (While- reading activities) เปนขั้นตอนท่ีใหนักเรียนไดทําความเขาใ

กับเนื้อเรื่องที่มอบหมายใหอานโดยละเอยีด 
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1 โรงเรียนเทศบาล 6 นคร

ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบแบงกลุม 

คนเปนหองเรียนที่มีนักเรียนคละความรู

ามเขาใจผานสื่อสภาพจริง 

ไดแก กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพ

อทําความเขาใจของนักเรียนชั้น

เนื้อหาที่ใชในการศึกษา เปนเนื้อหาถูกเลือกขึ้นมาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน การตูนชวน

อากาศ นํามาสรางเปนกิจกรรมการเรียนรู

หมายถึง การจัดการเรียนรู ประกอบดวยแผนการกิจกรรมการจัดการเรียนรู จํานวน        

เรียนรู ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 

จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู รวมไปถึงการวัดและ

โดยครูเปนผูสรางความสนใจและสรางความคุนเคย

ตอบ สนทนาทบทวนความรูเดิมของนักเรียน หรือการกระตุนใหนักเรียนได

เปนขั้นตอนท่ีใหนักเรียนไดทําความเขาใจ



 

 

  กิจกรรมหลังอาน 

นักเรียนโดยการถาม-ตอบจากเนื้อเรื่องท่ีไดอาน หรือหากิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดแสดงใหเห็นถึงความเขาใจของตัว

นักเรียนเอง 

 ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเทคนิค 

R=Recite และ กิจกรรมหลังอาน คือ 

 ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

เพื่อความเขาใจจากการ แปลความ ตีความ และขยายความ 

การแปลความ หมายถึงความสามารถในการใหความหมายของบทอานโดยใชถอยคําภาษาได

อยางถูกตอง แบงออกเปน 3 

ถอดความ 

การตีความ หมายถึง ความสามารถในการเขาใจความหมายของขอความที่

ความรู การเขาใจความหมายแฝงของคํา หรือขอความที่ไมไดบอกความหมายโดยตรง

การขยายความ หมายถึง ความสามารถในการใหแนวคิดเพิ่มเติมและกวางขวางออกไปจาก

ขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูอยางมีเหตุผล

SQ3R หมายถึง เทคนิคที่ใชในกิจกรรมการเรียนรู โดยแบงออกเป

Read, Recite และ Review มีในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้

 ขั้นสํารวจ 

ขอความ 

 ขั้นตั้งคําถาม 

สภาพจริง (Authentic Materials)

 ขั้นการอานอยางรอบคอบ 

ขอความจากสื่อสภาพจริง (Authentic Materials)

 ขั้นการจดจํา 

การอานแลวจดจําขอความ รวมถึงคําศัพทที่สําคัญ พรอมทั้งขีดเสนใตหรือจดบันทึกยอตามความเขาใจเปนภาษา

ของตัวเอง 

 ขั้นการทบทวน 

โดยการอานคําถามและคําตอบของแตละขอใหเพื่อนและครูในหองฟง

สื่อสภาพจริง (Authentic Materials) 

ความหมายในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงท่ีผูวิจัยนํามาใชเปนสื่อการสอนการอานภาษาอังกฤษ ไดแก 

พยากรณอากาศ การตูนสั้น แผนที่การเดินทาง นิตยสารบันเทิง และ 
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กิจกรรมหลังอาน (Post- reading activities) เปนการทบทวนและตรวจสอบความเขาใจของ

ตอบจากเนื้อเรื่องท่ีไดอาน หรือหากิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดแสดงใหเห็นถึงความเขาใจของตัว

ไดกําหนดเทคนิค SQ3R อยูในกิจกรรมระหวางอาน คือ S=Survey, Q=Question, R=Read, 

และ กิจกรรมหลังอาน คือ R=Review 

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการอาน

เพื่อความเขาใจจากการ แปลความ ตีความ และขยายความ มีรายละเอียดดังนี ้

การแปลความ หมายถึงความสามารถในการใหความหมายของบทอานโดยใชถอยคําภาษาได

 ระดับ ดังนี้ การแปลคําศัพท วลี ประโยคและขอความ การแปลสัญลักษณ และการ

การตีความ หมายถึง ความสามารถในการเขาใจความหมายของขอความที่

ความรู การเขาใจความหมายแฝงของคํา หรือขอความที่ไมไดบอกความหมายโดยตรง 

การขยายความ หมายถึง ความสามารถในการใหแนวคิดเพิ่มเติมและกวางขวางออกไปจาก

ขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูอยางมีเหตุผล 

หมายถึง เทคนิคที่ใชในกิจกรรมการเรียนรู โดยแบงออกเปน 5 ขึ้นตอน คือ 

มีในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี ้

ขั้นสํารวจ (S= Survey) หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนสํารวจอยางรวดเร็ว เพื่อหาจุดสําคัญของ

ขั้นตั้งคําถาม (Q= Question) หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนตั้งคําถามกอนอ

(Authentic Materials)  

ขั้นการอานอยางรอบคอบ (R= Read) หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนอานรายละเอียดของ 

(Authentic Materials) เพื่อทําความเขาใจและตอบคําถามจากที่ไดตั้งไว

ขั้นการจดจํา (R= Recite) หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนทําความเขาใจคําตอบและเนื้อเรื่องจาก

การอานแลวจดจําขอความ รวมถึงคําศัพทที่สําคัญ พรอมทั้งขีดเสนใตหรือจดบันทึกยอตามความเขาใจเปนภาษา

ขั้นการทบทวน (R= Review) หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนทบทวนเรื่องที่อานทั้งหมด 

ถามและคําตอบของแตละขอใหเพื่อนและครูในหองฟง  

(Authentic Materials)  หมายถึง ขอความหรือภาพจากเอกสารจริง ใชในการสื่อ

ความหมายในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงท่ีผูวิจัยนํามาใชเปนสื่อการสอนการอานภาษาอังกฤษ ไดแก 

ตูนสั้น แผนที่การเดินทาง นิตยสารบันเทิง และ Horoscopes 
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เปนการทบทวนและตรวจสอบความเขาใจของ

ตอบจากเนื้อเรื่องท่ีไดอาน หรือหากิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดแสดงใหเห็นถึงความเขาใจของตัว

S=Survey, Q=Question, R=Read, 

หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการอาน

การแปลความ หมายถึงความสามารถในการใหความหมายของบทอานโดยใชถอยคําภาษาได

การแปลสัญลักษณ และการ

การตีความ หมายถึง ความสามารถในการเขาใจความหมายของขอความที่อานโดยตองอาศัย

การขยายความ หมายถึง ความสามารถในการใหแนวคิดเพิ่มเติมและกวางขวางออกไปจาก

ขึ้นตอน คือ Survey, Question, 

หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนสํารวจอยางรวดเร็ว เพื่อหาจุดสําคัญของ

หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนตั้งคําถามกอนอาน ขอความจากสื่อ

ขั้นตอนที่นักเรียนอานรายละเอียดของ 

เพื่อทําความเขาใจและตอบคําถามจากที่ไดตั้งไว 

อนที่นักเรียนทําความเขาใจคําตอบและเนื้อเรื่องจาก

การอานแลวจดจําขอความ รวมถึงคําศัพทที่สําคัญ พรอมทั้งขีดเสนใตหรือจดบันทึกยอตามความเขาใจเปนภาษา

หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนทบทวนเรื่องที่อานทั้งหมด          

หมายถึง ขอความหรือภาพจากเอกสารจริง ใชในการสื่อ

ความหมายในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงท่ีผูวิจัยนํามาใชเปนสื่อการสอนการอานภาษาอังกฤษ ไดแก 



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
              ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

นครเชียงราย อําเภอเมือง จั

จํานวน 573 คน  

              กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 

Random Sampling) จํานวน 

ความสามารถ ไดรับการสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจผานสื่อสภาพจริง 

(Authentic Materials) โดยใชเทคนิค 

              เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1.กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

โดยใชเทคนิค SQ3R ในรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู 

2. แบบวัดความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจ เป

ใชเวลา 50 นาท ี

การเก็บรวบรวมขอมูล

1. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

6 นครเชียงราย จํานวน 30 ขอ

2. ผูวิจัยทําการสอนโดยใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพ

จริง (Authentic Materials) 

นครเชียงราย รวมเวลาทั้งสิ้นเปนเวลา 

3. ใหนักเรียน

เพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

การวิเคราะหขอมูล

1. วิเคราะหความเหมาะสมของกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผาน

สื่อสภาพจริง (Authentic Materials) 

2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพขอ

ตัวแปรตน

กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอาน

ภาษาอังกฤษผานสือ่สภาพจริง 

Materials) โดยใชเทคนิค 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนเทศบาล 

นครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 

ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบแบงกลุม 

จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 40 คนเปนหองเรียนที่มีนักเรียนคละความรู

ความสามารถ ไดรับการสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจผานสื่อสภาพจริง 

ใชเทคนิค SQ3R 

ชในการวิจัย  

กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

ในรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู มีจํานวน 5 แผน 

แบบวัดความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจ เปนแบบปรนัยเลือกตอบ จํานวน 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้  

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ขอ 

ผูวิจัยทําการสอนโดยใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพ

Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ทั้งสิ้นเปนเวลา 10 คาบเรียน  

ใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) แบบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ

เพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จํานวน 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ดังนี้

วิเคราะหความเหมาะสมของกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผาน

Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R ดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วิเคราะหหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโดยใชคารอยละตามสูตร E1/ E2 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอาน

งกฤษผานสือ่สภาพจริง (Authentic 

โดยใชเทคนิค SQ3R 

ความสามารถดานการอาน

ความเขาใจของนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาป

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
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ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนเทศบาล 6 

จํานวน 15 หองเรียน มีนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 

ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 

คนเปนหองเรียนที่มีนักเรียนคละความรู

ความสามารถ ไดรับการสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจผานสื่อสภาพจริง 

กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง (Authentic Materials) 

นแบบปรนัยเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ     

กับนักเรียนกลุมตัวอยาง ดวยแบบวัด

ที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาล 

ผูวิจัยทําการสอนโดยใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพ

สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 6     

แบบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ

นครเชียงราย จํานวน 30 ขอ 

อมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ดังนี ้

วิเคราะหความเหมาะสมของกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผาน            

ดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตัวแปรตาม 

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อทํา

ขาใจของนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปที่ 1 

นครเชียงราย 



 

 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอาน

ภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

ไมเปนอิสระจากกัน (t-test for Dependent Samples)

 

7. ผลการวิจัย 
1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของ

สภาพจริง (Authentic Materials) 

 1.1 ผลการสราง

(Authentic Materials) โดยใชเทคนิค 

ในแตละแผนการจัดการเรียนรู มีองคประกอบดังนี้ ตัวชี้วัด มาตรฐานกา

เรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู  สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู มีการใช

เทคนิค SQ3R ประกอบการจัดการเรียนรู ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

สํารวจอยางรวดเร็ว เพ่ือหาจุดสําคัญของขอความ

คําถามกอนอาน ขอความจากสื่อ

หมายถึงขั้นตอนที่นักเรียนอานรายละเอียดของ ขอความจากสื่อสภาพจริง 

เขาใจและตอบคําถามจากที่ไดตั้งไวขั้นการจดจํา 

เนื้อเรื่องจากการอานแลวจดจําขอความ รวมถึงคําศัพทที่สําคัญ พรอมทั้งขีดเสนใตหรือจดบันทึกยอตามความเขาใจ

เปนภาษาของตัวเอง ขั้นการทบทวน 

อานคําถามและคําตอบของแตละขอใหเพื่อนและครูในหองฟง

Materials) มาประกอบการจัดการเรียนรู ซึ่งแบงออกเปน 

เรียนรูที่ 1 พยากรณอากาศ 

แผนที่การเดินทาง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 

Horoscopes สําหรับผลการพิจารณ

ผานสื่อสภาพจริง (Authentic Materials) 

ความเหมาะสมในระดับมาก (x̄

  1.2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของ

ผานสื่อสภาพจริง (Authentic Materials) 

ภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

ของนักเรียนจํานวน 9 คน มี

แสดงวา กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

เทคนิค SQ3R มีประสิทธิภาพเทากับ 

กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

SQ3R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

และประสิทธิภาพผลลัพธ เทากับ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ของนักเรียน

กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอาน

ภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง (Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R โดยการทดสอบคาทีแบบ

test for Dependent Samples) 

ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อ

Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R 

ผลการสรางกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

โดยใชเทคนิค SQ3R ในรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 

ในแตละแผนการจัดการเรียนรู มีองคประกอบดังนี้ ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู สาระสําคัญ จุดประสงค  การ

เรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู  สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู มีการใช

ประกอบการจัดการเรียนรู ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นสํารวจ (S= Survey) หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียน

างรวดเร็ว เพ่ือหาจุดสําคัญของขอความ ขั้นตั้งคําถาม (Q= Question) หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนตั้ง

คําถามกอนอาน ขอความจากสื่อสภาพจริง (Authentic Materials) ขั้นการอานอยางรอบคอบ 

หมายถึงขั้นตอนที่นักเรียนอานรายละเอียดของ ขอความจากสื่อสภาพจริง (Authentic Materials)

เขาใจและตอบคําถามจากที่ไดตั้งไวขั้นการจดจํา (R= Recite) หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนทําความเขาใจคําตอบและ

เนื้อเรื่องจากการอานแลวจดจําขอความ รวมถึงคําศัพทที่สําคัญ พรอมทั้งขีดเสนใตหรือจดบันทึกยอตามความเขาใจ

ขั้นการทบทวน (R= Review) หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนทบทวนเรื่องที่อานทั้งหมด โดยการ

อานคําถามและคําตอบของแตละขอใหเพื่อนและครูในหองฟง นอกจากนี้มีการใชสื่อสภาพจริง 

มาประกอบการจัดการเรียนรู ซึ่งแบงออกเปน 5 แผนการจัดการเรียนรูดังนี้ 

 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 การตูนสั้น แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 4 นิตยสารบันเทิง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 

สําหรับผลการพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ

Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ   โดยภาพรวมมี

x̄ = 4.48, S.D. = 0.14)  

ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ

Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R พบวากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอาน

ภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง (Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

มีประสิทธิภาพกระบวนการ เทากับ 81.73 และประสิทธิภาพผลลัพธ เทากับ 

แสดงวา กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง (Authentic Materials)

มีประสิทธิภาพเทากับ 81.73/80.74 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 และการตรวจสอบประสิ

กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง (Authentic Materials)

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของนักเรียนจํานวน 30 คน มีประสิทธิภาพกระบวนการ เทากับ 

และประสิทธิภาพผลลัพธ เทากับ 82.17 แสดงวา กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผาน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ของนักเรียน          

กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอาน

โดยการทดสอบคาทีแบบ             

กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อ

กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

ในรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผนการจัดการเรียนรู   

รเรียนรู สาระสําคัญ จุดประสงค  การ

เรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู  สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู มีการใช

หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียน

หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนตั้ง

ขั้นการอานอยางรอบคอบ (R= Read) 

thentic Materials) เพื่อทําความ

หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนทําความเขาใจคําตอบและ

เนื้อเรื่องจากการอานแลวจดจําขอความ รวมถึงคําศัพทที่สําคัญ พรอมทั้งขีดเสนใตหรือจดบันทึกยอตามความเขาใจ

หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนทบทวนเรื่องที่อานทั้งหมด โดยการ

นอกจากนี้มีการใชสื่อสภาพจริง (Authentic 

นี้ แผนการจัดกิจกรรมการ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 3   

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 5 

กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ

ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ   โดยภาพรวมมี

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ

กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอาน

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

และประสิทธิภาพผลลัพธ เทากับ 80.74 

(Authentic Materials) โดยใช

และการตรวจสอบประสิทธิภาพของ

(Authentic Materials) โดยใชเทคนิค 

มีประสิทธิภาพกระบวนการ เทากับ 82.28 

รรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผาน   



 

 

สื่อสภาพจริง (Authentic Materials)

80/80 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถ

และหลังการใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถ

โดยใชเทคนิค SQ3R ปรากฏผลดงัน้ี

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนของ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวย

(Authentic Materials) โดยใชเทคนิค 

 

จากตารางที่ 1 พบวานักเรียนที่เรียนโดยการใช

จากสื่อสภาพจริง (Authentic Materials)

คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 

คะแนนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
       การอภิปรายผล 

1. จากการพัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

Materials) โดยใชเทคนิค SQ

พบวามีความเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับมาก 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทีป 

จริง (Authentic Materials) 

เนื่องมาจาก กระบวนการสรางกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

(Authentic Materials) โดยใชเทคนิค 

โครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาปท่ี 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อประกอบการเรียน และการวัดผลประเมินผล พรอมทั้งไดศึกษาเอกสาร เทคนิคในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ สื่อสภาพจริง 

ประการดังนี้ 1. มีเนื้อหาที่เหมาะสมและเปนสื่อที่

พัฒนาสามารถดานการอานของนักเรียนไดและตรงตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอน 

ความสามารถของผูอาน มีการคํานึงถึงความยากงายของคําศัพทและโครงสรางประโยค 

การทดสอบ

กอนเรียน

หลังเรียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

(Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R มีประสิทธิภาพเทากับ 82.28/82.17

ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

ใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษจากสื่อสภาพจริง 

ปรากฏผลดงัน้ี 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนของ

ที่เรียนดวยกจิกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

โดยใชเทคนิค SQ3R จํานวน 40 คน  

พบวานักเรียนที่เรียนโดยการใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดาน

(Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R  มีคะแนนคาเฉลี่ย (x̄) 

คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.09 มีคะแนนคาเฉลี่ย (x̄) หลังเรียนเทากับ 

เทากับ 1.79 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา

คะแนนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

SQ3R โดยมีผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ 

พบวามีความเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.48, S.D. = 0.14

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทีป 1 พบวา กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอั

Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R มีประสิทธิภาพ เทากับ 82.28/82.17 

เนื่องมาจาก กระบวนการสรางกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

โดยใชเทคนิค SQ3R ผูวิจัยไดดําเนินการสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยเริ่มจากการวิเคราะห

โครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพื่อนํามากําหนดสาระการเรียนรู สาระสําคั

กิจกรรมการเรียนรู สื่อประกอบการเรียน และการวัดผลประเมินผล พรอมทั้งไดศึกษาเอกสาร เทคนิคในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ สื่อสภาพจริง (Authentic Materials) ซึ่งมีแนวทางในการคัดเลือกเนื้อหาอยู 

มีเนื้อหาที่เหมาะสมและเปนสื่อทีผู่เรียนตองเจอนอกหองเรียน 2. มีเนื้อหาที่เปนประโยชน สามารถ

พัฒนาสามารถดานการอานของนักเรียนไดและตรงตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอน 

ความสามารถของผูอาน มีการคํานึงถึงความยากงายของคําศัพทและโครงสรางประโยค 4

x̄ S.D. t

13.83 3.09

24.65 1.79
18.94*
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

82.28/82.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 

ดานการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอน

ดานการอานภาษาอังกฤษจากสื่อสภาพจริง (Authentic Materials) 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียน        

ภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

 

ดานการอานภาษาอังกฤษ

) กอนเรียนเทากับ 13.83 

หลังเรียนเทากับ 24.65 คะแนน สวน

ตามลําดับ และเมื่อเปรียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากการพัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง (Authentic 

คน ตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ 

14) เมื่อนําไปทดลองใชกับ

พบวา กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพ

17 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 

เนื่องมาจาก กระบวนการสรางกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

ดดําเนินการสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยเริ่มจากการวิเคราะห

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

เพื่อนํามากําหนดสาระการเรียนรู สาระสําคัญ 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อประกอบการเรียน และการวัดผลประเมินผล พรอมทั้งไดศึกษาเอกสาร เทคนิคในการจัด

ซึ่งมีแนวทางในการคัดเลือกเนื้อหาอยู 4 

มีเนื้อหาที่เปนประโยชน สามารถ

พัฒนาสามารถดานการอานของนักเรียนไดและตรงตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอน 3. มีเนื้อหาที่ตรงตาม

4. มีเนื้อหาที่นาดึงดูด เปน

p

0.0000



 

 

สื่อที่มีรูปภาพ มีแผนผัง ซึ่งชวยใหเขาใจในเนื้อหาไดงายมากขึ้น และตองเปนสื่อที่นาสนใจ ดึงดูดผูเรียนใหสนใจใน

การอานมากขึ้นนอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค 

ดังนี้ 1. ขั้นสํารวจ (Survey) 

(Recite) และ 5. ขั้นทบทวน (

จริง (Authentic Materials) โดยใชเทคนิค 

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 

2. จากผลการใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

1 กอนและหลังการใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจากสื่อสภาพจริง 

Materials) โดยใชเทคนิค SQ

(S.D.) เทากับ 3.09 มีคะแนนคาเฉลี่ย 

1.79 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนหลัง

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากสื่อสภาพจริง 

มีความนาสนใจเปนแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากอาน ดังที่สาวิตรี วุฒิคะโร 

ใหผูเรียนไดเห็นตัวอยางของภาษาที่ใชในสถานการณจริงซึ่งถาผูเรียนไดฝกภาษาที่ใชในสถานการณจริงก็จะเปน

ประโยชนตอผูเรียนมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญพิชา ศิริวงษ 

การอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารตามสภาพจริงที่เน

ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

การอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารตามสภาพจริงที่เนนสื่อในชีวิตประจําวัน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยา

ทางสถิติที่ระดับ 0.1 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ มาริษา หริราบไพรี 

เรื่องการใชเอกสารจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

การศึกษาพบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรี

ความสามารถของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยใชเนื้อหาจากแบบเรียนในชั้นเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 นอกจากนี้ผูวิจัยยังใชเทคนิค 

ธรกุล (2542) ไดกลาวไววา การสอนโดยใชเทคนิค 

สามารถคาดเดาเนื้อเรื่องไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนสามารถจดจําและทบทวนเรื่องที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการสอนอานโดยใชเทคนิค 

งานวิจัยของ วัญเพ็ญ วัตฐานะ 

พัฒนาความเขาใจในการอานและศึกษาพฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

วัดดะปอนนอย จังหวัดจันทบุรี พบวาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนวัดตะปอนนอย จังหวัดจันทบุรี ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการอานแบบ 

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

SQ3R ประกอบนิทานพื้นบานอีสาน โดยผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สื่อที่มีรูปภาพ มีแผนผัง ซึ่งชวยใหเขาใจในเนื้อหาไดงายมากขึ้น และตองเปนสื่อที่นาสนใจ ดึงดูดผูเรียนใหสนใจใน

การอานมากขึ้นนอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ3R 

Survey) 2. ขั้นตั้งคําถาม (Question) 3. ขั้นการอานอยางรอบคอบ 

(Review) ดังนั้นกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพ

โดยใชเทคนิค SQ3R จึงมีระดับคุณภาพของความเหมาะสมอยูในระดั

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80  

จากผลการใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

กอนและหลังการใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจากสื่อสภาพจริง 

SQ3R  มีคาคะแนนเฉลี่ย (x̄) กอนเรียนเทากับ 13.83 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มีคะแนนคาเฉลี่ย (x̄) หลังเรียนเทากับ 24.65 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากสื่อสภาพจริง 

มีความนาสนใจเปนแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากอาน ดังที่สาวิตรี วุฒิคะโร (2530) 

ใหผูเรียนไดเห็นตัวอยางของภาษาที่ใชในสถานการณจริงซึ่งถาผูเรียนไดฝกภาษาที่ใชในสถานการณจริงก็จะเปน

ประโยชนตอผูเรียนมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญพิชา ศิริวงษ (2558) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะ

การอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารตามสภาพจริงที่เนนสื่อในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

การอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารตามสภาพจริงที่เนนสื่อในชีวิตประจําวัน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยา

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ มาริษา หริราบไพรี 

เรื่องการใชเอกสารจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

การศึกษาพบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยใชเอกสารจริงสูงกวา

ความสามารถของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยใชเนื้อหาจากแบบเรียนในชั้นเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

นอกจากนี้ผูวิจัยยังใชเทคนิค SQ3R ซึ่งเปนเทคนิคการสอนอานที่มีประสิทธิภาพ ดังที่ อรรถวุฒิ ตรากิจ

ไดกลาวไววา การสอนโดยใชเทคนิค SQ3R ชวยใหผูอานสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องไดและ

สามารถคาดเดาเนื้อเรื่องไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนสามารถจดจําและทบทวนเรื่องที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการสอนอานโดยใชเทคนิค SQ3R ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนดานการอานสูงขั้น และยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วัญเพ็ญ วัตฐานะ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการอานแบบ 

พัฒนาความเขาใจในการอานและศึกษาพฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

นทบุรี พบวาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนวัดตะปอนนอย จังหวัดจันทบุรี ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการอานแบบ 

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฒนา วุฒิสาร 

วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

ประกอบนิทานพื้นบานอีสาน โดยผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ของ

3 หลังเรียน โดยใชวิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทานพื้นบานอีสาน สูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอาน

244 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สื่อที่มีรูปภาพ มีแผนผัง ซึ่งชวยใหเขาใจในเนื้อหาไดงายมากขึ้น และตองเปนสื่อที่นาสนใจ ดึงดูดผูเรียนใหสนใจใน

R ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน

ขั้นการอานอยางรอบคอบ (Read) 4. ขั้นจดจํา 

ดังนั้นกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพ

จึงมีระดับคุณภาพของความเหมาะสมอยูในระดับมาก และยังมี

จากผลการใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

กอนและหลังการใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจากสื่อสภาพจริง (Authentic 

คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 

เรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากสื่อสภาพจริง (Authentic Materials) 

) กลาววาสื่อสภาพจริงชวย

ใหผูเรียนไดเห็นตัวอยางของภาษาที่ใชในสถานการณจริงซึ่งถาผูเรียนไดฝกภาษาที่ใชในสถานการณจริงก็จะเปน

ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะ

นสื่อในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

2 ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ

การอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารตามสภาพจริงที่เนนสื่อในชีวิตประจําวัน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ มาริษา หริราบไพรี (2548) ที่ไดศึกษา

เรื่องการใชเอกสารจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผล

ยนที่ไดรับการสอนอานโดยใชเอกสารจริงสูงกวา

ความสามารถของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยใชเนื้อหาจากแบบเรียนในชั้นเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ซึ่งเปนเทคนิคการสอนอานที่มีประสิทธิภาพ ดังที่ อรรถวุฒิ ตรากิจ

ชวยใหผูอานสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องไดและ

สามารถคาดเดาเนื้อเรื่องไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนสามารถจดจําและทบทวนเรื่องที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นดานการอานสูงขั้น และยังสอดคลองกับ

ไดศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการอานแบบ SQ3R เพื่อ

พัฒนาความเขาใจในการอานและศึกษาพฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน

นทบุรี พบวาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนวัดตะปอนนอย จังหวัดจันทบุรี ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการอานแบบ SQ3R หลังเรียน สูงกวา

นา วุฒิสาร (2556) ไดทําการ

วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชวิธีสอนแบบ 

ประกอบนิทานพื้นบานอีสาน โดยผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ของ

ประกอบนิทานพื้นบานอีสาน สูงกวากอนเรียน

ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอาน



 

 

ภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

      
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป

        1.1. ในการสรางกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

(Authentic Materials) โดยใชเทคนิค 

ในชีวิตประจําวัน และเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน จะชวยดึงดูดความสนใจของนักเรียน

มากขึ้น 

 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

        2.1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมสงเสริมความสาม

สภาพจริง (Authentic Materials) 

        2.2. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียน

ดวยการใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอั

ใชเทคนิค SQ3R กับนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบอื่น

 

9. เอกสารอางอิง 
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ภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง (Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R ที่ผูวิจัยศึกษา ทําใหนักเรียนมีผลการ

เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ขอเสนอแนะทั่วไป 

ในการสรางกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง 

โดยใชเทคนิค SQ3R ควรมีเนื้อหา รูปภาพและคําศัพทที่หลายหลายและสามารถใชไดจริง

ในชีวิตประจําวัน และเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน จะชวยดึงดูดความสนใจของนักเรียน

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อ

(Authentic Materials) โดยใชเทคนิค SQ3R กับระดับช้ันอื่นและเนื้อหาอื่น 

ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียน

ดวยการใชกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อสภาพจริง (Authentic Materials) 

กับนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบอื่น 

). ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: 

การเกษตรแหงประเทศไทย. 

2552 ก). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยการใชเอกสารตามสภาพจริงที่เนน

สื่อในชีว ิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2. วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. อุบลราชธานี

การใชเอกสารจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

. 

การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โดยใชว ิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทานพื้นบาน. 

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการอานแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเขาใจในการอาน

และศึกษาพฤติกรรมการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

งานวิจัย. จันทบุร:ี วัญเพ็ญ วัฒฐานะ. 
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วรมีเนื้อหา รูปภาพและคําศัพทที่หลายหลายและสามารถใชไดจริง

ในชีวิตประจําวัน และเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน จะชวยดึงดูดความสนใจของนักเรียน

ารถดานการอานภาษาอังกฤษผานสื่อ

ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียน
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: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
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การพัฒนาบทเรียน 

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่

มรกต  วงษมี
1
 บัญชา  สํารวยรื่น

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนอิเลิรนนิงวิชาสุขศึกษา เรื่อง  

พึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชบทเรียนอิเลิรนนิงวิชาสุขศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิ

ระดับมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนทาทองพิทยาคม ปการศึกษา  

จากตัวอยางแบบสุมอยางงาย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

CPR2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

บทเรียน อิเลิรนนิง วิชา สุขศึกษา  เรื่อง 

คุณภาพตามผูเชียวชาญประเมินอยูระดับ ดีมาก

เรียนดวยบทเรียน อีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา   เรื่อง 

3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง 

พอใจอยูในระดับมาก (X ̅= 3.83. , S.D. = 0.32) 

อันดับ 1 คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู รองลงมา คือ ดานรูปแบ

 

คําสําคัญ:  การปมหัวใจ  บทเรียนอิเลิรนนิง

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา  ครุศาสตรมหาวิทยาลัยพบิูลสงคราม 
2 โรงเรียนทาทองพิทยาคมหัวหนาหมวดการงานอาชพีและเทคโนโลยี
3 สาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ครุศาสตรมหาวิท
4 สาขาวิชา  เทคโนโลยแีละคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา  ครุศาสตรมหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม
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การพัฒนาบทเรียน e learning ว ิชาสุขศึกษา เรื่อง CPR

นักเรียนมัธยมศึกษาปที ่1  โรงเรียนทาทองพิทยาคม ต.ทาทอง อ.

 
บัญชา  สํารวยรื่น

2
   สมศักดิ์   ลิ้มคงงาม

3  ปยมนสั  วรวิทยรัตนกุล

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิงใหมีคุณภาพวิชาสุขศึกษา เรื่อง 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนทาทองพิทยาคม ต.ทาทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนอิเลิรนนิงวิชาสุขศึกษา เรื่อง  CPR   3

พึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชบทเรียนอิเลิรนนิงวิชาสุขศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิ

โรงเรียนทาทองพิทยาคม ปการศึกษา  2562 ภาคเรียนที  2 

จากตัวอยางแบบสุมอยางงาย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) บทเรียนอีเลิรนนิงวิชา สุขศึกษา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย

S.D.) และสถิติทดสอบ แบบไมเปนอิสระตอกัน    ผลการวิจัยพบวา

บทเรียน อิเลิรนนิง วิชา สุขศึกษา  เรื่อง CPR   ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 1 โรงเรียนทาทองพิทยาคม  มี

คุณภาพตามผูเชียวชาญประเมินอยูระดับ ดีมาก2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เรียนดวยบทเรียน อีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา   เรื่อง cpr  สูงกวากอนเรียนอยางมีมีนัยสําคัญที่ระดับ 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง CPR 

= 3.83. , S.D. = 0.32) เมื่อ พิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมาก

คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู รองลงมา คือ ดานรูปแบบ/ลักษณะของสื่อ 

การปมหัวใจ  บทเรียนอิเลิรนนิง 

                   
ทคโนโลยีและคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา  ครุศาสตรมหาวิทยาลัยพบิูลสงคราม (momogot164@gmail.com

โรงเรียนทาทองพิทยาคมหัวหนาหมวดการงานอาชพีและเทคโนโลย ี

สาขาวิชา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ครุศาสตรมหาวิทยาลัยพบิูลสงคราม 

สาขาวิชา  เทคโนโลยแีละคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา  ครุศาสตรมหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม 
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CPR สําหรับ 

.เมือง จ.พิษณุโลก 

ปยมนสั  วรวิทยรัตนกุล 4 

เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิงใหมีคุณภาพวิชาสุขศึกษา เรื่อง CPR ของ

พิษณุโลก 2.)  เพื่อศึกษา

CPR   3)  เพื่อประเมินความ

พึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชบทเรียนอิเลิรนนิงวิชาสุขศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  คือ นักเรียน

2 จํานวน  30  คน  ซึ่งได                             

บทเรียนอีเลิรนนิงวิชา สุขศึกษา เรื่อง 

แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย (X̅) 

และสถิติทดสอบ แบบไมเปนอิสระตอกัน    ผลการวิจัยพบวา  1.คุณภาพของ

โรงเรียนทาทองพิทยาคม  มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง

สูงกวากอนเรียนอยางมีมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.5  

 พบวา นักเรียนมีความพึง

เมื่อ พิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมาก

momogot164@gmail.com ) 
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Abstract 

The purposes of this research were to :  1) develop e 

subject on the topic of  CPR 2). compare learning achievement in course  on the helth topic of 

CPR before and after lear

learning activities by using e 

1 during the academic year 2018 of Thatongphittayakom School.The instruments of this resear

were : 1) e – learning in course on the health topic of cpr, 2) the achievement test , and 3) 

questionnaires on satisfaction towards learning activities by using e 

analysis employed were mean , standard deviation, and t 

research were as follows :. 1.The quality are learning on e 

matthayomthatongpittayakom phitsanulok at quality good .2.. The learning achievement on data 

and information of Matthayomsuksa thatongpittayakom

towards learning activities by using e 
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Development of the e – learning course on health  subject on the 

topic of cpr for Matthayomsuksa 1 students in 

thatongphitthayakom  School 

 
Moragot  wongme1 Buncha Samruayruen2  Somsak Limkhongngam

Piyamanas Voravitrattanakul4 

The purposes of this research were to :  1) develop e – learning course  on Health 

subject on the topic of  CPR 2). compare learning achievement in course  on the helth topic of 

CPR before and after learning by using e – learning  3) study students’ satisfaction towards 

learning activities by using e – learning. The sample consisted of 30 students of Matthayomsuksa 

1 during the academic year 2018 of Thatongphittayakom School.The instruments of this resear

learning in course on the health topic of cpr, 2) the achievement test , and 3) 

questionnaires on satisfaction towards learning activities by using e – learning. The statistical 

analysis employed were mean , standard deviation, and t – test dependence.

research were as follows :. 1.The quality are learning on e 

matthayomthatongpittayakom phitsanulok at quality good .2.. The learning achievement on data 

and information of Matthayomsuksa thatongpittayakom school.. 3. The students’ satisfaction 

towards learning activities by using e – learning. On data one information were at a high level 

= 4.25 , S.D. = 0.13). On the aspects of learning activities were at the highest, followed by forms 

CPR, e learning 

                   
ibunsongkarm rajabhat university (momogot164@gmail.com) 

aculty of education pibunsongkarm  rajabhat university 

aculty of education pibunsongkarm  rajabhat university 
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learning course on health  subject on the 

topic of cpr for Matthayomsuksa 1 students in  

khongngam3    

learning course  on Health 

subject on the topic of  CPR 2). compare learning achievement in course  on the helth topic of 

learning  3) study students’ satisfaction towards 

learning. The sample consisted of 30 students of Matthayomsuksa 

1 during the academic year 2018 of Thatongphittayakom School.The instruments of this research 

learning in course on the health topic of cpr, 2) the achievement test , and 3) 

learning. The statistical 

t dependence. The results of this 

research were as follows :. 1.The quality are learning on e -learning cpr  of 

matthayomthatongpittayakom phitsanulok at quality good .2.. The learning achievement on data 

school.. 3. The students’ satisfaction 

learning. On data one information were at a high level  

= 4.25 , S.D. = 0.13). On the aspects of learning activities were at the highest, followed by forms 



 

 

1. บทนํา 
                ความสําคัญของการชวยเหลือฟนคืนชีพ หรือที่เรียกกันทั่วไปวา 

resuscitation ) มีประโยชนในการชวยใหหัวใจที่หยุดเตนกลับมาไหลเวียนชีพจรเตนตามเดิมเปนการชวยเหลือกอน

นําสงโรงพยาบาลทําใหเด็กไดรับความรูในการปฏิบัติการชวยเหลือผูปวยเบื้องตน หรือ ผูปวยหมดสติ ใหมีโอกาสได

หายใจไดทัน เพราถาเด็กนักเรียนมีความรูความเขาใจในดานการ 

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (ณรงค สุภัทรพันธ

               การจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ มีกระบวนทางดานสภาพจิตในดานรางกายและ

สติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจ และความสามารถของผูเรียนเปนระยะอยางตอเนื่อง การจัดการเรียนรูในแตละ

ชั้นควรใชรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายเนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเ

รวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและการเรียนรูแบบบูรณาการในการเรียนรูทางดาน

การพยาบาลผูปวยที่หมดสติทําใหชวยเหลือเพื่อนรวมสถาบันทางการศึกษาไดทันทวงทีดวย

               การเรียนการสอนอีเลิรนนิง คื

ลักษณะสื่อประสม (Multimedia) 

ออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหั

แบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ ความเขาใจไดทันที มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนใน

ลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น

ผูเรียนมีการติดตอสื่อสารในลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็

(Chat-Room) โดยผานระบบการสื่อสาร บนเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังเปนการเรียนรู บนฐานเทคโนโลยี

(Technology-based Learning) 

(Computer-based Learning) 

Classrooms) เปนตน การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นเปนเรื่องสําคัญมาก และยังไมมีการนํามาใชประโยชน

มากนัก เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากแรงขับเคลื่อ

โลกาภิวัตน (Globalization) E

CPR ผลของการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพและปจจัยที่มีผล ตอการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพในโรงพยาบาล 

สงขลานครินทร(ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสต

90110 รับลงตีพิมพวันที่ 20 

โปรแกรมการแนะนําการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานทางโทรศัพท กรณีพบผูปวยหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาลของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการดูเหลือชวยเหลือเพื่อนนักเรียนในสถาบันเดียวกันไดทันทวงที การปฐม

พยาบาลเบื้องตนไดอยางถูกตองกอนถึงทีมแพทยมาทําใหการเรียนวิชาสุขศึกษา ดาน

(วริศราเบานู :2561) 

         ดวยเหตุนี้ทางผูวิจัยไดเล็งเห็นวาการจัดกา

สอน ดานวิชาสุขศึกษา  เรื่อง 

หรือซักตอบขอปญหาได  ประกอบกับลักษณะของวิชาสุขศึกษา เรื่อง 

ปฏิบัติโดยปกติเนื้อหาของผูเรียนในรูปแบบการบรรยายจึงไดมีการพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิ่งขึ้น เพื่อใหผูเรียนสะดวก

ในการเรียน การทบทวนบทเรียนไดตามเวลาที่ตองการ เพราะเทคโนโลยีทําใหผูเขาถึงขอมูลไดมากขึ้น จากการที่
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ความสําคัญของการชวยเหลือฟนคืนชีพ หรือที่เรียกกันทั่วไปวา CPR  (cardio pulmonaly 

มีประโยชนในการชวยใหหัวใจที่หยุดเตนกลับมาไหลเวียนชีพจรเตนตามเดิมเปนการชวยเหลือกอน

เด็กไดรับความรูในการปฏิบัติการชวยเหลือผูปวยเบื้องตน หรือ ผูปวยหมดสติ ใหมีโอกาสได

หายใจไดทัน เพราถาเด็กนักเรียนมีความรูความเขาใจในดานการ CPR แลว เด็กนักเรียนจะไดนําความรูมา

ณรงค สุภัทรพันธ. 2543) 

การจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ มีกระบวนทางดานสภาพจิตในดานรางกายและ

สติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจ และความสามารถของผูเรียนเปนระยะอยางตอเนื่อง การจัดการเรียนรูในแตละ

ชั้นควรใชรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายเนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู

รวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและการเรียนรูแบบบูรณาการในการเรียนรูทางดาน

การพยาบาลผูปวยที่หมดสติทําใหชวยเหลือเพื่อนรวมสถาบันทางการศึกษาไดทันทวงทีดวย

การเรียนการสอนอีเลิรนนิง คือ การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถนําเสนอเนื้อหาความรูใน

(Multimedia) ที่ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพวีดีทัศน มีการ

ออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหั

แบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ ความเขาใจไดทันที มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนใน

ลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น (Web-Board) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ผูเรียนมีการติดตอสื่อสารในลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น (Web-Board) 

โดยผานระบบการสื่อสาร บนเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังเปนการเรียนรู บนฐานเทคโนโลยี

based Learning) ซึ่งครอบคลุมการเรียนรูหลายรูปแบบเชน การเรียนรูระบบคอมพิวเตอร

based Learning) การเรียนรูบนเว็บ (Web-based Learning) หองเรียนเสมือนจริง

เปนตน การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นเปนเรื่องสําคัญมาก และยังไมมีการนํามาใชประโยชน

มากนัก เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากแรงขับเคลื่อ

(Globalization) E-Learning ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยสอดคลองงานวิจัยทางดาน สุขศึกษา เรื่อง 

ผลของการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพและปจจัยที่มีผล ตอการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพในโรงพยาบาล 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ

20 กุมภาพันธ 2554ธวัช ชาญชญานนท) สอดคลองงานวิจัยทางดาน 

โปรแกรมการแนะนําการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานทางโทรศัพท กรณีพบผูปวยหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาลของ

มศึกษาตอนปลาย เปนการดูเหลือชวยเหลือเพื่อนนักเรียนในสถาบันเดียวกันไดทันทวงที การปฐม

พยาบาลเบื้องตนไดอยางถูกตองกอนถึงทีมแพทยมาทําใหการเรียนวิชาสุขศึกษา ดานCPR 

ดวยเหตุนี้ทางผูวิจัยไดเล็งเห็นวาการจัดการเรียนการสอนดาน อีเลิรนนิง เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการเรียนการ

สอน ดานวิชาสุขศึกษา  เรื่อง CPR เปนวิชาที่สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุย อธิบายตอบโตกับผูเรียนไดในระหวางเรียน

หรือซักตอบขอปญหาได  ประกอบกับลักษณะของวิชาสุขศึกษา เรื่อง CPR  เปนการเรียนการสอนแบบทฤษ

ปฏิบัติโดยปกติเนื้อหาของผูเรียนในรูปแบบการบรรยายจึงไดมีการพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิ่งขึ้น เพื่อใหผูเรียนสะดวก

ในการเรียน การทบทวนบทเรียนไดตามเวลาที่ตองการ เพราะเทคโนโลยีทําใหผูเขาถึงขอมูลไดมากขึ้น จากการที่
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

CPR  (cardio pulmonaly 

มีประโยชนในการชวยใหหัวใจที่หยุดเตนกลับมาไหลเวียนชีพจรเตนตามเดิมเปนการชวยเหลือกอน

เด็กไดรับความรูในการปฏิบัติการชวยเหลือผูปวยเบื้องตน หรือ ผูปวยหมดสติ ใหมีโอกาสได

แลว เด็กนักเรียนจะไดนําความรูมา

การจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ มีกระบวนทางดานสภาพจิตในดานรางกายและ

สติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจ และความสามารถของผูเรียนเปนระยะอยางตอเนื่อง การจัดการเรียนรูในแตละ

รียนรูดวยตนเอง การเรียนรู

รวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและการเรียนรูแบบบูรณาการในการเรียนรูทางดาน

การพยาบาลผูปวยที่หมดสติทําใหชวยเหลือเพื่อนรวมสถาบันทางการศึกษาไดทันทวงทีดวย 

อ การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถนําเสนอเนื้อหาความรูใน

ที่ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพวีดีทัศน มีการ

ออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและ

แบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ ความเขาใจไดทันที มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนใน

 (E-mail) สวนผูเรียนกับ

Board) และการใชหองสนทนา 

โดยผานระบบการสื่อสาร บนเครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังเปนการเรียนรู บนฐานเทคโนโลยี 

ซึ่งครอบคลุมการเรียนรูหลายรูปแบบเชน การเรียนรูระบบคอมพิวเตอร 

หองเรียนเสมือนจริง (Virtual 

เปนตน การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นเปนเรื่องสําคัญมาก และยังไมมีการนํามาใชประโยชน

มากนัก เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากแรงขับเคลื่อนของกระแส  

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยสอดคลองงานวิจัยทางดาน สุขศึกษา เรื่อง 

ผลของการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพและปจจัยที่มีผล ตอการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพในโรงพยาบาล  

ร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

สอดคลองงานวิจัยทางดาน ประสิทธิผลของ

โปรแกรมการแนะนําการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานทางโทรศัพท กรณีพบผูปวยหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาลของ

มศึกษาตอนปลาย เปนการดูเหลือชวยเหลือเพื่อนนักเรียนในสถาบันเดียวกันไดทันทวงที การปฐม

CPR มีความสําคัญมาก 

รเรียนการสอนดาน อีเลิรนนิง เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการเรียนการ

เปนวิชาที่สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุย อธิบายตอบโตกับผูเรียนไดในระหวางเรียน

เปนการเรียนการสอนแบบทฤษฎีและ

ปฏิบัติโดยปกติเนื้อหาของผูเรียนในรูปแบบการบรรยายจึงไดมีการพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิ่งขึ้น เพื่อใหผูเรียนสะดวก

ในการเรียน การทบทวนบทเรียนไดตามเวลาที่ตองการ เพราะเทคโนโลยีทําใหผูเขาถึงขอมูลไดมากขึ้น จากการที่



 

 

กลาวมาขางตนจึงควรที่สรางบทเรียนอิเลิ

ขึ้นอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงค 
        1.เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิงใหมีคุณภาพวิชาสุขศึกษา  เรื่อง  

 โรงเรียนทาทองพิทยาคม  ต.ทาทอง อ

        2.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนอิเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา   เรื่อง 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที

        3.เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

อิเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง CPR 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
      1.ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

 อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 

      2.กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษา  อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที  

โรงเรียนทาทองพิทยาคม  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ภาคเรียนที่  

ไดมาโดยสุมตัวอยางแบบอยางงายจํานวน 

       3.ตัวแปรศึกษา  

        3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

        3.2.1  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

         3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่

วิชา สุขศึกษา  เรื่อง CPR  

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง  ผลการเรียนกอนเรียนบทเรียนอิเลิรนนิงและหลังเรียนดวยบทเรียนอิเลิรนนิงวิชา

สุขศึกษา เรื่อง CPR สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที 

บทเรียน E learnning  หมายถึง การจัดกระบวนการและการใชประโยชนจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ

คอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต ที่ออกแบบการเรียนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดทุกที่ไมยึด

ติดกับเวลาและความกาวหนาในการเรียนรู

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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กลาวมาขางตนจึงควรที่สรางบทเรียนอิเลิรนนิง เรื่อง CPR เพราะนอกจากที่ทําใหการเรียนการสอนที่คุณภาพมาก

เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิงใหมีคุณภาพวิชาสุขศึกษา  เรื่อง  CPR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี

ทาทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนอิเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา   เรื่อง 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที1 โรงเรียนทาทองพิทยาคม ต.ทาทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทาทองพิทยาคมทีมีตอบทเรียน

CPR  

 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทาทองพิทยาคม ตําบลทาทอง

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 60 คน  2 หอง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษา  อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที  

โรงเรียนทาทองพิทยาคม  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2562

ไดมาโดยสุมตัวอยางแบบอยางงายจํานวน 1 หอง  30 คน  

(Independent Variables) วิธีสอนโดยใชบทเรียนอิเลิรนนิ่ง   วิชาสุขศึกษาเรื่อง 

(Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  CPR

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทาทองพิทยาคม ที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง  ผลการเรียนกอนเรียนบทเรียนอิเลิรนนิงและหลังเรียนดวยบทเรียนอิเลิรนนิงวิชา

สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที 1  

หมายถึง การจัดกระบวนการและการใชประโยชนจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ

คอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต ที่ออกแบบการเรียนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดทุกที่ไมยึด

ติดกับเวลาและความกาวหนาในการเรียนรู 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เพราะนอกจากที่ทําใหการเรียนการสอนที่คุณภาพมาก

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนอิเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา   เรื่อง CPR ของ

พิษณุโลก 

งเรียนทาทองพิทยาคมทีมีตอบทเรียน 

โรงเรียนทาทองพิทยาคม ตําบลทาทอง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษา  อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที  1 
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วิธีสอนโดยใชบทเรียนอิเลิรนนิ่ง   วิชาสุขศึกษาเรื่อง CPR 

CPR 

รียนทาทองพิทยาคม ที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง  ผลการเรียนกอนเรียนบทเรียนอิเลิรนนิงและหลังเรียนดวยบทเรียนอิเลิรนนิงวิชา

หมายถึง การจัดกระบวนการและการใชประโยชนจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ

คอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต ที่ออกแบบการเรียนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดทุกที่ไมยึด



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
    1.การหาคุณภาพของบทเรียน อิเลิรนนิ่ง  โดยใชสถิติคาเฉลี่ย 

    2.การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน อีเลิรนนิง โดยใชสถิติ

ทดสอบท ี(t– test) 

   3.การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนอิเลิรนนิ่ง  วิชา สุขศึกษา เรื่อง 

โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (X̅)   และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     4.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

      4.1อิเลิรนนิง พัฒนาโดยกระบวนการ 

        4.1.1 การวิเคราะห(Analysis)

        4.1.2 การออกแบบ(Desigh)

ประเมินผล แบบฝกหัด เนื้อหา วางแผนการสอนและเลือกสื่อการสอนขั้นตอนการออแบบควรทําอยางเปนระบบ

        4.1.3การพัฒนา (Development)

เนื้อหา ตรวสอบความถูกตองและความเหมาะสมโดยดําเนินการพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิง เรื่อง 

ดานเนื้อหา ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมมีคุณภาพอยูในระ

        4.1.4 การนําไปใช (Implement

การศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

         4.1.5 การประเมิน (Evaluation)

ทดลอง เพื่อนําไปประเมินหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนอิเลิรนนิง และหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ตอการใชงานบทเรียนอิเลิรนนิง วิชา สุขศึกษา เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน E learningวิชาสุขศึกษา

เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR  
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การหาคุณภาพของบทเรียน อิเลิรนนิ่ง  โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (X)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน อีเลิรนนิง โดยใชสถิติ

ะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนอิเลิรนนิ่ง  วิชา สุขศึกษา เรื่อง 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

อิเลิรนนิง พัฒนาโดยกระบวนการ ADDIE MODEL  

(Analysis)การวิเคราะหผูเรียน การวิเคราะหเนื้อหาบทเรียน 

(Desigh) การออกแบบเนื้อหา โดยสรางจุดประสงคการเรียนรู กําหนดเครื่องมือวัด

ประเมินผล แบบฝกหัด เนื้อหา วางแผนการสอนและเลือกสื่อการสอนขั้นตอนการออแบบควรทําอยางเปนระบบ

(Development)โดยดําเนินการพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิง เรื่อง CPR  

เนื้อหา ตรวสอบความถูกตองและความเหมาะสมโดยดําเนินการพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิง เรื่อง 

ดานเนื้อหา ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมมีคุณภาพอยูในระดับ ดี (s.d =0.58  )

Implement) บทเรียน อิเลิรนนิง เรื่อง CPR  .ใหผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีทาง

การศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ดี (  s.D.= 0.58) 

(Evaluation)หลังจากการทําบทเรียนอิเลิรนนิงไปใช ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

ทดลอง เพื่อนําไปประเมินหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนอิเลิรนนิง และหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ตอการใชงานบทเรียนอิเลิรนนิง วิชา สุขศึกษา เรื่อง CPR  

วิชาสุขศึกษา
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนดวยบทเรียนอิเลรินนิงวิชาสุขศึกษา 

เรื่อง CPR ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที 

2.ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที 

บทเรียนอิเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรือง การ
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และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D 

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน อีเลิรนนิง โดยใชสถิติ

ะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนอิเลิรนนิ่ง  วิชา สุขศึกษา เรื่อง CPR 

การออกแบบเนื้อหา โดยสรางจุดประสงคการเรียนรู กําหนดเครื่องมือวัด

ประเมินผล แบบฝกหัด เนื้อหา วางแผนการสอนและเลือกสื่อการสอนขั้นตอนการออแบบควรทําอยางเปนระบบ 

CPR  โดยผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหา ตรวสอบความถูกตองและความเหมาะสมโดยดําเนินการพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิง เรื่อง CPR ใหผูเชี่ยวชาญ

(s.d =0.58  ) 

ใหผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีทาง

เก็บรวบรวมขอมูลจากการ

ทดลอง เพื่อนําไปประเมินหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนอิเลิรนนิง และหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนดวยบทเรียนอิเลรินนิงวิชาสุขศึกษา 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที 1 

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที 1ที่มีตอ

บทเรียนอิเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรือง การปฐมพยาบาล CPR 



 

 

7. ผลการวิจัย 
          1.ผลการพัฒนาบทเรียน อิเลิรนนิ่ง วิชา สุขศึก

โรงเรียนทาทองพิทยาคม  มีคุณภาพตามผูเชียวชาญประเมินอยูระดับ ดีมาก 

แสดงตัวโปรแกรมการใชงาน  
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ผลการพัฒนาบทเรียน อิเลิรนนิ่ง วิชา สุขศึกษา  เรื่อง CPR   ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 

โรงเรียนทาทองพิทยาคม  มีคุณภาพตามผูเชียวชาญประเมินอยูระดับ ดีมาก  

 https://sites.google.com/view/e-learnning- 
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ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 1   

 

 



 

 

1. ผลของการประเมินคุณภาพบทเรียน 

 

 ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ของบทเรียน 

  

จากตารางที่  1 พบวาผลของคุณภาพผูเชียวชาญไดประเมินคุณภาพทั้ง  

ดานวัดผลอยูในระดับที่มีคุณภาพระดับดี   โดยมีคา 

 

 

    2.ผลเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 

วิชา สุขศึกษา  เรื่อง CPR 

แสดงตารางที่ 2 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อิเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง  

 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน

กอนเรียน 30 

หลังเรียน 30 

*p<.05 

จากตารางที่ 2 พบวา ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

บทเรียน อีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ 

1. เนื้อหาบทเรียนมีความนาสนใจ

2 เนื้อหามีความสอดคลองกับขอสอบ

3 เนื้อหามีความนาสนใจและถูกตอง

4 ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา

5 ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา

6 ความชัดเจนในการนําเสนอเนื้อหา

7 ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน

8 ความเหมาะสมของเนื้อหา

แบบฝกหัด 

9 รวม 
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ผลของการประเมินคุณภาพบทเรียน E learning  โดยผูเชี่ยวชาญ   

ผลการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ของบทเรียน e learning วิชาสุขศึกษา เรื่อง 

พบวาผลของคุณภาพผูเชียวชาญไดประเมินคุณภาพทั้ง  3  ดาน คือ ดานเนื้อหา  ดานเทคโนโลยี 

ดานวัดผลอยูในระดับที่มีคุณภาพระดับดี   โดยมีคา X�=4.60 ,S.D =0.58 

ผลเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 1 หลังเรียนดวยบทเรียน อิเลิรนนิง 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ศึกษา เรื่อง  CPR 

จํานวนนักเรียน คะแนนเตม็ mean S.D t 

20 7.80 2.92 14.58 

20 19.03 1.18 87.71 

พบวา ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

บทเรียน อีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องCPR  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05

mean s.D 

เนื้อหาบทเรียนมีความนาสนใจ 4.35 .236 

อดคลองกับขอสอบ 4.27 .236 

เนื้อหามีความนาสนใจและถูกตอง 4.36 .236 

ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา 4.40 .326 

ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา 4.30 .256 

ความชัดเจนในการนําเสนอเนื้อหา 4.25 .325 

ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน 4.13 .256 

ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.30 .324 

4.60 0.58 
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วิชาสุขศึกษา เรื่อง CPR 

ดาน คือ ดานเนื้อหา  ดานเทคโนโลยี 

หลังเรียนดวยบทเรียน อิเลิรนนิง  

1 หลังเรียนดวยบทเรียน 

Sig( 2-tailed) 

0.00 

0.00* 

พบวา ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวย

05 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 



 

 

  3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลตอบทเรียนอิเลิรนนิง  วิชา สุขศึกษา เรื่อง 

ตารางที่ 3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน  

 

        จากตารางที่  3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิร

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
    1.ผลการพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิง วิชา สุขศึกษา  เรื่อง 

โรงเรียนทาทองพิทยาคม พบวาบทเรียนมีคุณภาพ

,S.D = 0.58)ทั้งนี้เนื่องจาก  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์  ยุทโท 

การพัฒนาบทเรียน อิเลิรนนิง  เรื่อง  การพัฒนาชุดการเรียนรูแพทยฉุกเฉินในวิชาสุขศึกษา  สําหรับนักเรี

ภูเขา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา นักเรียนเขาใจและสามารถปฏิบัติไดในทุกประเด็น โดนเฉพาะการปฐม

พยาบาลเบื้องตน คะแนนหลังเรียน

= 5.67) คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ

งานวิจัย ของ  ประเสริฐ   ฉัตรวิชชานนท  เรื่อง  การฝกอบรมฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานมีคะแนนกอนเรียนสูงกวาหลัง

เรียน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 30

การจัดการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  สําหรับนักเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผล

การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีประสิทธิภาพเทากับ

กําหนดไว80/80(งานวิจัยของลาวัลย ดุลยชาติ 

กับงาน  สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที 

e-Learning เรื่อง การเลือก ซอฟตแวรใหเหมาะสมกับงาน โดยร

โดยมีรายขอ ความชัดเจนในการ อธิบายเนื้อมากท่ีสุด 

       2.ผลของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที

นิ่ง  วิชาสุขศึกษา  เรื่อง CPR  

ลําดับ รายการ 

1. บทเรียนมีความสนใจและดึงดูด

2 การนําเสนอเพื่อความเขาใจงาย

3 ปริมาณเนื้อหาไมมากเกินไป

4 ตัวขอความอานเขาใจงาย

5 ภาพประกอบความสวยงาม

6 เสียงประกอบเหมาะสม

7 ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน

8 ไดรับความรูเพิ่มเติมจากบทเรียน

9 รวม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลตอบทเรียนอิเลิรนนิง  วิชา สุขศึกษา เรื่อง CPR   

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน  e learning เรื่อง CPR 

พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง 

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี(X�=3.83 ,S.D = 0.32) 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ผลการพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิง วิชา สุขศึกษา  เรื่อง CPR ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 

โรงเรียนทาทองพิทยาคม พบวาบทเรียนมีคุณภาพ ไดผานการตรวจสอบจากผูเชียวชาญในระดับ ดี

ทั้งนี้เนื่องจาก  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์  ยุทโท (2561) ไดทําการวิจัยเรื่อง  

การพัฒนาบทเรียน อิเลิรนนิง  เรื่อง  การพัฒนาชุดการเรียนรูแพทยฉุกเฉินในวิชาสุขศึกษา  สําหรับนักเรี

ภูเขา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา นักเรียนเขาใจและสามารถปฏิบัติไดในทุกประเด็น โดนเฉพาะการปฐม

พยาบาลเบื้องตน คะแนนหลังเรียน (μ = 8.73) คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 87.67 สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน

คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 52.08 เพิ่มขึ้นเทากับ 35.59 

งานวิจัย ของ  ประเสริฐ   ฉัตรวิชชานนท  เรื่อง  การฝกอบรมฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานมีคะแนนกอนเรียนสูงกวาหลัง

30.52งานวิจัย ของ นเรศ  ขันธะรี   เรื่อง  การพัฒนาบทเรียน 

และพลศึกษา  สําหรับนักเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผล

การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน e-learning รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีประสิทธิภาพเทากับ 87.70/83.20 

งานวิจัยของลาวัลย ดุลยชาติ )เรื่องการพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิง  การเลือกซอฟตแวรใหเหมาะสม

กับงาน  สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที 4 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน 

เรื่อง การเลือก ซอฟตแวรใหเหมาะสมกับงาน โดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅= 4.39, S.D. = 0.14) 

โดยมีรายขอ ความชัดเจนในการ อธิบายเนื้อมากท่ีสุด (X̅= 4.60, S.D. = 0.56) 

ผลของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที1  หลังเรียนดวยบทเรียนอิเลิรน

CPR  สูงกวากอนเรียนอยางามีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.00 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ดังนี้  

mean s.D 

บทเรียนมีความสนใจและดึงดูด 4.67 .547 

การนําเสนอเพื่อความเขาใจงาย 4.27 .521 

ปริมาณเนื้อหาไมมากเกินไป 4.33 .711 

ตัวขอความอานเขาใจงาย 4.40 .675 

มสวยงาม 4.20 .761 

เสียงประกอบเหมาะสม 4.17 .592 

ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน 4.13 .819 

ไดรับความรูเพิ่มเติมจากบทเรียน 4.30 .651 

3.83 0.32 

254 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

CPR (N=30) 

นนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง CPR พบวา

ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 1  

ไดผานการตรวจสอบจากผูเชียวชาญในระดับ ดี(X�= 4.60 

ไดทําการวิจัยเรื่อง   

การพัฒนาบทเรียน อิเลิรนนิง  เรื่อง  การพัฒนาชุดการเรียนรูแพทยฉุกเฉินในวิชาสุขศึกษา  สําหรับนักเรียนในเขต

ภูเขา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา นักเรียนเขาใจและสามารถปฏิบัติไดในทุกประเด็น โดนเฉพาะการปฐม

สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน (μ 

งานวิจัย ของ  ประเสริฐ   ฉัตรวิชชานนท  เรื่อง  การฝกอบรมฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานมีคะแนนกอนเรียนสูงกวาหลัง

งานวิจัย ของ นเรศ  ขันธะรี   เรื่อง  การพัฒนาบทเรียน E learning   รายวิชา

และพลศึกษา  สําหรับนักเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผล

รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา สําหรับ

87.70/83.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่

เรื่องการพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิง  การเลือกซอฟตแวรใหเหมาะสม

= 4.39, S.D. = 0.14)  

หลังเรียนดวยบทเรียนอิเลิรน

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ดังนี้   

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 



 

 

ของ อลงกรณ   ศรีสวัสดิ   และ ลัดดา  ศิลานัอย 

E learning   เรื่อง การศึกษากับการสรางคุณลักษณะเพื่อการรักษาอนุรักษสิ่งแวดล

ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขาสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสํา คัญทาง สถิติที่ระดับ 

 จิราภรณ มีเรือง (2559)  เรื่อง  ผลของการใชบทเรียน  อิเลิรนนิง  เรื่องพัฒนาการอาณาจักอยุธยา  สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา บทเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มาตรฐานอยูที ่0.27 โดยรวมอยูในระดับมาก งานวิจัยที่สอดคลองของ  ภิญชาดา  จินดารัตนวรกุล 

เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการภาษีอากรที่ทบทวนและไมไดทบทวนดวยบทเรียนอิเลิรน

นิ่งที่มีตอการทบทวนบทเรียนอิเลิรนนิ่ง ผลการวิจัยพบวา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูที่ไมไดทบทวนบทเรียน

อิเลิรนนิ่งที่อยางมีนัยสําคัญที 

งานวิจัยที่สอดคลอง  ของ สายใจ ทองนียม 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพ 

เรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ

ในระดับเห็นดวยมาก 

3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาสุขศึกษาเรื่อง

แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยภาพรวมทั้ง

เพราะบทเรียนอีเลิรนนิง มีการนาเสนอที่นาสนใจ ซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีการออกแบบ

กิจกรรม ซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบ

พรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจไดทันที มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนในลักษณะการใช

กระดานแสดงความคิดเห็น (Web

แสดงความคิดเห็น (Web-Board) 

อินเทอรเน็ตสอดคลองกับงานวิจัย ของ ภัทรพงศ พงศภัทรกานต 

E learning วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาการคอมพิวเตอร ผลการวิจัยการศึกษาทั้ง 

การสอนแบบe-Learning ในดานบทเรี

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .6679 การจัดการเรียนการสอนแบบ 

ความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

  1.ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  การวิจัยในครั้งนี้ไดพัฒนาบทเรียน 

แนวทางในการพัฒนา เสริมสรางความรู และทักษะตางๆ ใหแกผูเรยีน ผูวิจัยขอเสนอเพิ่มเติมจากการวิจัยดังนี้

   1.1.ควรมีการวางแผนในการสํารวจ

   1.2.ความพรอมของวัสดุอุปกรณโรงเรียนที่ทําการวจิัย

   1.3. โรงเรียนควรมีความพรอมทางดานอุปกรณทางไอทีและระบบอินเตอรเนต็เพื่อสะดวกในการเกบ็ขอมูลตอไป

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ของ อลงกรณ   ศรีสวัสดิ   และ ลัดดา  ศิลานัอย (2552)  เรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียน

เรื่อง การศึกษากับการสรางคุณลักษณะเพื่อการรักษาอนุรักษสิ่งแวดลอม สําหรับนักศึกษาระดับ

สาขาสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสํา คัญทาง สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  สอดคลองงานวิจัยของ

รื่อง  ผลของการใชบทเรียน  อิเลิรนนิง  เรื่องพัฒนาการอาณาจักอยุธยา  สําหรับ

ผลการวิจัยพบวา บทเรียน E-learning เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา สําหรับ

2/2 ที่นํามาใชกับนักเรียนนั้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.18 

โดยรวมอยูในระดับมาก งานวิจัยที่สอดคลองของ  ภิญชาดา  จินดารัตนวรกุล 

ารเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการภาษีอากรที่ทบทวนและไมไดทบทวนดวยบทเรียนอิเลิรน

นิ่งที่มีตอการทบทวนบทเรียนอิเลิรนนิ่ง ผลการวิจัยพบวา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูที่ไมไดทบทวนบทเรียน

อิเลิรนนิ่งที่อยางมีนัยสําคัญที 0.01  พบวาผูเรียนที่มีการทบทวนดวยบทเรียนอิเลิรนนิ่งอยูในระดับดีมาก 

งานวิจัยที่สอดคลอง  ของ สายใจ ทองนียม (2560)  เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส   วิชาวรรณคดี 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพ 82.81/ 80.62 สูงกวาเกณฑ 80/80 

าหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และนักศึกษามีความคิดเห็นตอบทเรียนอยู

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาสุขศึกษาเรื่อง

แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี  ทั้งนี้อาจเปน

เพราะบทเรียนอีเลิรนนิง มีการนาเสนอที่นาสนใจ ซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีการออกแบบ

กิจกรรม ซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบ

เรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจไดทันที มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนในลักษณะการใช

(Web-Board) และสวนผูเรียนกับผูเรียนมีการติดตอสื่อสารในลักษณะการใชกระดาน

Board) และการใชหองสนทนา (Chat-Room) โดยผานระบ

อินเทอรเน็ตสอดคลองกับงานวิจัย ของ ภัทรพงศ พงศภัทรกานต (2554) เรื่อง ความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาการคอมพิวเตอร ผลการวิจัยการศึกษาทั้ง 3 ดาน พบวา การจัดการเรียน

ในดานบทเรียน กลุมตัวอยางมี ความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

การจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ในดานโครงสรางบทเรียน กลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .7004 

วิจัยครั้งตอไป 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  การวิจัยในครั้งนี้ไดพัฒนาบทเรียน e learning 

แนวทางในการพัฒนา เสริมสรางความรู และทักษะตางๆ ใหแกผูเรยีน ผูวิจัยขอเสนอเพิ่มเติมจากการวิจัยดังนี้

ควรมีการวางแผนในการสํารวจพื้นท่ีโรงเรยีนกอนทําการวิจัย 

ความพรอมของวัสดุอุปกรณโรงเรียนที่ทําการวจิัย 

โรงเรียนควรมีความพรอมทางดานอุปกรณทางไอทีและระบบอินเตอรเนต็เพื่อสะดวกในการเกบ็ขอมูลตอไป
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียน 

อม สําหรับนักศึกษาระดับ

สาขาสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนสูงกวา

ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  สอดคลองงานวิจัยของ 

รื่อง  ผลของการใชบทเรียน  อิเลิรนนิง  เรื่องพัฒนาการอาณาจักอยุธยา  สําหรับ

เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา สําหรับ

รียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

4.18 และมีสวนเบี่ยงเบน

โดยรวมอยูในระดับมาก งานวิจัยที่สอดคลองของ  ภิญชาดา  จินดารัตนวรกุล (2555)  

ารเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการภาษีอากรที่ทบทวนและไมไดทบทวนดวยบทเรียนอิเลิรน

นิ่งที่มีตอการทบทวนบทเรียนอิเลิรนนิ่ง ผลการวิจัยพบวา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูที่ไมไดทบทวนบทเรียน

วนดวยบทเรียนอิเลิรนนิ่งอยูในระดับดีมาก  

เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส   วิชาวรรณคดี  

80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการ

และนักศึกษามีความคิดเห็นตอบทเรียนอยู

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาสุขศึกษาเรื่องCPRโดยใช

ความพึงพอใจอยูในระดับ ดี  ทั้งนี้อาจเปน

เพราะบทเรียนอีเลิรนนิง มีการนาเสนอที่นาสนใจ ซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีการออกแบบ

กิจกรรม ซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบ

เรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจไดทันที มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนในลักษณะการใช

และสวนผูเรียนกับผูเรียนมีการติดตอสื่อสารในลักษณะการใชกระดาน

โดยผานระบบการสื่อสารบนเครือขาย

เรื่อง ความพึงพอใจตอการเรียนการสอน  

ดาน พบวา การจัดการเรียน

ยน กลุมตัวอยางมี ความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สวน

ในดานโครงสรางบทเรียน กลุมตัวอยางมี

e learning เรื่อง CPR  เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนา เสริมสรางความรู และทักษะตางๆ ใหแกผูเรยีน ผูวิจัยขอเสนอเพิ่มเติมจากการวิจัยดังนี ้

โรงเรียนควรมีความพรอมทางดานอุปกรณทางไอทีและระบบอินเตอรเนต็เพื่อสะดวกในการเกบ็ขอมูลตอไป 
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ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูแพทยฉุกเฉินในวิชา

สิงหาคม 2561. 

เรื่องพัฒนาการอาณาจักรอยุธยา. วารสารงานประขุม

หนาตางสูโลกกวาง.กรุงเทพ

ธวัช ชาญชญานนท ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.(2554).วิชาสุขศกึษา 

ผลการปฏิบัติการชวยเหลือฟนคืนชีพ และปจจัยในการชวยฟนคืนชีพในโรงพยาบาล.

รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับ

วารสารการศึกษาบณัฑิตมหาวิทยาลัยราช

Guide line AHA 2000.วารสาร

e learning ภาษาองักฤษเพื่อ

รียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษีอากรที่ทบทวนและ

การพัฒนาบทเรียนอิเลิรนนิง เรื่องการเลือกซอฟตแวรใหเหมาะสมกับงานสําหรับ

ารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปท่ี 2 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 

เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมแนะนําการชวยฟนคืนชีพทางโทรศัพทกรณีพบผูปวย

วารสารการพัฒนางานประจํา

วิชาภาษาวรรณคดี.วารสารมนุษย

กรกฎาคม ธันวาคม 2560. 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียน e learning เรื่อง

การศึกษาการสรางคุณลักษณะเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมสําหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 

ขอนแกน  คณะ



 

 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล

ทางการศึกษา(1042401)

รวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ 

การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา

หลังใชวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมี

ศตวรรษที่ 21  กับเกณฑ 

ลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัด

และประเมินผลการเรียนรูใ

สุมแบบกลุม เครื่องมือในการวิจัยไดแก แผนการสอน 

แบบทดสอบแบบปรนัยและ

เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ

สอนแบบแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21   มีความคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 2)  

ลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัด

และประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 
 

คําสําคัญ :  สื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน
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การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล

(1042401) โดยวิธกีารสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน

รวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 
เยาวทิวา นามคุณ

1 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อ

การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา (1042401) ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

หลังใชวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูใน

 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 3

ลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัด

และประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 

สุมแบบกลุม เครื่องมือในการวิจัยไดแก แผนการสอน แบบทดสอบแบบ Write up examination 

แบบทดสอบแบบปรนัยและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ t-test ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนการ

สอนแบบแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษ

มีความคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่ 65 คะแนน อยางมีนัยสําคัญ

01 2)  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 3

ลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัด

และประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.24)

อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน,การวิจยัชั้นเรียน,การวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 
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การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล 

โดยวิธกีารสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน 

รวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูใน

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัด

โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 266 คนไดมาโดยการ

Write up examination 

แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวน

นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนการ

สอนแบบแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษ

คะแนน อยางมีนัยสําคัญ

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัด

= 4.24) 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

Yaowatiwa1111@gmail.com) 
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Abstract 
The purpose of this research was to study and compare the enhancing academi

achievement of statistics for data analysis in education Course (
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To studythe satisfaction result of students after using  integrated multimedia of teaching and 

measurement and assessment of Learning in the 21

3rd year student of Lampang Rajabhat University

cluster random sampling. The tools were 1) the lessons plan 2) Write up examination 3) Test and 

4) questionnaires. The researcher analyz

(One sample t-test). 

The research finding results were as follow: 1) The achievement compare result of student 

with criteria after using integrated multimedia of teaching and measurement and assessment o
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Enhancing Academic Achievement of Statistics for Data Analysis in 

Education Course (1043411) by Integrated Multimedia of teaching and 

Measurement and Assessment of Learning in the 21st

Student’s learning promotion in 3rd year student of

 Lampang Rajabhat University. 
 

Yaowatiwa Nammakhun
1 

The purpose of this research was to study and compare the enhancing academi

achievement of statistics for data analysis in education Course (1043411

multimedia of teaching and measurement and assessment of Learning in the 21

Student’s learning promotion in 3rd year student of Lampang Rajabhat University

To studythe satisfaction result of students after using  integrated multimedia of teaching and 

measurement and assessment of Learning in the 21st Century for Student’s learning promotion in 

Lampang Rajabhat University. The sample groups were 266 students from 

cluster random sampling. The tools were 1) the lessons plan 2) Write up examination 3) Test and 

4) questionnaires. The researcher analyzed data by using mean, standard deviation and

The research finding results were as follow: 1) The achievement compare result of student 

with criteria after using integrated multimedia of teaching and measurement and assessment o

Century  was significant at level .01 2) The student overall satisfaction result 

( X = 4.24). 

Integrated multimedia of teaching, Classroom Action research

ment of Learning in the 21st Century 
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Enhancing Academic Achievement of Statistics for Data Analysis in 

) by Integrated Multimedia of teaching and 
st Century for 

year student of 

The purpose of this research was to study and compare the enhancing academic 

1043411) by integrated 

multimedia of teaching and measurement and assessment of Learning in the 21st Century for 

Lampang Rajabhat University with criteria. 2) 

To studythe satisfaction result of students after using  integrated multimedia of teaching and 

Century for Student’s learning promotion in 

The sample groups were 266 students from 

cluster random sampling. The tools were 1) the lessons plan 2) Write up examination 3) Test and 

ed data by using mean, standard deviation and t-test 

The research finding results were as follow: 1) The achievement compare result of student 

with criteria after using integrated multimedia of teaching and measurement and assessment of 

was significant at level .01 2) The student overall satisfaction result 

Classroom Action research, Measurement and 

tion of Education Faculty of Education Lampang RajabhatUniversity 



 

 

1. บทนํา 
ยุทธศาสตรใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบายระยะ 

2579) มีวิสัยทัศน เนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชน

และทองถิ่นอยางเขมแข็งและยั่งยืน พันธกิจ 

วิจัย สรางความรูและนวัตกรรมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ซึ่งตองมีการบูรณาการสมรรถนะ สาระวิชา และ

ปรับปรุงระบบการศึกษาใหเหมาะสมและทันสมัยเทาทันกับวิวัฒนาการใหม ๆ ในศตว

ดิจิตอล มีการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย  มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแบบไมมีขอจํากัดตามอัธยาศัย 

รายวิชาการสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา

วิเคราะหคํานวณหาคาจากการเก็บรวบรวมขอมูลและนํา

ตลอดจนการตีความคาที่ไดอยางถูกตองชัดเจน เพื่อใหไดองคความรูที่ตอบสนองตอความตองการของผูใชขอมูล

อยางสูงสุด ซึ่งเปนการเรียนรูตอยอดจากฐานความรูเดิมของนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จึงทําสภาพการเรียนรู

ของนักศึกษามีความแตกตางกันมากเพราะนักศึกษามาจากสถานศึกษาเดิมที่แตกตางกัน และสงผลกระทบตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่ําอยางตอเนื่อง เพื่อชวยเหลือนักศึกษาใหมีความกังวลในการเรียนนอยลง 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

ขอมูลทางการศึกษา (1043411) 

แบบประกอบดวยวิธีการสอนแบบ

นามคุณ, 2560) ผลการศึกษาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดานสูงท่ีสุด รองลงมา

คือวิธีการสอนแบบบรรยายและแบบสืบคน

ประเมินผลที่สะทอนผลใหนักศึกษาไดรูผลการเรียนรูและพัฒนาของตนเองอยางรวดเร็วและตอเ

การใหขอมูลกับผูสอนในการชวยเหลือตลอดจนจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับบริษทของนักศึกษาแตละคนไดอยาง

เหมาะสม  จากขอเสนอแนะขางตนผูวิจัยในฐานะผูสอนวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา ไดทําการ

วิเคราะหขอมูลรวมกับผลสัมฤทธิ์ทาง

รหัสวิชา  1042401 ในภาคเรียนที่ 

ในระดับต่ําถึงปานกลาง จึงไดทําการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้

ราชภัฏลําปาง โดยวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อใหนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในการนําความรูเกี่ยวกับสถิติไปใชพัฒนาตนเอง

และการศึกษาในอนาคตตลอดจนเปนแนวทา

ผูสนใจตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา

นักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลังใชวิธีการสอนแบบสื่อมัล

การวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

     2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 

การสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลกา

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ยุทธศาสตรใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบายระยะ 

มีวิสัยทัศน เนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชน

เขมแข็งและยั่งยืน พันธกิจ 1) ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีสมรรถนะที่ตลอดแรงงานตองการ 

วิจัย สรางความรูและนวัตกรรมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ซึ่งตองมีการบูรณาการสมรรถนะ สาระวิชา และ

ปรับปรุงระบบการศึกษาใหเหมาะสมและทันสมัยเทาทันกับวิวัฒนาการใหม ๆ ในศตว

ดิจิตอล มีการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย  มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแบบไมมีขอจํากัดตามอัธยาศัย 

รายวิชาการสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา1042401 เปนวิชาที่มีเนื้อหาเปนการคิด

วิเคราะหคํานวณหาคาจากการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมตอการวิเคราะหขอมูล

ตลอดจนการตีความคาที่ไดอยางถูกตองชัดเจน เพื่อใหไดองคความรูที่ตอบสนองตอความตองการของผูใชขอมูล

อยางสูงสุด ซึ่งเปนการเรียนรูตอยอดจากฐานความรูเดิมของนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จึงทําสภาพการเรียนรู

ของนักศึกษามีความแตกตางกันมากเพราะนักศึกษามาจากสถานศึกษาเดิมที่แตกตางกัน และสงผลกระทบตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่ําอยางตอเนื่อง เพื่อชวยเหลือนักศึกษาใหมีความกังวลในการเรียนนอยลง 

เรื่อง การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนการสอนวิชา สถิติเพื่อการสังเคราะห

(1043411) ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามวิธีสอน 

แบบประกอบดวยวิธีการสอนแบบแบบหองเรียนกลับดาน  การสอนแบบบรรยายและการสอนแบบสืบคน

พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดานสูงท่ีสุด รองลงมา

คือวิธีการสอนแบบบรรยายและแบบสืบคน โดยมีขอเสนอแนะวาควรมีการนําเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการการวัด

ประเมินผลที่สะทอนผลใหนักศึกษาไดรูผลการเรียนรูและพัฒนาของตนเองอยางรวดเร็วและตอเ

การใหขอมูลกับผูสอนในการชวยเหลือตลอดจนจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับบริษทของนักศึกษาแตละคนไดอยาง

เหมาะสม  จากขอเสนอแนะขางตนผูวิจัยในฐานะผูสอนวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา ไดทําการ

วิเคราะหขอมูลรวมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 พบวายังมีนักศึกษามากกวารอยละ 

ในระดับต่ําถึงปานกลาง จึงไดทําการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้

ราชภัฏลําปาง โดยวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูใน

เพื่อใหนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในการนําความรูเกี่ยวกับสถิติไปใชพัฒนาตนเอง

และการศึกษาในอนาคตตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนและการวัดประเมินผลการศึกษาแก

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลังใชวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิด

การวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  กับเกณฑ 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 

259 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ยุทธศาสตรใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 

มีวิสัยทัศน เนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชน

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีสมรรถนะที่ตลอดแรงงานตองการ 2) 

วิจัย สรางความรูและนวัตกรรมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ซึ่งตองมีการบูรณาการสมรรถนะ สาระวิชา และ

ปรับปรุงระบบการศึกษาใหเหมาะสมและทันสมัยเทาทันกับวิวัฒนาการใหม ๆ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคโลก

ดิจิตอล มีการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย  มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแบบไมมีขอจํากัดตามอัธยาศัย  

เปนวิชาที่มีเนื้อหาเปนการคิด

เสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมตอการวิเคราะหขอมูล

ตลอดจนการตีความคาที่ไดอยางถูกตองชัดเจน เพื่อใหไดองคความรูที่ตอบสนองตอความตองการของผูใชขอมูล

อยางสูงสุด ซึ่งเปนการเรียนรูตอยอดจากฐานความรูเดิมของนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จึงทําสภาพการเรียนรู

ของนักศึกษามีความแตกตางกันมากเพราะนักศึกษามาจากสถานศึกษาเดิมที่แตกตางกัน และสงผลกระทบตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่ําอยางตอเนื่อง เพื่อชวยเหลือนักศึกษาใหมีความกังวลในการเรียนนอยลง 

ารเรียนการสอนวิชา สถิติเพื่อการสังเคราะห

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามวิธีสอน 3 

แบบหองเรียนกลับดาน  การสอนแบบบรรยายและการสอนแบบสืบคน(เยาวทิวา 

พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดานสูงท่ีสุด รองลงมา

โดยมีขอเสนอแนะวาควรมีการนําเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการการวัด

ประเมินผลที่สะทอนผลใหนักศึกษาไดรูผลการเรียนรูและพัฒนาของตนเองอยางรวดเร็วและตอเนื่อง อีกทั้งยังเปน

การใหขอมูลกับผูสอนในการชวยเหลือตลอดจนจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับบริษทของนักศึกษาแตละคนไดอยาง

เหมาะสม  จากขอเสนอแนะขางตนผูวิจัยในฐานะผูสอนวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา ไดทําการ

การเรียนของนักศึกษาในรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 

พบวายังมีนักศึกษามากกวารอยละ 50 ที่มีผลการเรียนอยู

ในระดับต่ําถึงปานกลาง จึงไดทําการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง โดยวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูใน

เพื่อใหนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในการนําความรูเกี่ยวกับสถิติไปใชพัฒนาตนเอง

งในการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนและการวัดประเมินผลการศึกษาแก

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา (1042401) ของ

ติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียน

รเรียนรูในศตวรรษที่ 21 



 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานประชากร 

 นักศึกษาชั้นปที่ 3  

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 

สาขาวิชาฟสิกส  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ รวมจํานวน  347

ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรอิสระ : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัด

และประเมินผลการเรียนรูในศตว

 ตัวแปรตาม :  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 

สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 

  2. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 

เรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา

นักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลังใชวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดี

แนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

      2. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 

การสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวร

ระดับมากขึ้นไป 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

 เนื้อหารายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 

ทางดานสถิติการศึกษาและศาสตรดานการวัดประเมินผลทางการศึกษา

 

ขอบเขตดานระยะเวลา 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 256

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 การเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชสื่อมัลติมีเดีย

แบบผสมผสาน ประกอบดวย 

สอนทุกบทเรียนจํานวนทั้งหมด 

study and lecture 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 

นักศึกษา โดยยึดการปฏิบัติเปนสําคัญและสัมพันธกับการเรียนการสอนโดยเนนพัฒนาการที่ปรากษใหเห็นแกผูเรียน

และผูสอนในทุกคาบเรียน โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการวัดและประเมินผล เพื่อใหไดผลสะทอนจากการปฏิบัติของ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

 
 

3  ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 

จํานวน 8 สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไ

สาขาวิชาฟสิกส  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา

347 คน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัด

และประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในรายวิชา

สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา (1043411) 

ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการ

มัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลังใชวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดี

แนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21สูงกวาเกณฑ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวร

สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา (1043411)มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งศาสตร

ทางดานสถิติการศึกษาและศาสตรดานการวัดประเมินผลทางการศึกษา 

 

2561 

การเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชสื่อมัลติมีเดีย

แบบผสมผสาน ประกอบดวย e-book วิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา (1043411)

สอนทุกบทเรียนจํานวนทั้งหมด 9 บทเรียน และเทคนิควิธีการสอนแบบผสมผสาน Flipped Classroom, Self 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หมายถึง การวัดและประเมินผลสภาพที่แทจริงของ

นักศึกษา โดยยึดการปฏิบัติเปนสําคัญและสัมพันธกับการเรียนการสอนโดยเนนพัฒนาการที่ปรากษใหเห็นแกผูเรียน

นทุกคาบเรียน โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการวัดและประเมินผล เพื่อใหไดผลสะทอนจากการปฏิบัติของ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา (1043411) ในภาค

สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

สาขาวิชาฟสิกส  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในรายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการ

มัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา (1042401) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลังใชวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21อยูใน

มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งศาสตร

การเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชสื่อมัลติมีเดีย

1043411), คลิบวีดิโอการ

Flipped Classroom, Self 

หมายถึง การวัดและประเมินผลสภาพที่แทจริงของ

นักศึกษา โดยยึดการปฏิบัติเปนสําคัญและสัมพันธกับการเรียนการสอนโดยเนนพัฒนาการที่ปรากษใหเห็นแกผูเรียน

นทุกคาบเรียน โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการวัดและประเมินผล เพื่อใหไดผลสะทอนจากการปฏิบัติของ



 

 

ผูเรียนมาใชวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาไดทันทีหลังเสร็จสิ้นการประเมินใชโปรแกรมสําเร็จรูปออนไลน 

(https://www.plickers.com/library

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลคะแนนรวมของการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาชั้นปที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในรายวิชา

การประเมินระหวางเรียนประเมินดวยโป

Write up examination และผลการประเมิน

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบของนักศึกษาชั้นปที่ 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อ

ศตวรรษท่ี 21 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจแบบ 

เกณฑ คือ ระดับคะแนนขั้นต่ําที่นักศึกษากลุมตัวอยางรวมกันหาขอสรุปรวมกันโดยสรุปเปนระดับคะแนนขั้นต่ําที่ 

65 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย

 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยมี

ในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยไดแก 

การศึกษา (1043411)  ในภาคเรียนที่ 

คณิตศาสตร  สาขาวิชาฟสิกส  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวมจํานวน  

สุข, 2552) ที่ความเชื่อมั่น 99%

กลุม (Cluster Random Sampling

 วิธีดําเนินการวิจัย 

 1) ศึกษา วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา ผลลัพธการเรียนรูและสาระการเรียนรู ในรายวิชา

ขอมูลทางการศึกษา (1043411)

1. ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

2. แนวคิดการจัดการเรียนแบบสื่อมัลตมิีเดีย

แบบผสมผสาน 

3. แนวคิดวัดและประเมินผลการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

4. แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(PAOR) 

5. แนวคิด ทฤษฏีการสรางแบบทดสอบ

6. แนวคิด ทฤษฏีการสรางแบบสอบถาม

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ผูเรียนมาใชวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาไดทันทีหลังเสร็จสิ้นการประเมินใชโปรแกรมสําเร็จรูปออนไลน 

rs.com/library)  นําเทคโนโลยี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลคะแนนรวมของการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาชั้นปที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา (1043411)

การประเมินระหวางเรียนประเมินดวยโปรแกรม Plickers 2) ผลการประเมิน Formative 

และผลการประเมิน Summative จากแบบทดสอบแบบปรนัย 5

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูใน

ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจแบบ Rating Scale จํานวน 22 ขอ

เกณฑ คือ ระดับคะแนนขั้นต่ําที่นักศึกษากลุมตัวอยางรวมกันหาขอสรุปรวมกันโดยสรุปเปนระดับคะแนนขั้นต่ําที่ 

100 คะแนน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยมีการเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือ

ในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี ้

มตัวอยางในการวิจัยไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 3  ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 6 สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาวิชา

คณิตศาสตร  สาขาวิชาฟสิกส  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวมจํานวน  266 คน เทียบขนาดกลุมตัวอยางจาก Darwin Hendel(

99% ประชากร 360 คนตองใชกลุมตัวอยางอยางนอย 233 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบ

Cluster Random Sampling) 

ศึกษา วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา ผลลัพธการเรียนรูและสาระการเรียนรู ในรายวิชา

1043411) 

 

แบบสื่อมัลตมิีเดีย

วัดและประเมินผลการเรียนรูใน

แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

แนวคิด ทฤษฏีการสรางแบบทดสอบ 

แนวคิด ทฤษฏีการสรางแบบสอบถาม 

กิจกรรมการเรียนการสอน

แบบสื่อมัลติมีเดียแบบ

ผสมผสานรวมกับแนวคิด

การวัดและประเมินผลการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

261 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผูเรียนมาใชวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาไดทันทีหลังเสร็จสิ้นการประเมินใชโปรแกรมสําเร็จรูปออนไลน Plickers 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลคะแนนรวมของการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาชั้นปที่ 3 

1043411)ประกอบดวย 1) ผล

Formative โดยใชแบบทดสอบแบบ

5 ตัวเลือก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัด

มัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูใน

ขอ 

เกณฑ คือ ระดับคะแนนขั้นต่ําที่นักศึกษากลุมตัวอยางรวมกันหาขอสรุปรวมกันโดยสรุปเปนระดับคะแนนขั้นต่ําที่ 

การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือ

ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิเคราะหขอมูลทาง

สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาวิชา

ชาเคมี สาขาวิชาภาษาไทย 

Darwin Hendel(อางใน เกียรติสุดา ศรี

คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบ

ศึกษา วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา ผลลัพธการเรียนรูและสาระการเรียนรู ในรายวิชาการวิเคราะห

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

2. ความพึงพอใจ 

 



 

 

 2) ออกแบบแผนการสอนตลอดทั้งภาคเรียน จํานวน 

ประกอบดวย E-book และคลิปวี

Plickers โดยมีการจําแนกเนื้อหาออกเปน 

2.1) การสอนแบบหองเรียนกลับดาน 

วิเคราะหขอมูล  

2.2) การสอนแบบบรรยาย ในเ

วัดการกระจายของขอมูล การวัดตําแหนงของขอมูลและคะแนนมาตรฐาน 

2.3) การสอนแบบสืบคน 

3) นําแผนการสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

เที่ยงตรงอยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 

ผูเชี่ยวชาญ 

4) ดําเนินการสอนตามแผนการสอนตลอดภาคเรียนที่ 

5) ดําเนินการประเมิน 

ในการทดสอบ 150 นาทีในสัปดาหที่ 

6) ดําเนินการประเมินผล

การทดสอบ 90   นาท ี

7) ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เมื่อเสร็จ

สิ้นการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน

เครื่องมือในการวิจัย

1) แผนการสอน จํานวน 

พบวามีคาเฉลี่ยอยูในชวง 4.45 

2) แบบทดสอบแบบ 

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พบวามีคาดัชนีความสอดคลอง 

ยากงายและอํานาจจําแนกของแบบแบบทดสอบกับกลุ

ความยากงายอยูในชวง 0.33-0.57 

3)  แบบทดสอบแบบปรนัย

จํานวน 3 ทาน พบวามีคาดัชนีความสอดคลอง 

อํานาจจําแนกของแบบแบบทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมเปาหมายจํานวน 

ในชวง 0.27-0.87 คาอํานาจจําแนกอยูในชวง

3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งผูวิจัยไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยไดหาคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมเปาห
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ออกแบบแผนการสอนตลอดทั้งภาคเรียน จํานวน 15 สัปดาห โดยทุกแผนใชสื่อมัลติมีเดียผสมผสาน

และคลิปวีดีโอการสอนและมีการรประเมินผลระหวางเรียนดวยโปรแกรมสําเร็จรูปออนไลน 

โดยมีการจําแนกเนื้อหาออกเปน 3 กลุมตามวิธีการสอนดังนี ้

การสอนแบบหองเรียนกลับดาน ในเรื่อง สหสัมพันธ และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ

การสอนแบบบรรยาย ในเรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การ

วัดการกระจายของขอมูล การวัดตําแหนงของขอมูลและคะแนนมาตรฐาน  

การสอนแบบสืบคน ในเรื่อง กลุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน 

นําแผนการสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงซึ่งพบวามีความ

เที่ยงตรงอยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 4.45 ถึง 5.00 แลวปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ดําเนินการสอนตามแผนการสอนตลอดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 

ดําเนินการประเมิน Formative ดวยแบบทดสอบแบบ Write up examination 

นาทีในสัปดาหที่ 8 ของการเรียน 

ดําเนินการประเมินผล Summative จากแบบทดสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือกจํานวน 

ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เมื่อเสร็จ

สิ้นการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน 

เครื่องมือในการวิจัย 

แผนการสอน จํานวน 15 แผนการสอน ซึ่งหาคุณภาพดานความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 

4.45 ถึง 5.00 

แบบทดสอบแบบ Write up examination จํานวน  15 ขอ หาคุณภาพดานความเที่ยงตรงโดย

ทาน พบวามีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)   อยูในชวง 0.6-1.0 หาคาความเชื่อมั่น คาความ

ยากงายและอํานาจจําแนกของแบบแบบทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมเปาหมายจํานวน 

0.57 คาอํานาจจําแนกอยูในชวง 0.54-0.96 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 

แบบทดสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือกจํานวน 60 ขอ หาคุณภาพดานความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญ

มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)   อยูในชวง 0.6-1.0 หาคาความเชื่อมั่น คาความยากงายและ

อํานาจจําแนกของแบบแบบทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมเปาหมายจํานวน 30 คน พบวามีคาความยากงายอยู

คาอํานาจจําแนกอยูในชวง 0.34-0.92 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.86

แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งผูวิจัยไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยไดหาคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมเปาหมายจํานวน 30 คน พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 
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สัปดาห โดยทุกแผนใชสื่อมัลติมีเดียผสมผสาน

ดีโอการสอนและมีการรประเมินผลระหวางเรียนดวยโปรแกรมสําเร็จรูปออนไลน 

และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ

รื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การ

มเที่ยงตรงซึ่งพบวามีความ

แลวปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

amination จํานวน  15 ขอ เวลา

ตัวเลือกจํานวน 60   ขอ เวลาใน

ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เมื่อเสร็จ

แผนการสอน ซึ่งหาคุณภาพดานความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน 

ขอ หาคุณภาพดานความเที่ยงตรงโดย

หาคาความเชื่อมั่น คาความ

มตัวอยางที่ไมใชกลุมเปาหมายจํานวน 30 คน พบวามีคา

และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.78 

ขอ หาคุณภาพดานความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญ

หาคาความเชื่อมั่น คาความยากงายและ

คน พบวามีคาความยากงายอยู

0.86 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งผูวิจัยไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยไดหาคาความ

คน พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 



 

 

เกณฑในการแปลผล พิจารณาจากคาเฉลี่ย  ดังนี้ 

คะแนน  

คะแนน  

คะแนน  

คะแนน  

คะแนน  

คาเฉลี่ยตั้งแต

คาเฉลี่ยตั้งแต

คาเฉลี่ยตั้งแต

คาเฉลี่ยตั้งแต

คาเฉลี่ยตั้งแต

 

 การวิเคราะหขอมูล 

1) วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ 

t-test 

 1) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่เปนมาตราสวนประ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหสิ่งท่ีประทับใจในการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดการ

เรียนการสอนซึ่งเปนแบบสอบถามปลายเปดโดยการวิเคราะหเนื้อหา

 

7. ผลการวิจัย 
    ผลการวิจัยผูวิจัยนําเสนอตามจุดประสงค

รายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา

หลังใชวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษ

กับเกณฑปรากฏผลการวิเคราะหดังตาราง 

 

ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะห

ขอมูลทางการศึกษา

สอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผส

กับเกณฑ 65 คะแนน

การทดสอบ n

หลังเรียน 266

** ระดับนัยสําคัญ .01 

 จากตาราง 1 พบวา นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผ

รวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

กวาเกณฑที่ 65 คะแนน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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เกณฑในการแปลผล พิจารณาจากคาเฉลี่ย  ดังนี้ (บุญชม  ศรสีะอาด, 2535) 

  5 มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด 

  4 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

  3 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

  2 มีความพึงพอใจในระดับนอย 

  1 มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สดุ  

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50-2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย

คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก

คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด

 

วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ โดยใชสถิติทดสอบ t-

วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหสิ่งท่ีประทับใจในการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดการ

เรียนการสอนซึ่งเปนแบบสอบถามปลายเปดโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยผูวิจัยนําเสนอตามจุดประสงคของการวิจัยดังนี้1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา (1042401) ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

หลังใชวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษ

กับเกณฑปรากฏผลการวิเคราะหดังตาราง 1 

แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะห

ขอมูลทางการศึกษา (1042401) ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลังใชวิธีการ

สอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

คะแนน 

n คะแนนเต็ม ��  S.D

266 100 73.08 7.27

พบวา นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผ

รวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

คะแนน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

มีความพึงพอใจนอย 

มีความพึงพอใจปานกลาง 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมากที่สุด 

-test แบบ One Sample 

Rating scale) โดยใชคาเฉลี่ยและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหสิ่งท่ีประทับใจในการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดการ

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

หลังใชวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะห

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลังใชวิธีการ

มผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

S.D t 

7.27 18.12** 

พบวา นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน

มีความคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง



 

 

 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 

การเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 

ปรากฏผลการวิเคราะหดังตาราง 

 

ตาราง 2   แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัล

เรียนรูในศตวรรษท่ี 

ความพึงพอใจดาน

1. ความเปนคร ู

1.1. พฤติกรรมทีส่ะทอนถึงการเตรียมการสอนเปนอยางดีของผูสอน

1.2. ความตั้งใจและความกระตือรือรนในก

1.3. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.4. ความรับผิดชอบตอการสอน

1.5. การประพฤตตินเปนแบบอยางท่ีดี

2. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

2.1. กาชีรวิเคราะหศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคค

2.2. การสื่อสารความคาดหวังในการเรยีนรูไปยังนักศึกษา

2.3. การใหขอมูล ช้ีแนะแหลงคนควาหาความรูเพิม่เตมิ

2.4. ความยืดหยุนและความหลากหลายของรูปแบบการจัดกจิกรรม

การเรยีนรู 

2.5. การสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอ

2.6. การยอมรับความสามารถและวิธีการเรยีนรูที่แตกตางของ

นักศึกษา 

2.7. การสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา

2.8. การสงเสริมใหนักศึกษาสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง

2.9. การสรุปเชื่อมโยงควา

เกี่ยวของและกานําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

3. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู

3.1. การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่จดัใหแกนักศกึษา

3.2. การมีสวนรวมของนักศึกษาในการกําหนดเกณฑมาตรฐานการ

ประเมินผลการเรียนรู

3.3. การใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูที่หลากหลาย

3.4. การใหขอมูลยอนกลับตอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรม

รเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 

ปรากฏผลการวิเคราะหดังตาราง 2 

แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (n=266) 

ความพึงพอใจดาน X  

 

พฤติกรรมทีส่ะทอนถึงการเตรียมการสอนเปนอยางดีของผูสอน 4.41 

ความตั้งใจและความกระตือรือรนในการสอน 4.43 

การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.28 

ความรับผิดชอบตอการสอน 4.44 

การประพฤตตินเปนแบบอยางท่ีด ี 4.40 

รวม 4.40 

  

กาชีรวิเคราะหศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล 4.19 

การสื่อสารความคาดหวังในการเรยีนรูไปยังนักศึกษา 4.27 

การใหขอมูล ช้ีแนะแหลงคนควาหาความรูเพิม่เตมิ 4.28 

ความยืดหยุนและความหลากหลายของรูปแบบการจัดกจิกรรม 4.12 

การสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 4.23 

การยอมรับความสามารถและวิธีการเรยีนรูที่แตกตางของ 4.09 

การสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 4.20 

การสงเสริมใหนักศึกษาสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 4.25 

การสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางวิชาท่ีเรียนกับวิชาที่

เกี่ยวของและกานําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

4.15 

รวม 4.20 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู  

การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่จดัใหแกนักศกึษา 

4.21 

การมีสวนรวมของนักศึกษาในการกําหนดเกณฑมาตรฐานการ

ประเมินผลการเรียนรู 

4.25 

การใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูที่หลากหลาย 4.14 

การใหขอมูลยอนกลับตอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 4.16 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรม

รเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัด

ติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการ

S.D. แปลผล 

  

0.72 มาก 

0.72 มาก 

0.77 มาก 

0.74 มาก 

0.73 มาก 

0.74 มาก 

  

0.90 มาก 

0.86 มาก 

0.86 มาก 

0.96 มาก 

0.81 มาก 

1.10 มาก 

0.91 มาก 

0.83 มาก 

0.95 มาก 

0.91 มาก 

  

0.88 มาก 

0.86 มาก 

0.89 มาก 

0.92 มาก 



 

 

ความพึงพอใจดาน

3.5. การประเมินทั้งกระบวนการและผลผลิตของการเรี

4. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

4.1. มีเอกสาร/สื่อประกอบในการจัดการเรยีนรู

4.2. มีการใชสื่อท่ีหลากหลายรูปแบบในการจัดการเรยีนรู

4.3. มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรยีนรู

 

      จากตาราง 2 พบวาผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปท่ี 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกบัแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรยีนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

พึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นความรับผิดชอบตอการสอน

ประเด็นความตั้งใจและความกระตือรือรนในการ

เตรียมการสอนเปนอยางดีของผูสอน

เนื้อหาวิชาที่มีมาก 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่

การศึกษา (1042401) ของนักศึกษาชั้นปที่ 

ผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรยีนรู

ในศตวรรษที่ 21 มีความคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่ 

สถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ 

เปลี่ยนวิธีสอนจากครูบรรยายหนาหองไปเปนผูฝก เชน ฝกการทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมอื่นใหเด็กเปนรายคน 

ใชเทคโนโลยีที่เด็กสมัยใหมชอบ คือ ไอซีที หรืออาจเรียกวาเปนการนําโลกของโรงเรียนเขาสูโลกของนั

โลกดิจิตัล 3) ชวยเด็กที่มีงานยุง กิจกรรมมาก บางคนเปนนักกีฬาตองขาดเรียนไปแขง แทบทุกคนมีงานเทศกาลที่

ตนตองเขาไปชวยจัดการ มีบทสอนดวยวิดีทัศนอยูบนอินเทอรเน็ต ชวยใหเด็กเหลานี้เรียนไดลวงหนาหรือเรียนตาม

ชั้นเรียนไดงายขึ้น รวมทั้งเปนกา

ปกติ เด็กเหลานี้จะถูกทอดทิ้ง แตในหองเรียนกลับทางเด็กเหลานี้จะไดรับความเอาใจใสของครูที่มากที่สุด คือครูเอา

ใจใสเด็กที่ตองการความชวยเหลือมากที่สุดโดยอัตโนมัติ 

เรียนตามความสามารถของตน เพราะเด็กสามารถฟงวิดีทัศนกี่รอบก็ได หยุดตรงไหนก็ได กรอกลับก็ได 

เด็กสามารถหยุดและกรอกลับครูของตนได ทําใหเด็กจัดเวลาเรียนตามที่ตนพอใจ เบื่อก็หยุดพักได แบงเวลาดู

วิดีทัศนเปนชวง ๆ ได เลนสนุกดวยการดูวิดีทัศนความเร็วสูงขึ้นก็ได 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ความพึงพอใจดาน X  

การประเมินทั้งกระบวนการและผลผลิตของการเรยีนรู 4.17 

รวม 4.19 

 

สื่อประกอบในการจัดการเรยีนรู 4.21 

มีการใชสื่อท่ีหลากหลายรูปแบบในการจัดการเรยีนรู 4.23 

มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรยีนรู 4.24 

รวม 4.23 

รวมทุกดาน 4.24 

พบวาผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปางท่ีมีตอการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกบัแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรยีนรูใน

ยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.24) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวาทุกประเด็นมีระดับความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นความรับผิดชอบตอการสอน( X = 4.44) 

ประเด็นความตั้งใจและความกระตือรือรนในการสอน ( X = 4.43) และประเด็นพฤติกรรมทีส่ะทอนถึงการ

เตรียมการสอนเปนอยางดีของผูสอน( X = 4.41) ตามลําดบัโดยมีขอเสนอแนะในประเด็นการสอนของครูที่เร็ว และ

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทาง

ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลังใชวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบ

ผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  กับเกณฑ 65 

ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรยีนรู

มีความคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่ 65 คะแนน อยางมีนัยสําคัญทาง

สอดคลองกับ Vicharn Panich(2013) ซึ่งไดนําเสนอขอดีของหองเรียนกลับดาน ไดแก 

เปลี่ยนวิธีสอนจากครูบรรยายหนาหองไปเปนผูฝก เชน ฝกการทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมอื่นใหเด็กเปนรายคน 

ใชเทคโนโลยีที่เด็กสมัยใหมชอบ คือ ไอซีที หรืออาจเรียกวาเปนการนําโลกของโรงเรียนเขาสูโลกของนั

ชวยเด็กที่มีงานยุง กิจกรรมมาก บางคนเปนนักกีฬาตองขาดเรียนไปแขง แทบทุกคนมีงานเทศกาลที่

ตนตองเขาไปชวยจัดการ มีบทสอนดวยวิดีทัศนอยูบนอินเทอรเน็ต ชวยใหเด็กเหลานี้เรียนไดลวงหนาหรือเรียนตาม

ชั้นเรียนไดงายขึ้น รวมทั้งเปนการฝกเด็กใหรูจักจัดการเวลาของตน 4) ชวยเด็กเรียนออนที่ขวนขาวย ในหองเรียน

ปกติ เด็กเหลานี้จะถูกทอดทิ้ง แตในหองเรียนกลับทางเด็กเหลานี้จะไดรับความเอาใจใสของครูที่มากที่สุด คือครูเอา

ใจใสเด็กที่ตองการความชวยเหลือมากที่สุดโดยอัตโนมัติ 5) ชวยเด็กที่มีความสามารถแตกตางกันใหกาวหนาในการ

เรียนตามความสามารถของตน เพราะเด็กสามารถฟงวิดีทัศนกี่รอบก็ได หยุดตรงไหนก็ได กรอกลับก็ได 

เด็กสามารถหยุดและกรอกลับครูของตนได ทําใหเด็กจัดเวลาเรียนตามที่ตนพอใจ เบื่อก็หยุดพักได แบงเวลาดู

ได เลนสนุกดวยการดูวิดีทัศนความเร็วสูงขึ้นก็ได 7) ชวยใหปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับครูเพิ่มขึ้น 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปางท่ีมีตอการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกบัแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรยีนรูใน

เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวาทุกประเด็นมีระดับความ

= 4.44) รองลงมาคือ

และประเด็นพฤติกรรมทีส่ะทอนถึงการ

ตามลําดบัโดยมีขอเสนอแนะในประเด็นการสอนของครูที่เร็ว และ

ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลังใชวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบ

 คะแนนพบวา นักศึกษาที่

ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรยีนรู

คะแนน อยางมีนัยสําคัญทาง

ซึ่งไดนําเสนอขอดีของหองเรียนกลับดาน ไดแก 1) 

เปลี่ยนวิธีสอนจากครูบรรยายหนาหองไปเปนผูฝก เชน ฝกการทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมอื่นใหเด็กเปนรายคน 2) 

ใชเทคโนโลยีที่เด็กสมัยใหมชอบ คือ ไอซีที หรืออาจเรียกวาเปนการนําโลกของโรงเรียนเขาสูโลกของนักเรียนคือ

ชวยเด็กที่มีงานยุง กิจกรรมมาก บางคนเปนนักกีฬาตองขาดเรียนไปแขง แทบทุกคนมีงานเทศกาลที่

ตนตองเขาไปชวยจัดการ มีบทสอนดวยวิดีทัศนอยูบนอินเทอรเน็ต ชวยใหเด็กเหลานี้เรียนไดลวงหนาหรือเรียนตาม

ชวยเด็กเรียนออนที่ขวนขาวย ในหองเรียน

ปกติ เด็กเหลานี้จะถูกทอดทิ้ง แตในหองเรียนกลับทางเด็กเหลานี้จะไดรับความเอาใจใสของครูที่มากที่สุด คือครูเอา

ความสามารถแตกตางกันใหกาวหนาในการ

เรียนตามความสามารถของตน เพราะเด็กสามารถฟงวิดีทัศนกี่รอบก็ได หยุดตรงไหนก็ได กรอกลับก็ได 6) ชวยให

เด็กสามารถหยุดและกรอกลับครูของตนได ทําใหเด็กจัดเวลาเรียนตามที่ตนพอใจ เบื่อก็หยุดพักได แบงเวลาดู

ชวยใหปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับครูเพิ่มขึ้น 



 

 

ตรงกันขามกับสิ่งที่เรียกวาการเรียนแบบออนไลน การกลับทางหองเรียน ยังคงเปนการเรียนแบบนักเรียนมา

โรงเรียน และนักเรียนสัมผัสครู หองเรียนกลับทางเปนการใชพลัง

เปลี่ยนหรือเพิ่มบทบาทของครูใหเปนทั้ง พี่เลี้ยง 

ชวยใหครูรูจักนักเรียนดีขึ้น หนาที่ของครูไมใชเพียงชวยศิษยไดวิชาหรือเนื้อหา แตตองกระตุนแรงบันดาลใจ 

(Inspire) ใหกําลังใจ รับฟง และชวยสงเสริมใหเด็กฝนถึงอนาคตของตน นั่นคือมิติของความสัมพันธที่ชวยสงเสริมให

เด็กฝนถึงอนาคตของตน นั่นคือมิติของความสัมพันธที่ชวยสงเสริมพัฒนาการของศิษย ไดพบวาวิธีการสอนแบบนี้

เปนวิธีการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรีย

ซึ่งพบวาการใชสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับแนวคิ

ประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 

ประเมินผลสภาพที่แทจริงของนักศึกษา โดยยึดการปฏิบัติเปนสําคัญและสัมพันธกับการเรียนการสอนโดยเนน

พัฒนาการที่ปรากฏใหเห็นแกผูเรียนและผูสอนในทุกค

เพื่อใหไดผลสะทอนจากการปฏิบัติของผูเรียนมาใชวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาไดทันที ผลของการประเมินที่

สะทอนผลสรางความประทับใจและความเชื่อมั่นในแกผูเรียน โดยจะเห็นไดจากผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบ

ผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

= 4.24) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวาทุกประเด็นมีระดับความ

ประเด็นความรับผิดชอบตอการสอน

( X = 4.43) และประเด็นพฤติกรรมที่สะทอนถึงการเตรียมการสอนเปนอยางดีของผูสอน

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1) จากผลการวิจัยที่พบวาผูเรียนมีขอเสนอแนะในประเด็นการสอนที่เร็วและเนื้อหาที่มาก แมจะมีคลิบ

วีดิโอการสอน ทั้งนี้นักศึกษามีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรทําคลิบวิดีโอแตละคลิบใหมี

แมวาเรื่องจะยาวแตควรแยกยอยเพื่อใหผูเรียนไมมีความรูสึกเหนื่อยลาและสามารถวนกลับไปทบทวนประเด็นที่ไม

เขาใจไดงายขึ้น ดังนั้นผูที่จะนําวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผล

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21ไปใช ควรมีการศึกษาหลักการ แนวคิดและวิธีการ โดยละเอียดและควรมีความยืดหยุน 

ปรับใหสอดคลองกับบริบทท่ีนําไปใช

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1)  ควรมีการนําวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไปใชในวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 

          2) ควรมีการพัฒนาเครือขายการสรางเทคนิควิธีการเรียนการสอนรวมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันตลอดจนพัฒนาวิธีการสอนและการวัดประเมินผลใหม ๆ ใหสอดคลองกับยุคสมัยและ

บริบทของผูเรียน 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ตรงกันขามกับสิ่งที่เรียกวาการเรียนแบบออนไลน การกลับทางหองเรียน ยังคงเปนการเรียนแบบนักเรียนมา

โรงเรียน และนักเรียนสัมผัสครู หองเรียนกลับทางเปนการใชพลังทั้งของระบบออนไลนและระบบพบหนาชวย

เปลี่ยนหรือเพิ่มบทบาทของครูใหเปนทั้ง พี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อนบาน (Neighbor) และผูเชี่ยวชาญ 

ชวยใหครูรูจักนักเรียนดีขึ้น หนาที่ของครูไมใชเพียงชวยศิษยไดวิชาหรือเนื้อหา แตตองกระตุนแรงบันดาลใจ 

ใหกําลังใจ รับฟง และชวยสงเสริมใหเด็กฝนถึงอนาคตของตน นั่นคือมิติของความสัมพันธที่ชวยสงเสริมให

เด็กฝนถึงอนาคตของตน นั่นคือมิติของความสัมพันธที่ชวยสงเสริมพัฒนาการของศิษย ไดพบวาวิธีการสอนแบบนี้

เปนวิธีการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางดี สอดคลองกับผลการศึกษาของ กิตติมา สุธาวงษ

ซึ่งพบวาการใชสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับแนวคิ

ประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ศศิธร บัวทอง (2560) ไดกลาววาการประเมินในศตวรรษที่ 

ประเมินผลสภาพที่แทจริงของนักศึกษา โดยยึดการปฏิบัติเปนสําคัญและสัมพันธกับการเรียนการสอนโดยเนน

พัฒนาการที่ปรากฏใหเห็นแกผูเรียนและผูสอนในทุกคาบเรียน โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการวัดและประเมินผล 

เพื่อใหไดผลสะทอนจากการปฏิบัติของผูเรียนมาใชวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาไดทันที ผลของการประเมินที่

สะทอนผลสรางความประทับใจและความเชื่อมั่นในแกผูเรียน โดยจะเห็นไดจากผลการประเมินความพึงพอใจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบ

ผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวาทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน

ประเด็นความรับผิดชอบตอการสอน( X = 4.44) รองลงมาคือประเด็นความตั้งใจและความกระตือรือรนในการสอน 

และประเด็นพฤติกรรมที่สะทอนถึงการเตรียมการสอนเปนอยางดีของผูสอน(

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัยที่พบวาผูเรียนมีขอเสนอแนะในประเด็นการสอนที่เร็วและเนื้อหาที่มาก แมจะมีคลิบ

วีดิโอการสอน ทั้งนี้นักศึกษามีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรทําคลิบวิดีโอแตละคลิบใหมีความยาวไมเกิน 

แมวาเรื่องจะยาวแตควรแยกยอยเพื่อใหผูเรียนไมมีความรูสึกเหนื่อยลาและสามารถวนกลับไปทบทวนประเด็นที่ไม

เขาใจไดงายขึ้น ดังนั้นผูที่จะนําวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผล

ไปใช ควรมีการศึกษาหลักการ แนวคิดและวิธีการ โดยละเอียดและควรมีความยืดหยุน 

ปรับใหสอดคลองกับบริบทท่ีนําไปใช 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการนําวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการ

ในวิชาอ่ืน ๆ ตอไป  

ควรมีการพัฒนาเครือขายการสรางเทคนิควิธีการเรียนการสอนรวมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันตลอดจนพัฒนาวิธีการสอนและการวัดประเมินผลใหม ๆ ใหสอดคลองกับยุคสมัยและ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ตรงกันขามกับสิ่งที่เรียกวาการเรียนแบบออนไลน การกลับทางหองเรียน ยังคงเปนการเรียนแบบนักเรียนมา

ทั้งของระบบออนไลนและระบบพบหนาชวย

และผูเชี่ยวชาญ (Expert) 8) 

ชวยใหครูรูจักนักเรียนดีขึ้น หนาที่ของครูไมใชเพียงชวยศิษยไดวิชาหรือเนื้อหา แตตองกระตุนแรงบันดาลใจ 

ใหกําลังใจ รับฟง และชวยสงเสริมใหเด็กฝนถึงอนาคตของตน นั่นคือมิติของความสัมพันธที่ชวยสงเสริมให

เด็กฝนถึงอนาคตของตน นั่นคือมิติของความสัมพันธที่ชวยสงเสริมพัฒนาการของศิษย ไดพบวาวิธีการสอนแบบนี้

นเปนอยางดี สอดคลองกับผลการศึกษาของ กิตติมา สุธาวงษ (2558)  

ซึ่งพบวาการใชสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสาน สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 ทําให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับแนวคิดในการวัดและ

ไดกลาววาการประเมินในศตวรรษที่ 21 การวัดและ

ประเมินผลสภาพที่แทจริงของนักศึกษา โดยยึดการปฏิบัติเปนสําคัญและสัมพันธกับการเรียนการสอนโดยเนน

าบเรียน โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการวัดและประเมินผล 

เพื่อใหไดผลสะทอนจากการปฏิบัติของผูเรียนมาใชวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาไดทันที ผลของการประเมินที่

สะทอนผลสรางความประทับใจและความเชื่อมั่นในแกผูเรียน โดยจะเห็นไดจากผลการประเมินความพึงพอใจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบ

พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X

พึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน

รองลงมาคือประเด็นความตั้งใจและความกระตือรือรนในการสอน 

X = 4.41) ตามลําดับ 

จากผลการวิจัยที่พบวาผูเรียนมีขอเสนอแนะในประเด็นการสอนที่เร็วและเนื้อหาที่มาก แมจะมีคลิบ

ความยาวไมเกิน 15 นาที 

แมวาเรื่องจะยาวแตควรแยกยอยเพื่อใหผูเรียนไมมีความรูสึกเหนื่อยลาและสามารถวนกลับไปทบทวนประเด็นที่ไม

เขาใจไดงายขึ้น ดังนั้นผูที่จะนําวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผล

ไปใช ควรมีการศึกษาหลักการ แนวคิดและวิธีการ โดยละเอียดและควรมีความยืดหยุน 

ควรมีการนําวิธีการสอนแบบสื่อมัลติมีเดียแบบผสมผสานรวมกับแนวคิดการวัดและประเมินผลการ

ควรมีการพัฒนาเครือขายการสรางเทคนิควิธีการเรียนการสอนรวมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันตลอดจนพัฒนาวิธีการสอนและการวัดประเมินผลใหม ๆ ใหสอดคลองกับยุคสมัยและ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใชบทเรียนมัลติมีเดียเชิงสถานการณและ

วิธีการฝกหัดทางปญญาจากตนแบบเพื่อเสริมสรางทักษะการใหเหตุผลทางคลินิกของนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร 

คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่เน

ปญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน 

การเรียนรูทางวิชาชีพ 

วชิราภรณ  สังขทอง
1   สมยงค สีขาว

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค

และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู นําความรูไปใชในสถานการณจริงในโรงเรียนที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู 

และสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

ครู ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ภายในคณะครุศาสตร ใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน กลุมตัวอยางปร

4 จํานวน 25 คนที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 

สุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการ

ประชุมกลุมยอย และแบบบันทึกการถอดบทเรียน โดยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความตรงเชิงเนื้อหา 

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหขอมูลเชิง

เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบวา กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการ

ตนเอง  2) จัดกิจกรรมอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเชิงปฏิบัติ 

เรียนรู4) กําหนดบทบาทหนาที่ของอาจารยนิเทศ และครูพี่เลี้ยง

ปจจัยสนับสนุนการจัดการเรีย

คณะกรรมการ PLC(3) วัฒนธรรมการเรียนรูรวมกัน 

ประเมินผล (6) ถอดบทเรียนยุทธศาสตรสรางแรงบันดาลใจการเรียนรู 

เปนครู (8) คุณคาแหงการเรียนรูที่แทจริง

ไดแก 1) การสรางความตระหนักรูในคุณคาการเรียนรู 

เปนครู  (กําหนดแผนที่ชีวิตอาชีพครู

ปญญา)4) การสรางชุมชนแหงการเรียนรู  

สําเร็จ)6) วัฒนธรรมการเรียนรูในดานกลไกความรวมมือ ประกอบดวย ผูบริหาร คณะกรรมการ 

อาจารยผูสอนและอาจารยนิเทศ ศูนยฝกประสบการณ นักศึกษา คณะครูนักเรียน และผูปกครอง โดยมีรูปแบบการ

จัดการเรียนรูไดแก “Mascots Learning” 

                                                          
1 สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษาและสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏั
2 สาขาวิชาคอมพวิเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย
3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่เนนการบูรณาการแนวคิดจิตต

ปญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน (CCR)  รวมกับการสรางชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 
สมยงค สีขาว

2  ว ิชญว ิสิษฐ  วงษเข ียว
3  เสาวภาคย  วงษไกร

วราภรณ  อาจคําไพ  ธนาพูน  วงคษา 

มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษากระบวนการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง 

และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู นําความรูไปใชในสถานการณจริงในโรงเรียนที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู 

างชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 2) สังเคราะหชุดความรูที่สามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตและพัฒนา

ครู ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3) ศึกษากลไกความรวมมือที่จะชวยใหเกิดโครงสรางการจัดการ

ภายในคณะครุศาสตร ใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน กลุมตัวอยางประกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร ชั้นปที่ 

คนที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560  อาจารยนิเทศจํานวน 7 คน  ครูพี่เลี้ยง

สุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการ

อย และแบบบันทึกการถอดบทเรียน โดยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความตรงเชิงเนื้อหา 

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหขอมูลเชิง

ผลการวิจัย พบวา กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการนําความรูไปใช  ไดแก 

จัดกิจกรรมอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเชิงปฏิบัติ 3)กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลการ

กําหนดบทบาทหนาที่ของอาจารยนิเทศ และครูพี่เลี้ยง5)  การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

ปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย (1) คณะผูบริหารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

วัฒนธรรมการเรียนรูรวมกัน (4) กฎกติกาวิธีการดําเนินงานรวมกัน 

ถอดบทเรียนยุทธศาสตรสรางแรงบันดาลใจการเรียนรู CCR(7) ความผูกพันทางจิตวิญญาณความ

คุณคาแหงการเรียนรูที่แทจริง สําหรับชุดความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชในการผลิตและพัฒนาครู

การสรางความตระหนักรูในคุณคาการเรียนรู (รูใจตนเอง) 2) การกําหนดเปาหมายและจิตวิญญาณความ

กําหนดแผนที่ชีวิตอาชีพครู)  3) การคิดลงมือทําและการรูจัก แกปญหาในช้ันเรียน  

การสรางชุมชนแหงการเรียนรู  (ทบทวนการปฏิบัติงาน)  5) ทักษะวิชาชีพครู 

วัฒนธรรมการเรียนรูในดานกลไกความรวมมือ ประกอบดวย ผูบริหาร คณะกรรมการ 

รยผูสอนและอาจารยนิเทศ ศูนยฝกประสบการณ นักศึกษา คณะครูนักเรียน และผูปกครอง โดยมีรูปแบบการ

“Mascots Learning” ไดแกMotoring การจัดการควบคุมตัวเอง Active learning  

                   
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษาและสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย (sangthongva@gmail.com

สาขาวิชาคอมพวิเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

วิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
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นการบูรณาการแนวคิดจิตต

รวมกับการสรางชุมชนแหง

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เสาวภาคย  วงษไกร  ปาริชาติ  ภูภักด ี

ศึกษากระบวนการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง 

และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู นําความรูไปใชในสถานการณจริงในโรงเรียนที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู 

สังเคราะหชุดความรูที่สามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตและพัฒนา

ศึกษากลไกความรวมมือที่จะชวยใหเกิดโครงสรางการจัดการ

ะกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร ชั้นปที่ 

คน  ครูพี่เลี้ยง 12 คน  โดยการ

สุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการ

อย และแบบบันทึกการถอดบทเรียน โดยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความตรงเชิงเนื้อหา 

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหขอมูลเชิง

ไดแก 1) นักศึกษาวิเคราะห

กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลการ

การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 6) 

คณะผูบริหารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (2) 

กฎกติกาวิธีการดําเนินงานรวมกัน (5) ติดตามและ

ความผูกพันทางจิตวิญญาณความ

สําหรับชุดความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชในการผลิตและพัฒนาครู

การกําหนดเปาหมายและจิตวิญญาณความ

ละการรูจัก แกปญหาในช้ันเรียน  (ทําปญหาใหกลายเปน

ทักษะวิชาชีพครู (ฐานรู ฐานเรียน ฐาน

วัฒนธรรมการเรียนรูในดานกลไกความรวมมือ ประกอบดวย ผูบริหาร คณะกรรมการ CCR ครูพี่เลี้ยง 

รยผูสอนและอาจารยนิเทศ ศูนยฝกประสบการณ นักศึกษา คณะครูนักเรียน และผูปกครอง โดยมีรูปแบบการ

Active learning  การเรียนรู

sangthongva@gmail.com) 



 

 

เชิงปฏิบัติ Shared  การแลกเปลี่ยนเรียนรู

Trustworthiness  การสอนและการสรางความไววางใจดวยกัลยาณมิตร

เกิดขึ้นระหวางครูและศิษย 

 

คําสําคัญ:  การผลิตและพัฒนาครู  จิตตปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง การวิจัยเปนฐาน รูปแบบการเรียนรู
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูCoach  การโคช O :Optimism การมองโลกในแงบวก 

การสอนและการสรางความไววางใจดวยกัลยาณมิตรSpirituality จิตวิญาณ ทางวิชาชีพครูที่
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การมองโลกในแงบวก Teach and 

จิตวิญาณ ทางวิชาชีพครูที่
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Abstract 
Research was aimed 1) to examine process of promoting

teachers, mentors and teacher professional student to apply knowledge in real circumstances in 

a school with teacher professional experience practice and construction of professional learning 

community, 2) to synthesize knowl

Faculty of Education, and 3) to investigate mechanisms of cooperation to constitute organization 

of management in Faculty of Education to be persistent and sustainable.The samples included 

25 senior students in Mathematic Program, 7 demonstration teachers and 12 mentors which were 

randomly selected with purposive sampling method. The instrument used in this research 

included a questionnaire, interview form, a record of focus group and a record of lesson

The instruments were examined in term of content validity. The quantitative data were analyzed 

with mean, standard deviation, and percentage and qualitative data were analyzed based on 

contents. 

The findings reveal

arrangement of training for practical understanding and knowledge, 3) determination of learning 

measurement as assessment, 4) definition of roles and duties of demonstration teachers and 

mentors, and 5) construction o

covered 1) executives inside and outside the university, 2) PLC Committee, 

culture, 4) rules of co-working, 

strategy of inspiring CCR learning, 

and 9) supports from the government sectors or related entities. 

be applied in teacher production and development included 

value (self-knowing), 2) setting goals and teacher spirit (Teacher career mapping), thinking, doing 
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Research was aimed 1) to examine process of promoting and supporting demonstrations 

teachers, mentors and teacher professional student to apply knowledge in real circumstances in 

a school with teacher professional experience practice and construction of professional learning 

community, 2) to synthesize knowledge to be applied in process of teacher production of 

Faculty of Education, and 3) to investigate mechanisms of cooperation to constitute organization 

of management in Faculty of Education to be persistent and sustainable.The samples included 

udents in Mathematic Program, 7 demonstration teachers and 12 mentors which were 

randomly selected with purposive sampling method. The instrument used in this research 

included a questionnaire, interview form, a record of focus group and a record of lesson

The instruments were examined in term of content validity. The quantitative data were analyzed 

with mean, standard deviation, and percentage and qualitative data were analyzed based on 

The findings revealstudents to apply knowledge in their career were 

arrangement of training for practical understanding and knowledge, 3) determination of learning 

measurement as assessment, 4) definition of roles and duties of demonstration teachers and 

mentors, and 5) construction of professional learning community. Learning supporting factors 

covered 1) executives inside and outside the university, 2) PLC Committee, 

working, 5) monitoring and assessment, 6) lesson learned related to 

of inspiring CCR learning, 7) spiritual commitment as a teacher, 8) true value of learning 

and 9) supports from the government sectors or related entities. the knowledge set that could 

be applied in teacher production and development included 1) raising a

setting goals and teacher spirit (Teacher career mapping), thinking, doing 

                   
Program in  Foundation of Education, Faculty of Education Loei Rajabhat University (sangthongva@gmail.com

Computer Education,Faculty of Education Loei Rajabhat University 

Faculty of Education Loei Rajabhat University 
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Research and Development of Teacher Production and Development  

Process based  on Integration of Contemplative Education, Coaching and 

based Learning together with Professional  Learning 

ty of  Education, Loei  Rajabhat University 

Witwisit Wongkhiew
3   Waraporn 

Thanapoon Wongsa 

and supporting demonstrations 

teachers, mentors and teacher professional student to apply knowledge in real circumstances in 

a school with teacher professional experience practice and construction of professional learning 

edge to be applied in process of teacher production of 

Faculty of Education, and 3) to investigate mechanisms of cooperation to constitute organization 

of management in Faculty of Education to be persistent and sustainable.The samples included 

udents in Mathematic Program, 7 demonstration teachers and 12 mentors which were 

randomly selected with purposive sampling method. The instrument used in this research 

included a questionnaire, interview form, a record of focus group and a record of lesson learned. 

The instruments were examined in term of content validity. The quantitative data were analyzed 

with mean, standard deviation, and percentage and qualitative data were analyzed based on 

their career were 1) self-analysis, 2) 

arrangement of training for practical understanding and knowledge, 3) determination of learning 

measurement as assessment, 4) definition of roles and duties of demonstration teachers and 

f professional learning community. Learning supporting factors 

covered 1) executives inside and outside the university, 2) PLC Committee, 3) joint learning 

monitoring and assessment, 6) lesson learned related to 

spiritual commitment as a teacher, 8) true value of learning 

the knowledge set that could 

raising awareness of learning 

setting goals and teacher spirit (Teacher career mapping), thinking, doing 

sangthongva@gmail.com) 



 

 

and solving problems (turning problems into intellects) as well as thinking and solving problems 

in classes, 4)constructing learning wa

4) demonstration teachers and instructors, 

teachers and students and 

contained “Mascots Learning” includingM : Motoring, A :  Active learning, S : Shared, C :  Coach,O 

:Optimism, T : Teach S :  Spirituality. 
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and solving problems (turning problems into intellects) as well as thinking and solving problems 

constructing learning was involved with 1) executives, 2) CCR committee, 

demonstration teachers and instructors, 5) teacher profession practice center, 

teachers and students and 8) parents or communities. The mechanism of learning arrangement 

ned “Mascots Learning” includingM : Motoring, A :  Active learning, S : Shared, C :  Coach,O 

:Optimism, T : Teach S :  Spirituality.  

Development of Teacher Production and Development, Contemplative Education, 

Coaching Mentoring , Research based Learning,model of learning 
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and solving problems (turning problems into intellects) as well as thinking and solving problems 

CCR committee, 3) mentors, 

teacher profession practice center, 6) students, 7) 

parents or communities. The mechanism of learning arrangement 

ned “Mascots Learning” includingM : Motoring, A :  Active learning, S : Shared, C :  Coach,O 

Development of Teacher Production and Development, Contemplative Education, 



 

 

1. บทนํา 
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

สรางคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี พัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีคว

สรางสรรค มีทัศนคติทีดี รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559: 4

วิทยาศาสตร และความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เหลานี้ลวนเปนป

คุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งจะเห็นไดจากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ภายใตวิสัยทัศน ที่มุงเนนใหคนไทย ไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต อยางมี

คุณภาพ ดํารงชีวิตอยางมีความสุข สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ

ไดกลาวถึง แนวทางการจัดการศึกษาโดยกําหนดไวใน มาตรา 

เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญสูด กระบวนการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเพิ่มศักยภาพ มาตรา 

ปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทําเปน สามารถประ

สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

            การจัดการศึกษาใหเปนไปตามขอกําหนดและบทบัญญัติดังกลาวขางตน จําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ

วิธีการจัดการเรียนการสอน ทั้

เรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 

ไดพัฒนาทักษะการคิด การลงมือปฏิบัติ และการแกปญหาที่เชื่อมโยงเขากับชีวิต

ตามหลักจิตตปญญาศึกษา จะเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นหากบูรณาการรวมกับการวิจัย การเรียนรูดวยการโคช และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในลักษณะชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  ดังนั้นเพื่อนําหลักการดังกลาว  มาเปน

แนวการจัดการเรียนรูการผลิตและพัฒนานักศึกษากลุมวิชาชีพครูใหมีคุณภาพ  ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ครูใหมีจิตวิญญาณความเปนครู โดยนําความรูหลักการจิตตปญญาการศึกษา การ

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพมาประยุกตใช ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ เขารวมเปนสมาชิกโครงการวิจัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เขารวมเปนสมาชิกทีมวิจัยดังกลาว เพื่อให

ดําเนินงานเปนไปตามวตัถุประสงคของโครงการวิจัย และมีประสิทธิภาพ คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย     เรื่อง 

วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่เนนการบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยง และการ

วิจัยเปนฐาน (CCR)  รวมกับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

เลยโดยมุงหวังวาผลการศึกษา  จะนํามาซึ่งแนวทางการผลิตและพัฒนาครู  ใหเกิดทักษะการจัดการเรียนรู การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดี โดยที่ผูเรียน ครู อาจารย เกิดจิตวิญญาณแหงการเรียนรู สามารถพัฒนาตนเอง   ให

เกิดจิตวิญญานความเปนครู ที่

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุงเนนการพัฒนาคนไทยโดยการ

สรางคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี พัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีคว

สรางสรรค มีทัศนคติทีดี รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

, 2559: 4) และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม เศรษฐกิจ 

วิทยาศาสตร และความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เหลานี้ลวนเปนปจจัยขับเคลื่อนใหเกิดแนวคิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งจะเห็นไดจากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ภายใตวิสัยทัศน ที่มุงเนนใหคนไทย ไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต อยางมี

มีความสุข สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ

ไดกลาวถึง แนวทางการจัดการศึกษาโดยกําหนดไวใน มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักผู

เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญสูด กระบวนการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเพิ่มศักยภาพ มาตรา 24 จัดเนื้อหาสาระใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝก

ปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทําเปน สามารถประยุกตความรูมาใชในการแกปญหาได จัดการศึกษาไดสอดคลองกับความ

สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   

การจัดการศึกษาใหเปนไปตามขอกําหนดและบทบัญญัติดังกลาวขางตน จําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ

วิธีการจัดการเรียนการสอน ทัง้น้ีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีกําลังไดรับความสนใจ  และสามารถพัฒนาทักษะการ

เรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไดแก จิตตปญญาศึกษาซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ  ใหผูเรียน

ไดพัฒนาทักษะการคิด การลงมือปฏิบัติ และการแกปญหาที่เชื่อมโยงเขากับชีวิตจริง  ซึ่งการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักจิตตปญญาศึกษา จะเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นหากบูรณาการรวมกับการวิจัย การเรียนรูดวยการโคช และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในลักษณะชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  ดังนั้นเพื่อนําหลักการดังกลาว  มาเปน

รผลิตและพัฒนานักศึกษากลุมวิชาชีพครูใหมีคุณภาพ  ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงไดริเริ่มดําเนินการโครงการพัฒนาและวิจัยนักศึกษาวิชาชีพ

ครูใหมีจิตวิญญาณความเปนครู โดยนําความรูหลักการจิตตปญญาการศึกษา การวิจัย การโคช และการพัฒนาชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพมาประยุกตใช ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ เขารวมเปนสมาชิกโครงการวิจัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เขารวมเปนสมาชิกทีมวิจัยดังกลาว เพื่อให

ตถุประสงคของโครงการวิจัย และมีประสิทธิภาพ คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย     เรื่อง 

วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่เนนการบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยง และการ

รวมกับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลยโดยมุงหวังวาผลการศึกษา  จะนํามาซึ่งแนวทางการผลิตและพัฒนาครู  ใหเกิดทักษะการจัดการเรียนรู การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดี โดยที่ผูเรียน ครู อาจารย เกิดจิตวิญญาณแหงการเรียนรู สามารถพัฒนาตนเอง   ให

เกิดจิตวิญญานความเปนครู ทีด่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีกัลยาณมิตรที่ดีตอศิษย และเพื่อนรวมงาน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

มุงเนนการพัฒนาคนไทยโดยการ

สรางคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี พัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิด

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม เศรษฐกิจ 

จจัยขับเคลื่อนใหเกิดแนวคิดการพัฒนา

2560 -2579 ไดวางแผนการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ภายใตวิสัยทัศน ที่มุงเนนใหคนไทย ไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต อยางมี

มีความสุข สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545,2553)    

การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญสูด กระบวนการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

จัดเนื้อหาสาระใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝก

ยุกตความรูมาใชในการแกปญหาได จัดการศึกษาไดสอดคลองกับความ

การจัดการศึกษาใหเปนไปตามขอกําหนดและบทบัญญัติดังกลาวขางตน จําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ

งน้ีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีกําลังไดรับความสนใจ  และสามารถพัฒนาทักษะการ

ไดแก จิตตปญญาศึกษาซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ  ใหผูเรียน

จริง  ซึ่งการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักจิตตปญญาศึกษา จะเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นหากบูรณาการรวมกับการวิจัย การเรียนรูดวยการโคช และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในลักษณะชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  ดังนั้นเพื่อนําหลักการดังกลาว  มาเปน

รผลิตและพัฒนานักศึกษากลุมวิชาชีพครูใหมีคุณภาพ  ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช

จึงไดริเริ่มดําเนินการโครงการพัฒนาและวิจัยนักศึกษาวิชาชีพ

วิจัย การโคช และการพัฒนาชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพมาประยุกตใช ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ เขารวมเปนสมาชิกโครงการวิจัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เขารวมเปนสมาชิกทีมวิจัยดังกลาว เพื่อใหการ

ตถุประสงคของโครงการวิจัย และมีประสิทธิภาพ คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย     เรื่อง การ

วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่เนนการบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยง และการ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลยโดยมุงหวังวาผลการศึกษา  จะนํามาซึ่งแนวทางการผลิตและพัฒนาครู  ใหเกิดทักษะการจัดการเรียนรู การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดี โดยที่ผูเรียน ครู อาจารย เกิดจิตวิญญาณแหงการเรียนรู สามารถพัฒนาตนเอง   ให

ดีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีกัลยาณมิตรที่ดีตอศิษย และเพื่อนรวมงาน 



 

 

2. วัตถุประสงค 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังนี้

1.ศึกษากระบวนการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู นําความรูไปใชในสถานการณจริงในโรงเรียนที่

ทางวิชาชีพ  

 2.สังเคราะหชุดความรูที่สามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ของคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

3. ศึกษากลไกความรวมมือที่จะชวยใหเกิดโครงสรางการจัดการภายในคณะครุศาสตร ใหมีความตอ

และยั่งยืน  

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุมตัวอยางในการวิจัย 

จํานวน12  คน  และ 3) นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 

การเจาะจง  

 ขอบเขตดานเนื้อหา

ศึกษา ระบบพี่เลี้ยง การใชวิจัยเปนฐาน

  ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา

เรียนการสอน การประยุกตใชความรู ชุดความรูใ

การสอน  สําหรับตัวแปรตาม ไดแก ทักษะ ความรู ความสามารถ พฤติกรรม จิตวิญญาณความเปนครู และหลักการ

ประยุกตใชความรู ชุดความรูในการผลิตและพัฒนาครู กลไกความรวมมือการผลิตและพัฒนาครู และรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 

 ขอบเขตดานพื้นที่

สถานศึกษา จํานวน 12 โรงเรียน ไดแกโรงเรียนเขาแกววิทยาสรรขโรงเรียนเทศบาล 

บานหนองผักกามโรงเรียนเลยพิทยาคมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาโรงเรียน

โรงเรียนบานกางปลาโรงเรียนบานนาโคกโรงเรียนมหาไถศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโรงเรียน

อนุบาลเลย  

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 

 จิตปญญาศึกษาหมายถึงการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหความสําคัญกับการพัฒนาการตระหนักรูภายใน

ตนเอง ทัง้ดานอารมณ ความรูสึก ความคิด มุมมองตอชีวิตและโลก 

 กระบวนการสงเสริมสนับสนุนหมายถึงวิธีการชวยเหลือ สงเสริมการจัดการการเรียนการสอนใหนักศึกษา

วิชาชีพครูสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะตางๆ ดีขึ้น และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

คุณภาพโดยมีอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง เปนผูที่ไดรับหมายใหทําหนาท่ีชวยเหลือสนับสนุน เชน การใหคําปรึกษา การ

โคชที่จําเปนตอการปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพครู

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังนี ้

ศึกษากระบวนการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู นําความรูไปใชในสถานการณจริงในโรงเรียนที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู และสรางชุมชนแหงการเรียนรู

สังเคราะหชุดความรูที่สามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ของคณะครุศาสตร 

ศึกษากลไกความรวมมือที่จะชวยใหเกิดโครงสรางการจัดการภายในคณะครุศาสตร ใหมีความตอ

 
กลุมตัวอยางในการวิจัย ประกอบดวย 1)  อาจารยผูสอน อาจารยนิเทศ จํานวน  

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 25 คนซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงายดวย

านเนื้อหา ประกอบไปดวยเนื้อหาสําหรับการจัดการเรียนรู  3 ดาน ไดแก แนวคิดจติปญญา

ศึกษา ระบบพี่เลี้ยง การใชวิจัยเปนฐาน 

ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรตน ไดแก กระบวนการสงเสริมสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน การประยุกตใชความรู ชุดความรูในการผลิตและพัฒนาครู และกลไกความรวมมือในการจัดการเรียน

การสอน  สําหรับตัวแปรตาม ไดแก ทักษะ ความรู ความสามารถ พฤติกรรม จิตวิญญาณความเปนครู และหลักการ

ประยุกตใชความรู ชุดความรูในการผลิตและพัฒนาครู กลไกความรวมมือการผลิตและพัฒนาครู และรูปแบบการ

ขอบเขตดานพื้นที่ ประกอบดวยโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ที่นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนใน

โรงเรียน ไดแกโรงเรียนเขาแกววิทยาสรรขโรงเรียนเทศบาล 4 ภูบบิดโรงเรียนเทศบาล 

บานหนองผักกามโรงเรียนเลยพิทยาคมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาโรงเรียนชุมชนบานวังสะพุงโรงเรียนนาออวิทยา

โรงเรียนบานกางปลาโรงเรียนบานนาโคกโรงเรียนมหาไถศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโรงเรียน

จิตปญญาศึกษาหมายถึงการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหความสําคัญกับการพัฒนาการตระหนักรูภายใน

งดานอารมณ ความรูสึก ความคิด มุมมองตอชีวิตและโลก  

กระบวนการสงเสริมสนับสนุนหมายถึงวิธีการชวยเหลือ สงเสริมการจัดการการเรียนการสอนใหนักศึกษา

วิชาชีพครูสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะตางๆ ดีขึ้น และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

าพโดยมีอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง เปนผูที่ไดรับหมายใหทําหนาท่ีชวยเหลือสนับสนุน เชน การใหคําปรึกษา การ

โคชที่จําเปนตอการปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ศึกษากระบวนการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณ

ฝกประสบการณวิชาชีพครู และสรางชุมชนแหงการเรียนรู

สังเคราะหชุดความรูที่สามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ของคณะครุศาสตร 

ศึกษากลไกความรวมมือที่จะชวยใหเกิดโครงสรางการจัดการภายในคณะครุศาสตร ใหมีความตอเนื่อง

อาจารยผูสอน อาจารยนิเทศ จํานวน  7  คน  2) ครูพี่เลี้ยง  

คนซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงายดวย

ดาน ไดแก แนวคิดจติปญญา 

ประกอบดวย ตัวแปรตน ไดแก กระบวนการสงเสริมสนับสนุนการจัดการ

นการผลิตและพัฒนาครู และกลไกความรวมมือในการจัดการเรียน

การสอน  สําหรับตัวแปรตาม ไดแก ทักษะ ความรู ความสามารถ พฤติกรรม จิตวิญญาณความเปนครู และหลักการ

ประยุกตใชความรู ชุดความรูในการผลิตและพัฒนาครู กลไกความรวมมือการผลิตและพัฒนาครู และรูปแบบการ

ประกอบดวยโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ที่นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนใน

ภูบบิดโรงเรียนเทศบาล 5 

ชุมชนบานวังสะพุงโรงเรียนนาออวิทยา

โรงเรียนบานกางปลาโรงเรียนบานนาโคกโรงเรียนมหาไถศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโรงเรียน

จิตปญญาศึกษาหมายถึงการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหความสําคัญกับการพัฒนาการตระหนักรูภายใน

กระบวนการสงเสริมสนับสนุนหมายถึงวิธีการชวยเหลือ สงเสริมการจัดการการเรียนการสอนใหนักศึกษา

วิชาชีพครูสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะตางๆ ดีขึ้น และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

าพโดยมีอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง เปนผูที่ไดรับหมายใหทําหนาท่ีชวยเหลือสนับสนุน เชน การใหคําปรึกษา การ



 

 

     การใชวิจัยเปนฐาน  หมายถึง การนําหลักการวิจัยมาเปนฐานในการจัดการเรียนรู โดยมุงเนนใหผูเ

เรียนรูจากปญหาที่ โดยอาศัยการสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล และสรุปผลที่ได

จากการเรียนรูเพื่อแกปญหาเรื่องนั้นๆ

  ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมกลุมของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาใน

ลักษณะชุมชนทางวิชาการ โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผานการลงมือปฏิบัติจริง โดยการถอดบทเรียน 

แกปญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง

  ชุดความรู หมายถึง องคความรู หรือแกนของความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัย ตามกรอบเนื้อหาจิตตปญญา

ศึกษา การโคช การวิจัยเปนฐา

  กลไกความรวมมือ หมายถึง บุคคลในระดับตางๆ และสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหระบบการผลิตและพัฒนาครู

ขับเคลื่อนหรือดําเนินการตอไดดวยดี โดยมีการปฏิบัติงานรวมกันระหวางองคกร หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
สําหรับการวิจัยเรื่องนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีวิธีดําเนินการวิจัย 

       ขั้นตอนที่ 1  เตรียมความพรอมในการศึกษาขอมูลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการ

หลักการ CCR กับบุคคลที่เกี่ยวของ 

ขั้นตอนที่ 2  สงเสริมและ

สะทอนผลเกี่ยวกับความรูที่ไดรับ และการกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู

ขั้นตอนที่ 3  ฝกปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู 

รวมกัน และแกไขพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู

ขั้นตอนที่ 4  ทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาในภาคเรียนศึกษาที่ 

นิเทศดําเนินการโคชในระหวางการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูรวมกับครูพี่เลี้ยงท่ีผานการอบรม 

ขั้นตอนที่ 5  ถอดบทเรียนกลไกลขับเค

นักเรียน ครู อาจารย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบบันทึกการประชุมกลุมยอย แบบสัมภาษณ 

แบบบันทึกการสังเคราะหองคความรู

ทฤษฎี   ดัชนีความสอดคลอง โดยคา 

การเก็บรวบรวมขอมูล

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการเก็บ

ดวยตนเอง การใช Multiple Focus group Discussio

นักศึกษาแตละกลุมและการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากนักศึกษาในบางประเด็น

เรียนรูจากอาจารย ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา เพื่อใหขอเสนอแนะในเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ 

สมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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การใชวิจัยเปนฐาน  หมายถึง การนําหลักการวิจัยมาเปนฐานในการจัดการเรียนรู โดยมุงเนนใหผูเ

เรียนรูจากปญหาที่ โดยอาศัยการสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล และสรุปผลที่ได

จากการเรียนรูเพื่อแกปญหาเรื่องนั้นๆ 

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมกลุมของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาใน

โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผานการลงมือปฏิบัติจริง โดยการถอดบทเรียน 

แกปญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง 

ชุดความรู หมายถึง องคความรู หรือแกนของความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัย ตามกรอบเนื้อหาจิตตปญญา

ศึกษา การโคช การวิจัยเปนฐาน สําหรับใชเปนแนวทางการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ

กลไกความรวมมือ หมายถึง บุคคลในระดับตางๆ และสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหระบบการผลิตและพัฒนาครู

ขับเคลื่อนหรือดําเนินการตอไดดวยดี โดยมีการปฏิบัติงานรวมกันระหวางองคกร หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ

สําหรับการวิจัยเรื่องนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีวิธีดําเนินการวิจัย 

เตรียมความพรอมในการศึกษาขอมูลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการ

กับบุคคลที่เกี่ยวของ  

สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู CCR แนวทางการนําความรูไปประยุกตใช การ

สะทอนผลเกี่ยวกับความรูที่ไดรับ และการกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู

ฝกปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู CCR โดยอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง สะทอนผลการเรียนรู

น และแกไขพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

ทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาในภาคเรียนศึกษาที่ 

นิเทศดําเนินการโคชในระหวางการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูรวมกับครูพี่เลี้ยงท่ีผานการอบรม 

ถอดบทเรียนกลไกลขับเคลื่อน CCR สะทอนผลการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบบันทึกการประชุมกลุมยอย แบบสัมภาษณ 

แบบบันทึกการสังเคราะหองคความรูโดยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความตรงเชิงเนื้อหา โครงสรางเนื้อหา

ทฤษฎี   ดัชนีความสอดคลอง โดยคา IOC  เทากับ 0.5 ขึ้นไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการเก็บ

Multiple Focus group Discussion การประชุมกลุมยอย สนทนากลุม โดยการจําแนกกลุม

นักศึกษาแตละกลุมและการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากนักศึกษาในบางประเด็น ตลอด

เรียนรูจากอาจารย ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา เพื่อใหขอเสนอแนะในเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การใชวิจัยเปนฐาน  หมายถึง การนําหลักการวิจัยมาเปนฐานในการจัดการเรียนรู โดยมุงเนนใหผูเรียน 

เรียนรูจากปญหาที่ โดยอาศัยการสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล และสรุปผลที่ได

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมกลุมของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาใน

โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผานการลงมือปฏิบัติจริง โดยการถอดบทเรียน 

ชุดความรู หมายถึง องคความรู หรือแกนของความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัย ตามกรอบเนื้อหาจิตตปญญา

น สําหรับใชเปนแนวทางการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ 

กลไกความรวมมือ หมายถึง บุคคลในระดับตางๆ และสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหระบบการผลิตและพัฒนาครู

ขับเคลื่อนหรือดําเนินการตอไดดวยดี โดยมีการปฏิบัติงานรวมกันระหวางองคกร หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ 

สําหรับการวิจัยเรื่องนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีวิธีดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอนดังนี ้

เตรียมความพรอมในการศึกษาขอมูลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการ

แนวทางการนําความรูไปประยุกตใช การ

สะทอนผลเกี่ยวกับความรูที่ไดรับ และการกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

โดยอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง สะทอนผลการเรียนรู

ทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาในภาคเรียนศึกษาที่ 1/2561 โดยอาจารย

นิเทศดําเนินการโคชในระหวางการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูรวมกับครูพี่เลี้ยงท่ีผานการอบรม CCR  

สะทอนผลการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบบันทึกการประชุมกลุมยอย แบบสัมภาษณ 

านความตรงเชิงเนื้อหา โครงสรางเนื้อหา

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการเก็บ

การประชุมกลุมยอย สนทนากลุม โดยการจําแนกกลุม

ตลอดถอดบทเรียนการจัดการ

เรียนรูจากอาจารย ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา เพื่อใหขอเสนอแนะในเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ 



 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

 การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้ แบงออกเปน 

วิเคราะหเชิงเนื้อหาจากการสัมภาษณ การสังเกต การถอดบทเรียน โดยการอนุมานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นของการ

สื่อสาร การบรรยายและการสรุปอางอิงเกี่ยวกับคุณลักษณะของการสื่อสาร 

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ

คาความถี ่(Frequency) คาเฉลี่ย 

 

7. ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยวัตถุประสงคที่ 

ฝกประสบการณวิชาชีพครู นําความรูไปใชในสถานการณจริงในโรงเรียนที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู และสราง

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

ณากา ร CCR กับการเรียนการสอนในระดับมากที่สุดทุกขั้นตอน  

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู และแนวทางการนําความรูไปประยุกตใชในการเรี

สมาธิกอนเรียนสามารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนได  

ไดแก (1) รอบรูในเนื้อหาที่สอน 

ดานการสอน ความรู อารมณ ทัศนคติ และการเปนกัลยาณมิตร 

ปญหาการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน  

มาตรฐานดานการปฏิบัติหนาที่  พบวา ควรสอดคลองกันเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา

อาจารยนิเทศ และครูพี่เลี้ยง  พบวา เปนไปตามขอกําหนดของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู แตควรเพิ่ม

กระบวนการโคช  5)  การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ พบวา มี 

การจัดการศึกษารวมกัน (2) ปรับ

ครู (4) วางแผนจัดการแผนการเรียนรูรวมกัน 

พัฒนาแผนและนวัตกรรม(7) 

วิชาชีพพบวามีปจจัยไดแก 1) 

4) กฎกติกาวิธีการดําเนินงานรวมกัน 

7) ความผูกพันทางจิตวิญญาณความเปนครู 

หนวยงานที่เกี่ยวของ  
ผลการวิจัยวัตถุประสงคที่ 

กําหนดคุณสมบัติที่สําคัญของนักศึกษา

ตอเวลา  4)  เอาใจใสตอศิษย 

การสอนจากครูพี่เลี่ยง พบวา นักศึกษาไดนําหลักการ 

ประสบการณวิชาชีพครูทุกดานในระดับมากที่สุด ด

ครูพี่เลี้ยง 2) ผูแทนคณะในการประสานงานโดยตรงกับครูพี่เลี้ยง 

พี่เลี้ยง 5) เกณฑชี้วัดความสําเร็จของการจัดการเรียนรู

คือ การจัดการชั้นเรียนได  สอนไดครบตามแผนการจัดการเรียนรู  นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและไดความรู    

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการ

วิเคราะหเชิงเนื้อหาจากการสัมภาษณ การสังเกต การถอดบทเรียน โดยการอนุมานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นของการ

รยายและการสรุปอางอิงเกี่ยวกับคุณลักษณะของการสื่อสาร 2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยวัตถุประสงคที่ 1กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครู นําความรูไปใชในสถานการณจริงในโรงเรียนที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู และสราง

วิชาชีพ ไดแก 1) นักศึกษาวิเคราะหตนเองเกี่ยวกับ ความรู ความสามารถเกี่ยวกับการบูร

กับการเรียนการสอนในระดับมากที่สุดทุกขั้นตอน  2) กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจเชิงปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู และแนวทางการนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนการสอน  พบวา การใหนักเรียนนั่ง

สมาธิกอนเรียนสามารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนได  3)เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู

รอบรูในเนื้อหาที่สอน (2) วิเคราะหเนื้อหาการเรียนรู (3)กิจกรรมการเรียนการสอน

มรู อารมณ ทัศนคติ และการเปนกัลยาณมิตร (5) การจัดทําแผนการเรียนรู 

ปญหาการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน  (7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู  สําหรับมาตรฐานดานการปฏิบัติตน 

มาตรฐานดานการปฏิบัติหนาที่  พบวา ควรสอดคลองกันเกณฑมาตรฐานของคุรุสภามากที่สุด  

อาจารยนิเทศ และครูพี่เลี้ยง  พบวา เปนไปตามขอกําหนดของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู แตควรเพิ่ม

การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ พบวา มี 7 ขั้นตอน ไดแก 

ปรับกระบวนทัศนวิธีสอนแบบโดดเดี่ยวสูสอนแบบรวมมือ (3

วางแผนจัดการแผนการเรียนรูรวมกัน (5) ทดลอง ปรับปรุง และพัฒนาโดยมุงเนนการแกปญหาผูเรียน 

 สะทอนผลลัพธการเรียนรู 6) ปจจัยสนับสนุนการใหเกิดชุมชนแ

) คณะผูบริหารทั้งภายในและภายนอก 2) คณะกรรมการ PLC

กฎกติกาวิธีการดําเนินงานรวมกัน 5) การติดตามและประเมินผล 6) ถอดบทเรียนยุทธศาสตรสรางแรงบันดาลใจ 

ความผูกพันทางจิตวิญญาณความเปนครู 8) คุณคาแหงการเรียนรู 9) การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือ

ผลการวิจัยวัตถุประสงคที่ 2ชุดความรูที่สามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตและพัฒนาครู 

กําหนดคุณสมบัติที่สําคัญของนักศึกษาไดแก 1) รอบรูในเนื้อหาของรายวิชา 2) แตงกายใหถูก

เอาใจใสตอศิษย 5)  การสอนซอมเสริม  6)การปฏิบัติงานในหนาที่ครูตามลําดับ

การสอนจากครูพี่เลี่ยง พบวา นักศึกษาไดนําหลักการ CCR ไปประยุกตใชในการทดลองสอน และการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูทุกดานในระดับมากที่สุด ดานปจจัยสนับสนุนการประยุกตใชความรู ไดแก 

ผูแทนคณะในการประสานงานโดยตรงกับครูพี่เลี้ยง 3) ครูพี่เลี้ยงท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 

เกณฑชี้วัดความสําเร็จของการจัดการเรียนรูโดยมีเกณฑกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ

คือ การจัดการชั้นเรียนได  สอนไดครบตามแผนการจัดการเรียนรู  นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและไดความรู    
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการ

วิเคราะหเชิงเนื้อหาจากการสัมภาษณ การสังเกต การถอดบทเรียน โดยการอนุมานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นของการ

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percent)  

(Standard Deviation) 

กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครู นําความรูไปใชในสถานการณจริงในโรงเรียนที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู และสราง

นักศึกษาวิเคราะหตนเองเกี่ยวกับ ความรู ความสามารถเกี่ยวกับการบูร

กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจเชิงปฏิบัติ

ยนการสอน  พบวา การใหนักเรียนนั่ง

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรมการเรียนการสอน(4)การจัดการตัวเอง

การจัดทําแผนการเรียนรู (6) การวิเคราะห

การวัดและประเมินผลการเรียนรู  สําหรับมาตรฐานดานการปฏิบัติตน 

มากที่สุด  4)บทบาทหนาที่ของ

อาจารยนิเทศ และครูพี่เลี้ยง  พบวา เปนไปตามขอกําหนดของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู แตควรเพิ่ม

ขั้นตอน ไดแก (1) สะทอนปญหาของ

3) สรางพลังศรัทธาอาชีพ

ทดลอง ปรับปรุง และพัฒนาโดยมุงเนนการแกปญหาผูเรียน (6) 

ปจจัยสนับสนุนการใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูทาง

PLC3) วัฒนธรรมการเรียนรู 

ถอดบทเรียนยุทธศาสตรสรางแรงบันดาลใจ 

การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือ

ชุดความรูที่สามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ไดแกการ

แตงกายใหถูกระเบียบ3) การตรง

การปฏิบัติงานในหนาที่ครูตามลําดับซึ่งจากการประเมินผล

ไปประยุกตใชในการทดลองสอน และการฝก

านปจจัยสนับสนุนการประยุกตใชความรู ไดแก 1) คูมือสําหรับ

ครูพี่เลี้ยงท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 4) ระบบ

กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการเรียนรู       

คือ การจัดการชั้นเรียนได  สอนไดครบตามแผนการจัดการเรียนรู  นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและไดความรู    



 

 

สามารถแกไขปญหาการเรียนรูในชั้นเรียนได สื่อและกิจกรรมการสอนเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู เรียน   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้น

และขั้นสรุปสําหรับชุดความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชในการผลิตและพัฒนาครู

ตระหนักรู (รูใจตนเอง) 2) การกําหนดเปาหมายและจิตวิญญาณความเปนครู  

ทํา และแกปญหา (ทําปญหาใหกลายเปนปญญา

สะทอนการเรียนรู และประเมินผล ทักษะวิชาชีพครู ฐานรู ฐานเรียน ฐานสําเร็จ  

เขาถึง และพัฒนา โดยการเขาใจกระบวน

สติปญญา และการรูจักใหผลลัพธของการจัดการเรียนรู

ความรูดานการเขาใจตนเอง เขาใจคนอ่ืน 

ออกแบบ การมีทัศนคติตอลูกศิษย และการเปนกัลยาณมิตร 

ตระหนักรูคุณคาตนเอง บุคลิกภาพ การอยูรวมกับผูอื่น  

แบบอยางที่ดี รูจักแบงปนรูจักคําวา 

กัลยาณมิตรของครูตอศิษย ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง ไดแก 

จัดการเรียนการสอน” การโคชเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรู 

เกิดกระบวนการเรียนรูโดยไมรูตัวทั้งดานการฟง ความคิด การควบคุมอารมณ และการอยูรวมกัน 

ดําเนินชีวิตทําใหรูและเขาใจตนเอง เขาใจคนอ่ืนๆ สังคม สิ่งแวดลอม และรูเทาทันความคิดของตนเอง และตระหนัก

รูในคุณคาความเปนกัลยาณมิตร

5) เครือขายการเรียนรู นํามาซึ่งวัฒนธรรมการเรียนรู ความรูทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การแกปญหา 

การวิจัย การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และสิ่งสําคัญคืออาจารยนิเทศ และครูพี่เลี้ยง

ผลการวิจัยวัตถุประสงคที่ 

ประกอบดวย 1) ผูบริหารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

นิเทศและอาจารยผูสอน 5) ศูนยฝก

หรือชุมชน โดยใชกระบวนการขับเคลื่อนการสรางความรวมมือคือ 

“Mascots Learning” ไดแก 

A :  Active learning  การเรียนรูเชิงปฏิบัติการ

O :Optimism การมองโลกในแงดี

กัลยาณมิตร S :  Spirituality 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
วัตถุประสงคที่ 1  

ประสบการณวิชาชีพครู นําความรูไปใชในสถานการณจริงในโรงเรียนที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู และสรางชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

 1. การวิเคราะหตนเอง  ชวยใหกลุมตัวอยางเขาใจขอบกพรองของตนเอง และการที่ครูพี่เลี้ยง อาจารย

นิเทศ สนับสนุนสงเสริมใหความชวยเหลือถอดบทเรียนรวมกัน กอใหเกิดขอคนพบในการพัฒนาตนเองทั้งในดาน

ความรู การจัดแผนการเรียนรู การพัฒนาสื่อการสอน การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สามารถแกไขปญหาการเรียนรูในชั้นเรียนได สื่อและกิจกรรมการสอนเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู เรียน   

นักเรียนสูงขึ้นวิธีการสอนประกอบดวย 3 ขั้นตอนไดแก ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน 

ชุดความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชในการผลิตและพัฒนาครูไดแก 

การกําหนดเปาหมายและจิตวิญญาณความเปนครู  (กําหนดแผนที่ชี

ทําปญหาใหกลายเปนปญญา) 4) การสรางชุมชนแหงการเรียนรู  (ทบทวนการปฏิบัติงาน 

สะทอนการเรียนรู และประเมินผล ทักษะวิชาชีพครู ฐานรู ฐานเรียน ฐานสําเร็จ  6) วัฒนธรรมการเรียนรูเขาใจ 

เขาถึง และพัฒนา โดยการเขาใจกระบวนการ CCR เขาถึงตนเอง ผูอื่นในแงของความตองการ ทั้งดานจิตใจ 

ผลลัพธของการจัดการเรียนรู ประกอบดวย  ผลลัพธที่เกิดกับนักศึกษา ไดแก 

ความรูดานการเขาใจตนเอง เขาใจคนอ่ืน 2) ทักษะทางวิชาชีพท้ังการเตรียมการสอน การจัดการเรี

ออกแบบ การมีทัศนคติตอลูกศิษย และการเปนกัลยาณมิตร 3) ดาน พฤติกรรม นักศึกษามีพฤติกรรมในเรื่องการ

ตระหนักรูคุณคาตนเอง บุคลิกภาพ การอยูรวมกับผูอื่น  4) ดานจิตวิญญาณความเปนครูพบวา นักศึกษาเปน

แบบอยางที่ดี รูจักแบงปนรูจักคําวา “ให” การเตรียมพรอมคุณลักษณะของครูที่ดี ความสงบ ความมีเมตตา และ

กัลยาณมิตรของครูตอศิษย ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง ไดแก 1) ไดความรูเกี่ยวกับ 

การโคชเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรู 2) ทักษะทางวิชาชีพ เขาใจ

เกิดกระบวนการเรียนรูโดยไมรูตัวทั้งดานการฟง ความคิด การควบคุมอารมณ และการอยูรวมกัน 

ดําเนินชีวิตทําใหรูและเขาใจตนเอง เขาใจคนอ่ืนๆ สังคม สิ่งแวดลอม และรูเทาทันความคิดของตนเอง และตระหนัก

รูในคุณคาความเปนกัลยาณมิตร 4) จิตวิญญาณความเปนครูตระหนักถึงหนาที่การเปนครูดวยหัวใจอยางมืออาชีพ 

เครือขายการเรียนรู นํามาซึ่งวัฒนธรรมการเรียนรู ความรูทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การแกปญหา 

การวิจัย การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และสิ่งสําคัญคืออาจารยนิเทศ และครูพี่เลี้ยงไดเขาใจคําวา 

ผลการวิจัยวัตถุประสงคที่ 3กลไกความรวมมือที่ชวยใหเกิดการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืน

ผูบริหารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  2) คณะกรรมการ CCR 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู  6) นักศึกษา 7) คณะครูและนักเรียน 

หรือชุมชน โดยใชกระบวนการขับเคลื่อนการสรางความรวมมือคือ “PDCA”  สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูไดแก

ไดแก M : Motoring การจัดการควบคุมตัวเองใหตระหนักรูคุณคาของตนเองแ

การเรียนรูเชิงปฏิบัติการS : Shared  การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

การมองโลกในแงดี T : Teach and Trustworthiness  การสอนและการสรางความไววางใจดวย

S :  Spirituality จิตวิญาณทางวิชาชีพครู 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
1  กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู นําความรูไปใชในสถานการณจริงในโรงเรียนที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู และสรางชุมชน

LC)  มีกระบวนการที่สําคัญเพื่อการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

การวิเคราะหตนเอง  ชวยใหกลุมตัวอยางเขาใจขอบกพรองของตนเอง และการที่ครูพี่เลี้ยง อาจารย

นิเทศ สนับสนุนสงเสริมใหความชวยเหลือถอดบทเรียนรวมกัน กอใหเกิดขอคนพบในการพัฒนาตนเองทั้งในดาน

มรู การจัดแผนการเรียนรู การพัฒนาสื่อการสอน การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สามารถแกไขปญหาการเรียนรูในชั้นเรียนได สื่อและกิจกรรมการสอนเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู เรียน   

ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน 

ไดแก 1) การสรางความ

กําหนดแผนที่ชีวิตอาชีพครู)  3) คิด 

ทบทวนการปฏิบัติงาน 5) 

วัฒนธรรมการเรียนรูเขาใจ 

เขาถึงตนเอง ผูอื่นในแงของความตองการ ทั้งดานจิตใจ 

ประกอบดวย  ผลลัพธที่เกิดกับนักศึกษา ไดแก 1) ทักษะ

ทักษะทางวิชาชีพท้ังการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน การ

ดาน พฤติกรรม นักศึกษามีพฤติกรรมในเรื่องการ

ดานจิตวิญญาณความเปนครูพบวา นักศึกษาเปน

ารเตรียมพรอมคุณลักษณะของครูที่ดี ความสงบ ความมีเมตตา และ

ไดความรูเกี่ยวกับ “กลยุทธการ

ทักษะทางวิชาชีพ เขาใจหลัก 7 Cs เพิ่มมาก

เกิดกระบวนการเรียนรูโดยไมรูตัวทั้งดานการฟง ความคิด การควบคุมอารมณ และการอยูรวมกัน 3) พฤติกรรมการ

ดําเนินชีวิตทําใหรูและเขาใจตนเอง เขาใจคนอ่ืนๆ สังคม สิ่งแวดลอม และรูเทาทันความคิดของตนเอง และตระหนัก

จิตวิญญาณความเปนครูตระหนักถึงหนาที่การเปนครูดวยหัวใจอยางมืออาชีพ 

เครือขายการเรียนรู นํามาซึ่งวัฒนธรรมการเรียนรู ความรูทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การแกปญหา 

ไดเขาใจคําวา “กัลยาณมิตร” 
กลไกความรวมมือที่ชวยใหเกิดการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืน

CCR 3) ครูพี่เลี้ยง 4) อาจารย

คณะครูและนักเรียน 8) ผูปกครอง

สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูไดแก

การจัดการควบคุมตัวเองใหตระหนักรูคุณคาของตนเองและการเรียนรู  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน C :  Coach  การโคช 

การสอนและการสรางความไววางใจดวย

กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู นําความรูไปใชในสถานการณจริงในโรงเรียนที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู และสรางชุมชน

มีกระบวนการที่สําคัญเพื่อการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้  

การวิเคราะหตนเอง  ชวยใหกลุมตัวอยางเขาใจขอบกพรองของตนเอง และการที่ครูพี่เลี้ยง อาจารย

นิเทศ สนับสนุนสงเสริมใหความชวยเหลือถอดบทเรียนรวมกัน กอใหเกิดขอคนพบในการพัฒนาตนเองทั้งในดาน



 

 

2. การจัดกิจกรรมอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู และแนวทาง

การนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนการสอน  พบวา การใหนักเรียนนั่งสมาธิกอนเรียนสามารเปลี่ย

พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนได

 3. เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูประกอบดวยความรู การปฏิบัติตนและการปฏิบัติหนาที่  ซึ่ง

เกณฑดานความรู ไดแก 1) รอบรูในเนื้อหาที่จะสอน 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด

การเปนกัลยาณมิตร 5) การจัดทําแผนการเรียนรูตามสาระการเรียนรู 

เรียน  7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู  สําหรับมาตรฐานดานการปฏิบั

ควรสอดคลองกันเกณฑมาตรฐานของคุรุสภาผลวิจัยปรากฏเชนนี้เนื่องจากการรอบรูในวิชาที่สอนจะชวยใหผูเรียน

มั่นใจในตนเอง เขาใจเนื้อหาการสอนอยางทองแท จะชวยใหจัดการเรียนการสอนไดอยางบรรลุผล สอดคลองกับ

แนวคิดของ ศศิธร บัวทอง (2560 

21 เปนการประเมินผลจากการที่ผูเรียนไดแสดงใหเห็นถึงความรู ทักษะและความสามารถ ประกอบดดวย 

ประเมินดวยการสื่อสารสวนบุคคล 

3) การประเมินตามสภาพจริงหรือใกลเคียงในชีวิตจริง เชน การลงพื้นท่ีดูสถานการณปฏิบัติจริง 

แฟมสะสมงานจะชวยใหเห็นศักยภาพของผูเรียนไดมากขึ้น

 4. การกําหนดบทบาทหนาที่ของครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศอยางชัดเจนจ

จัดการเรียนรูแบบ CCR บรรลุผลมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับการวิจัยของสายฝน แสนใจพรมและน้ําผึ้ง ชินหะเนตร 

(2560 : 3) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครูพบวา 

การเรียนรู 2) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

5) การสงเสริมดานการจัดการเรียนรู

 5. ปจจัยเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู 

มหาวิทยาลัย 2) คณะกรรมการ 

5) ติดตามและประเมินผล 6) 

วิญญาณความเปนครู 8) คุณคาแหงการเรียนรูที่แทจริง 

เกี่ยวของ  ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องจากวา ปจจัยดังกลาวมีผลตอการบริหารจัดการศึกษาและมีอิทธิพลตอการ

ยกระดับการศึกษาใหบรรลุผล อีกทั้งเปนไปไดวากลุมผูใหข

ประสบการณ ปญหาการจัดการเรียนการสอน ที่ไดประสบพบเจอมาสะทอนผลออกมาเปนผลการวิจัย ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดองคประกอบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษ

3) เนื้อหาการเรียนรู 4) กระบวนจัดการศึกษา 

วัตถุประสงคท่ี 2 เพื่อสังเคราะหชุดความรูที่สามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตและ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้

1.การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการเรียนรู 

ไดแก 1) รอบรูในเนื้อหาของรายวิชา 

ซอมเสริม  6) ปฏิบัติงานในหนาที่ไดรับมอบหมายโดยยึดหลักการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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การจัดกิจกรรมอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู และแนวทาง

การนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนการสอน  พบวา การใหนักเรียนนั่งสมาธิกอนเรียนสามารเปลี่ย

พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนได 

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูประกอบดวยความรู การปฏิบัติตนและการปฏิบัติหนาที่  ซึ่ง

รอบรูในเนื้อหาที่จะสอน 2) วิเคราะหเนื้อหาการเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รมการเรียนการสอนตามแนวคิดCCR  4)การตัวเองดานการสอน ทั้งดานความรู อารมณ ทัศนคติ และ

การจัดทําแผนการเรียนรูตามสาระการเรียนรู 6) การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรูในช้ัน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู  สําหรับมาตรฐานดานการปฏิบัติตน มาตรฐานดานการปฏิบัติหนาที่ 

ควรสอดคลองกันเกณฑมาตรฐานของคุรุสภาผลวิจัยปรากฏเชนนี้เนื่องจากการรอบรูในวิชาที่สอนจะชวยใหผูเรียน

มั่นใจในตนเอง เขาใจเนื้อหาการสอนอยางทองแท จะชวยใหจัดการเรียนการสอนไดอยางบรรลุผล สอดคลองกับ

2560 : 11) ไดเสนอมุมมองเกี่ยวกับการวัดและประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

เปนการประเมินผลจากการที่ผูเรียนไดแสดงใหเห็นถึงความรู ทักษะและความสามารถ ประกอบดดวย 

ประเมินดวยการสื่อสารสวนบุคคล 2) การประเมินจากการปฏิบัติจริง เชน ภาระงานที่

การประเมินตามสภาพจริงหรือใกลเคียงในชีวิตจริง เชน การลงพื้นท่ีดูสถานการณปฏิบัติจริง 

แฟมสะสมงานจะชวยใหเห็นศักยภาพของผูเรียนไดมากขึ้น 

การกําหนดบทบาทหนาที่ของครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศอยางชัดเจนจะชวยหนุนเสริมใหเกิดการ

บรรลุผลมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับการวิจัยของสายฝน แสนใจพรมและน้ําผึ้ง ชินหะเนตร 

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครูพบวา มี 5 องคประกอบ 58 พฤติกรรม ในการหนุนเสริมการเรียนรู ไดแก 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3) การสรางบรรยากาศการเรียนรู 4) การจัดกระบวนการเรียนรู

การสงเสริมดานการจัดการเรียนรู 

ปจจัยเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู CCR ประกอบดวย 1) คณะผูบริหารทั้งภายในและภายนอก

คณะกรรมการ PLC 3) วัฒนธรรมการเรียนรูรวมกัน 4) กฎกติกาวิธีการดําเนินงานรวมกัน

) ถอดบทเรียนยุทธศาสตรสรางแรงบันดาลใจการเรียนรู CCR

คุณคาแหงการเรียนรูที่แทจริง 9) การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ  ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องจากวา ปจจัยดังกลาวมีผลตอการบริหารจัดการศึกษาและมีอิทธิพลตอการ

ยกระดับการศึกษาใหบรรลุผล อีกทั้งเปนไปไดวากลุมผูใหขอมูลโดยสวนใหญเปนครู อาจารย จึงเอามุมมอง 

ประสบการณ ปญหาการจัดการเรียนการสอน ที่ไดประสบพบเจอมาสะทอนผลออกมาเปนผลการวิจัย ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดองคประกอบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององคการยูนิเซฟ ซึ่งไดอธิบายถึงองคประกอบสําคัญ

ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบดวย 5  ประการ ไดแก 1) ผูเรียน 2) สภาพแวดลอมของสถานศึกษา

กระบวนจัดการศึกษา 5) ผลลัพธ แตละประเด็นมีรายละเอียดดังน้ี 

เพื่อสังเคราะหชุดความรูที่สามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตและ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี ้

การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการเรียนรู CCRประกอบดวยคุณสมบัติที่สําคัญของนักศึกษา

รอบรูในเนื้อหาของรายวิชา 2) แตงกายใหถูกระเบียบ 3) ตรงตอเวลา 4) เอาใจใส

ปฏิบัติงานในหนาที่ไดรับมอบหมายโดยยึดหลักการสอน 3 ขั้นไดแก การนําเขาสูบทเรียน ข้ันสอน ข้ัน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การจัดกิจกรรมอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู และแนวทาง

การนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนการสอน  พบวา การใหนักเรียนนั่งสมาธิกอนเรียนสามารเปลี่ยนแปลง

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูประกอบดวยความรู การปฏิบัติตนและการปฏิบัติหนาที่  ซึ่ง

วิเคราะหเนื้อหาการเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน       

การตัวเองดานการสอน ทั้งดานความรู อารมณ ทัศนคติ และ

การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรูในช้ัน

ติตน มาตรฐานดานการปฏิบัติหนาที่ 

ควรสอดคลองกันเกณฑมาตรฐานของคุรุสภาผลวิจัยปรากฏเชนนี้เนื่องจากการรอบรูในวิชาที่สอนจะชวยใหผูเรียน

มั่นใจในตนเอง เขาใจเนื้อหาการสอนอยางทองแท จะชวยใหจัดการเรียนการสอนไดอยางบรรลุผล สอดคลองกับ

ไดเสนอมุมมองเกี่ยวกับการวัดและประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

เปนการประเมินผลจากการที่ผูเรียนไดแสดงใหเห็นถึงความรู ทักษะและความสามารถ ประกอบดดวย 1) การ

การประเมินจากการปฏิบัติจริง เชน ภาระงานที่มอบใหผูเรียนฝกปฏิบัติ       

การประเมินตามสภาพจริงหรือใกลเคียงในชีวิตจริง เชน การลงพื้นท่ีดูสถานการณปฏิบัติจริง 4) การประเมินดวย

ะชวยหนุนเสริมใหเกิดการ

บรรลุผลมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับการวิจัยของสายฝน แสนใจพรมและน้ําผึ้ง ชินหะเนตร 

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษา

พฤติกรรม ในการหนุนเสริมการเรียนรู ไดแก 1) การจัดสื่อ

การจัดกระบวนการเรียนรู   

คณะผูบริหารทั้งภายในและภายนอก

กฎกติกาวิธีการดําเนินงานรวมกัน            

CCR 7) ความผูกพันทางจิต

การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ  ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องจากวา ปจจัยดังกลาวมีผลตอการบริหารจัดการศึกษาและมีอิทธิพลตอการ

อมูลโดยสวนใหญเปนครู อาจารย จึงเอามุมมอง 

ประสบการณ ปญหาการจัดการเรียนการสอน ที่ไดประสบพบเจอมาสะทอนผลออกมาเปนผลการวิจัย ซึ่งสอดคลอง

ซึ่งไดอธิบายถึงองคประกอบสําคัญ

สภาพแวดลอมของสถานศึกษา      

ผลลัพธ แตละประเด็นมีรายละเอียดดังน้ี (UNICEF, 2000 : 187) 

เพื่อสังเคราะหชุดความรูที่สามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ของคณะ

คุณสมบัติที่สําคัญของนักศึกษา

เอาใจใสตอศิษย 5)  มีการสอน

ขั้นไดแก การนําเขาสูบทเรียน ข้ันสอน ข้ัน



 

 

สรุปผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนไปไดวา การพัฒนานักศึกษากลุมวิชาชีพครูมุงเนนผลิตตามมาตรฐานการผลิตที่คุรุ

สภากําหนด และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง

2. ชุดความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการผลิตและพัฒนาครู  ไดแก 

คุณคาการเรียนรู (รูใจตนเอง)  

3) คิด ทํา และแกปญหา (ทําปญ

สรางชุมชนแหงการเรียนรู  (ทบทวนการปฏิบัติงาน

การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อเขาใจ เขาถึง และพัฒนา เขาใจกระบวนการ 

ตองการ การพัฒนาตนเองทั้งดานจิตใจ สติปญญา การรูจักใหชุดความรูดังกลาว เปนการจัดการเรียนรูที่เริ่มตั้งแต

การวิเคราะหตนเอง การอบรม การประเมินผลการประยุกตใชความรู  การทดลองใชความรู สะทอนผลการเรียนรู 

การเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงผานกระบวนการโคชท้ังจากอาจารยนิเทศ อาจารยผูสอน ครูพี่เลี้ยงอยางตอเนื่อง ดวย

ความเปนกัลยาณมิตร นํามาซึ่งการซึมซับความเปนครู ทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 

ทั้งในดานทฤษฏีและการฝกปฏิบัติ ชุดความรูที่ไดคนพ

ประกอบดวยหลักการเรียนรูไดแก 

4) มุงมาดและมั่นคง 5) ดํารงรักษไมตรีจิต 

3. ความรูความเขาใจหลักการสอนดวยกระ

ทักษะความรูดานการเขาใจตนเอง เขาใจคนอื่น 

จัดการเรียนการสอน การออกแบบ การมีทัศนคติตอลูกศิษย และการเปนกัลยาณมิตรระหวางครูกับศิษย  

พฤติกรรม พบวา  นักศึกษามีพฤติกรรมในเรื่องการตระหนักรูคุณคาตนเอง บุคลิกภาพ การอยูรวมกับผูอื่น 

จิตวิญญาณความเปนครู พบวา นักศึกษาเปนแบบอยางที่ดี รูจักแบงปนรูจักคําวา 

คุณลักษณะของครูที่ดี ความสงบ ความมีเมตตา และกัลยาณมิ

การลงมือปฏิบัติ และการหนุนเสริมชวยปรับเปลี่ยนการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงผูเรียนได สอดคลองกับการวิจัย

ของ วรวุฒิ เพ็งพันธ (2558 : 

จิตตปญญาศึกษา : กรณีศึกษารายวิชาการศึกษากับสังคม พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคมี 

ทักษะในการประกอบอาชีพ ดานโลกทัศนหรือการมองโลกและการดําเนินชีวิต เชน การเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น 

เปนตน ดานพฤติกรรม เชนการมีสัมพันธภาพที่ดี การสรางประ

ดานจิตใจ ไดแก การมีความเมตตา การรูจักพอเพียง การมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ เปนตน

 ในดานผลลัพธที่เกิดขึ้นกับอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง ไดแก 

จัดการเรียนการสอน” การ Coach

การเรียนรูเพื่อยกระดับการฟง ความคิด การควบคุมอารมณ และการอยูรวมกัน 

ทําใหรูและเขาใจตนเอง เขาใจคนอ่ืนๆ สังคม สิ่งแวดลอม และรูเท

ความเปนกัลยาณมิตร 4) ดานจิตวิญญาณความเปนครู การตระหนักถึงหนาที่การเปนครูอยางมืออาชีพ 

การเรียนรูเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกัน ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องจากหลักการของ

ศึกษามุงเนนการพัฒนาสติปญญา ดวยการวิเคราะหตนเองอยางใครครวญ ซึ่งแนนอนวาหากมีสมาธิ จิตจดจอตอ

สิ่งใด หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางแนวแน การเรียนรูอยางรวดเร็ว การพัฒนาตนเองจะเปนไปไดงาย อีกทั้งการรูจัก

แกปญหาที่เกิดขึ้นดวยกระบวนการวิจัย นั้นคือ การทํา

คนพบ การปฏิบัติงานที่ดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันยอมนํามาซึ่งการพัฒนาทักษะการเรียนรวมกัน ทักษะการคิด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สรุปผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนไปไดวา การพัฒนานักศึกษากลุมวิชาชีพครูมุงเนนผลิตตามมาตรฐานการผลิตที่คุรุ

ดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

ชุดความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการผลิตและพัฒนาครู  ไดแก 1) การสรางความตระหนักรูใน

)  2) การกําหนดเปาหมายและจิตวิญญาณความเปนครู  (กําหนดแผนที่ชีวิตอาชีพครู

ทําปญหาใหกลายเปนปญญา)  การคิดลงมือทําและการรูจักแกปญหาในชั้นเรียน  

ทบทวนการปฏิบัติงาน) 5) ทักษะวิชาชีพครู ฐานรู ฐานเรียน ฐานสําเร็จ  

การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อเขาใจ เขาถึง และพัฒนา เขาใจกระบวนการ CCR เขาถึงตนเอง ผูอื่นในแงของความ

ตองการ การพัฒนาตนเองทั้งดานจิตใจ สติปญญา การรูจักใหชุดความรูดังกลาว เปนการจัดการเรียนรูที่เริ่มตั้งแต

การวิเคราะหตนเอง การอบรม การประเมินผลการประยุกตใชความรู  การทดลองใชความรู สะทอนผลการเรียนรู 

การปฏิบัติจริงผานกระบวนการโคชท้ังจากอาจารยนิเทศ อาจารยผูสอน ครูพี่เลี้ยงอยางตอเนื่อง ดวย

ความเปนกัลยาณมิตร นํามาซึ่งการซึมซับความเปนครู ทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 

ทั้งในดานทฤษฏีและการฝกปฏิบัติ ชุดความรูที่ไดคนพบสอดคลองกันแนวคิดทฤษฏีการเรียนรูอยางมีความสุข ซึ่ง

ประกอบดวยหลักการเรียนรูไดแก 1) สรางความรักและศรัทธา 2) เห็นคุณคาการเรียนรู 

ดํารงรักษไมตรีจิต 6) ชีวิตที่สมดุล 

ความรูความเขาใจหลักการสอนดวยกระบวนการ CCR  ผลลัพธที่เกิดกับนักศึกษา พบวา 

ทักษะความรูดานการเขาใจตนเอง เขาใจคนอื่น 2) ทักษะทางวิชาชีพ พบวา นักศึกษามีการเตรียมการสอน การ

จัดการเรียนการสอน การออกแบบ การมีทัศนคติตอลูกศิษย และการเปนกัลยาณมิตรระหวางครูกับศิษย  

พฤติกรรม พบวา  นักศึกษามีพฤติกรรมในเรื่องการตระหนักรูคุณคาตนเอง บุคลิกภาพ การอยูรวมกับผูอื่น 

จิตวิญญาณความเปนครู พบวา นักศึกษาเปนแบบอยางที่ดี รูจักแบงปนรูจักคําวา 

คุณลักษณะของครูที่ดี ความสงบ ความมีเมตตา และกัลยาณมิตรของครูตอศิษย ท้ังน้ีอาจเปนไปไดวาการอบรมและ

การลงมือปฏิบัติ และการหนุนเสริมชวยปรับเปลี่ยนการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงผูเรียนได สอดคลองกับการวิจัย

(2558 : 5) การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนจากกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิ

กรณีศึกษารายวิชาการศึกษากับสังคม พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคมี 

ทักษะในการประกอบอาชีพ ดานโลกทัศนหรือการมองโลกและการดําเนินชีวิต เชน การเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น 

เปนตน ดานพฤติกรรม เชนการมีสัมพันธภาพที่ดี การสรางประโยชนแกสังคม การอยูรวมกับคนอื่นๆ เปนตน และ

ดานจิตใจ ไดแก การมีความเมตตา การรูจักพอเพียง การมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ เปนตน

ในดานผลลัพธที่เกิดขึ้นกับอาจารยนิเทศ ครูพี่เลี้ยง ไดแก 1) ดานความรู ไดความรูเกี่ยวกับ 

Coach เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรู 2) ดานทักษะทางวิชาชีพเขาใจหลัก 

การเรียนรูเพื่อยกระดับการฟง ความคิด การควบคุมอารมณ และการอยูรวมกัน 3) ดานพฤติกรรมการดําเนินชีวิต 

ทําใหรูและเขาใจตนเอง เขาใจคนอ่ืนๆ สังคม สิ่งแวดลอม และรูเทาทันความคิดของตนเอง และตระหนักรูในคุณคา

ดานจิตวิญญาณความเปนครู การตระหนักถึงหนาที่การเปนครูอยางมืออาชีพ 

การเรียนรูเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกัน ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องจากหลักการของ CCR 

งเนนการพัฒนาสติปญญา ดวยการวิเคราะหตนเองอยางใครครวญ ซึ่งแนนอนวาหากมีสมาธิ จิตจดจอตอ

สิ่งใด หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางแนวแน การเรียนรูอยางรวดเร็ว การพัฒนาตนเองจะเปนไปไดงาย อีกทั้งการรูจัก

แกปญหาที่เกิดขึ้นดวยกระบวนการวิจัย นั้นคือ การทําปญหาใหกลายเปนปญญา ตลอดจนการนําเอาความรูที่

คนพบ การปฏิบัติงานที่ดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันยอมนํามาซึ่งการพัฒนาทักษะการเรียนรวมกัน ทักษะการคิด 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สรุปผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนไปไดวา การพัฒนานักศึกษากลุมวิชาชีพครูมุงเนนผลิตตามมาตรฐานการผลิตที่คุรุ

การสรางความตระหนักรูใน

กําหนดแผนที่ชีวิตอาชีพครู)  

การคิดลงมือทําและการรูจักแกปญหาในชั้นเรียน  4) การ

ทักษะวิชาชีพครู ฐานรู ฐานเรียน ฐานสําเร็จ  6) วัฒนธรรม

าถึงตนเอง ผูอื่นในแงของความ

ตองการ การพัฒนาตนเองทั้งดานจิตใจ สติปญญา การรูจักใหชุดความรูดังกลาว เปนการจัดการเรียนรูที่เริ่มตั้งแต

การวิเคราะหตนเอง การอบรม การประเมินผลการประยุกตใชความรู  การทดลองใชความรู สะทอนผลการเรียนรู 

การปฏิบัติจริงผานกระบวนการโคชท้ังจากอาจารยนิเทศ อาจารยผูสอน ครูพี่เลี้ยงอยางตอเนื่อง ดวย

ความเปนกัลยาณมิตร นํามาซึ่งการซึมซับความเปนครู ทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ CCR อยางลึกซึ้ง 

บสอดคลองกันแนวคิดทฤษฏีการเรียนรูอยางมีความสุข ซึ่ง

เห็นคุณคาการเรียนรู 3) เปดประตูสูธรรมชาติ   

ผลลัพธที่เกิดกับนักศึกษา พบวา 1) นักศึกษามี

ทักษะทางวิชาชีพ พบวา นักศึกษามีการเตรียมการสอน การ

จัดการเรียนการสอน การออกแบบ การมีทัศนคติตอลูกศิษย และการเปนกัลยาณมิตรระหวางครูกับศิษย  3) ในดาน

พฤติกรรม พบวา  นักศึกษามีพฤติกรรมในเรื่องการตระหนักรูคุณคาตนเอง บุคลิกภาพ การอยูรวมกับผูอื่น 4) ดาน

จิตวิญญาณความเปนครู พบวา นักศึกษาเปนแบบอยางที่ดี รูจักแบงปนรูจักคําวา “ให” การเตรียมพรอม

ตรของครูตอศิษย ท้ังน้ีอาจเปนไปไดวาการอบรมและ

การลงมือปฏิบัติ และการหนุนเสริมชวยปรับเปลี่ยนการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงผูเรียนได สอดคลองกับการวิจัย

การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนจากกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด

กรณีศึกษารายวิชาการศึกษากับสังคม พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคมี 4 ดาน ไดแก ดาน

ทักษะในการประกอบอาชีพ ดานโลกทัศนหรือการมองโลกและการดําเนินชีวิต เชน การเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น 

โยชนแกสังคม การอยูรวมกับคนอื่นๆ เปนตน และ

ดานจิตใจ ไดแก การมีความเมตตา การรูจักพอเพียง การมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ เปนตน 

ดานความรู ไดความรูเกี่ยวกับ “กลยุทธการ

ดานทักษะทางวิชาชีพเขาใจหลัก 7 Cs 

ดานพฤติกรรมการดําเนินชีวิต 

าทันความคิดของตนเอง และตระหนักรูในคุณคา

ดานจิตวิญญาณความเปนครู การตระหนักถึงหนาที่การเปนครูอยางมืออาชีพ 5) เครือขาย

CCR โดยเฉพาะจิตตปญญา

งเนนการพัฒนาสติปญญา ดวยการวิเคราะหตนเองอยางใครครวญ ซึ่งแนนอนวาหากมีสมาธิ จิตจดจอตอ  

สิ่งใด หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางแนวแน การเรียนรูอยางรวดเร็ว การพัฒนาตนเองจะเปนไปไดงาย อีกทั้งการรูจัก

ปญหาใหกลายเปนปญญา ตลอดจนการนําเอาความรูที่

คนพบ การปฏิบัติงานที่ดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันยอมนํามาซึ่งการพัฒนาทักษะการเรียนรวมกัน ทักษะการคิด 



 

 

ทักษะมนุษยสัมพันธระหวางกัน และนํามาสูการสรางการยอมรับ การศรัทธาในวิชาชีพ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พลวัต วุฒิประจักษ 

สําหรับนักศึกษาครู เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค พบวา นักศึกษาครูเมื่อเรียนจบหลักสูตรมีการ

เปลี่ยนแปลงไดแก การรูจักตนเอง เขาใจผูอื่น เขาใจธ

เห็นอกเห็นใจผูอื่น รูจักการเสียสละ เห็นผลดีของความสามัคคี รวมมือกันทํางานเพื่อสาธารณะประโยชน เห็นคุณคา

ของกลุม รูจักการพึ่งพาตนเองและอยูอยางพอเพียง สามารถสรางสรรคคําพูดผานกระบวนการคิด อยา

ผล พรอมทั้งรูจักการนําหลักธรรมมาเปนแนวทางการดําเนินชีวิต

วัตถุประสงคที่ 3กลไกความรวมมือที่จะชวยใหเกิดโครงสรางการจัดการเรียนรู ใหมีความตอเนื่องและ

ยั่งยืนประกอบดวย 1) ผูบริหาร  

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 6

ขับเคลื่อนการสรางความรวมมือคือ 

M : Motoring การจัดการควบคุมตัวเองใหตระรูคุ

เรียนรูเชิงปฏิบัติ S : Shared  

สนับสนุน O :Optimism การมองโลกในแงดี

ไววางใจดวยกัลยาณมิตร S :  Spirituality 

โลกทัศนตามหลักการบริหารจัดการองคกรใหประสบผลสําเร็จ ที่มองวากลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางาน

ประกอบดวยผูบริหาร คณะกรรมการเพื่อรวมคิด รวมตัดสินใจ และผูมีสว

ดําเนินงาน จึงจะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ พระมหาประเสริฐ ถาวโร 

จังหวัดนครราชสีมา พบวา กลไกการพั

อบรมใหบริการแกเยาวชน ประชาชน หนวยงาน สถานศึกษา สงเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

กระบวนการ ขั้นเตรียมการอบรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ขั้นดําเนินการอบรม การแนะนําหลักธรรมเพื่อมา

ผสานกับการดําเนิน ขั้นการประเมินผล ดําเนินการโดยใชแบบสอบถาม 

รวมกับเครือขายตางๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนศีล 

เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น เครือขายภาครัฐ ซึ่งสามารถสังเครา

โคช การวิจัยเปนฐาน และการสรางชุมชนแหงการเรียนรูไดดังภาพ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ทักษะมนุษยสัมพันธระหวางกัน และนํามาสูการสรางการยอมรับ การศรัทธาในวิชาชีพ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ

จัยของ พลวัต วุฒิประจักษ (2554 : 157) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปญญาศึกษา 

สําหรับนักศึกษาครู เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค พบวา นักศึกษาครูเมื่อเรียนจบหลักสูตรมีการ

เปลี่ยนแปลงไดแก การรูจักตนเอง เขาใจผูอื่น เขาใจธรรมชาติ มีจิตสงบ ใจเย็นมากขึ้น เขาใจความตองการของผูอื่น 

เห็นอกเห็นใจผูอื่น รูจักการเสียสละ เห็นผลดีของความสามัคคี รวมมือกันทํางานเพื่อสาธารณะประโยชน เห็นคุณคา

ของกลุม รูจักการพึ่งพาตนเองและอยูอยางพอเพียง สามารถสรางสรรคคําพูดผานกระบวนการคิด อยา

ผล พรอมทั้งรูจักการนําหลักธรรมมาเปนแนวทางการดําเนินชีวิต 

กลไกความรวมมือที่จะชวยใหเกิดโครงสรางการจัดการเรียนรู ใหมีความตอเนื่องและ

ผูบริหาร  2) คณะกรรมการ CCR 3) ครูพี่เลี้ยง 4) อาจารยนิเทศและอาจารยผู

6) นักศึกษา 7) คณะครูและนักเรียน  8) ผูปกครองหรือชุมชนโดยใชกระบวนการ

ขับเคลื่อนการสรางความรวมมือคือ “PDCA” สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูไดแก “Mascots Learning” 

การจัดการควบคุมตัวเองใหตระรูคุณคาของตนเองและการเรียนรู  A :  Active learning  

S : Shared  การแลกเปลี่ยนเรียนรูสอนสะทอนผลรวมกัน C :  Coach 

การมองโลกในแงดีT : Teach and Trustworthiness  การสอนและการสรางความ

S :  Spirituality จิตวิญาณทางวิชาชีพครู ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ เนื่องจากผูใหขอมูลมี

โลกทัศนตามหลักการบริหารจัดการองคกรใหประสบผลสําเร็จ ที่มองวากลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางาน

ประกอบดวยผูบริหาร คณะกรรมการเพื่อรวมคิด รวมตัดสินใจ และผูมีสวนไดสวนเสียในการสะทอนผลการ

ดําเนินงาน จึงจะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ พระมหาประเสริฐ ถาวโร (2561 : 163-164) ที่ศึกษากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนศีล 

จังหวัดนครราชสีมา พบวา กลไกการพฒันาเยาวชนรักษาศีล5 ตนแบบ 1) กลไกศูนยอบรม ศูนยอบรมดําเนินการจัด

อบรมใหบริการแกเยาวชน ประชาชน หนวยงาน สถานศึกษา สงเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

กระบวนการ ขั้นเตรียมการอบรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ขั้นดําเนินการอบรม การแนะนําหลักธรรมเพื่อมา

การดําเนิน ขั้นการประเมินผล ดําเนินการโดยใชแบบสอบถาม 3) กลไกเครือขาย ไดดําเนินการการทํางาน

รวมกับเครือขายตางๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนศีล 5 ตนแบบกับเครือขายสถานศึกษา เครือขายชุมชน 

เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น เครือขายภาครัฐ ซึ่งสามารถสังเคราะหการบูรณาการระหวาง จิตตปญญา การ

โคช การวิจัยเปนฐาน และการสรางชุมชนแหงการเรียนรูไดดังภาพ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ทักษะมนุษยสัมพันธระหวางกัน และนํามาสูการสรางการยอมรับ การศรัทธาในวิชาชีพ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ

ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปญญาศึกษา 

สําหรับนักศึกษาครู เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค พบวา นักศึกษาครูเมื่อเรียนจบหลักสูตรมีการ

รรมชาติ มีจิตสงบ ใจเย็นมากขึ้น เขาใจความตองการของผูอื่น 

เห็นอกเห็นใจผูอื่น รูจักการเสียสละ เห็นผลดีของความสามัคคี รวมมือกันทํางานเพื่อสาธารณะประโยชน เห็นคุณคา

ของกลุม รูจักการพึ่งพาตนเองและอยูอยางพอเพียง สามารถสรางสรรคคําพูดผานกระบวนการคิด อยางมีเหตุและ

กลไกความรวมมือที่จะชวยใหเกิดโครงสรางการจัดการเรียนรู ใหมีความตอเนื่องและ

อาจารยนิเทศและอาจารยผูสอน 5) ศูนย

ผูปกครองหรือชุมชนโดยใชกระบวนการ

“Mascots Learning” ไดแก  

A :  Active learning  การ

C :  Coach  การโคชชวยเหลือ

การสอนและการสรางความ

จิตวิญาณทางวิชาชีพครู ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ เนื่องจากผูใหขอมูลมี

โลกทัศนตามหลักการบริหารจัดการองคกรใหประสบผลสําเร็จ ที่มองวากลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางาน

นไดสวนเสียในการสะทอนผลการ

ดําเนินงาน จึงจะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับผลการวิจัย

ที่ศึกษากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนศีล 5 ตนแบบใน

กลไกศูนยอบรม ศูนยอบรมดําเนินการจัด

อบรมใหบริการแกเยาวชน ประชาชน หนวยงาน สถานศึกษา สงเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2) กลไกเชิง

กระบวนการ ขั้นเตรียมการอบรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ขั้นดําเนินการอบรม การแนะนําหลักธรรมเพื่อมา

กลไกเครือขาย ไดดําเนินการการทํางาน

ตนแบบกับเครือขายสถานศึกษา เครือขายชุมชน 

ะหการบูรณาการระหวาง จิตตปญญา การ
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ขอเสนอแนะในการนําความรูไปประยุกตใช

ขอเสนอในการนําผลการวจิัยไปใช

 1. ในการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู  

เกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบ เพื่อเขาใจปรัชญาพื้นฐานของการเรียนรู และควรมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง

 2. ควรมีการจัดทําขอตกลง เงื่อนไข ความรวมมือระหวาง  

เลี้ยง 4) อาจารยนิเทศและอาจ

8) ผูปกครองหรือชุมชนในการจัดการเรียนการสอนตามหลักการของ 

เพื่อใหผูรับผิดชอบโครงการและผูเกี่ยวของไดศึกษารายละเอียด การดําเนินโครงการภาย

ตรงกัน ท้ังในดานการจัดกิจกรรม การประเมิน การวัดผล  เปนตน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งตอไป

 1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษา ที่พึงประสงคตอการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตการเริ่มตน

การรับนักศึกษา การบมเพาะ  ผ

อาจารย นักศึกษา และทองถิ่น
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ขอเสนอแนะในการนําความรูไปประยุกตใชขอเสนอแนะมดีังตอไปนี ้

ขอเสนอในการนําผลการวจิัยไปใช 

ในการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู  “Mascots Learning” ไปประยุกตใชควรมีการสรางความเขาใจ 

เกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบ เพื่อเขาใจปรัชญาพื้นฐานของการเรียนรู และควรมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง

ควรมีการจัดทําขอตกลง เงื่อนไข ความรวมมือระหวาง  1) ผูบริหาร  2) คณะกรรมการ 

อาจารยนิเทศและอาจารยผูสอน 5) ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู 6) นักศึกษา 

ผูปกครองหรือชุมชนในการจัดการเรียนการสอนตามหลักการของ CCR เชน การจัดทําคูมือการจัดการเรียนรู 

เพื่อใหผูรับผิดชอบโครงการและผูเกี่ยวของไดศึกษารายละเอียด การดําเนินโครงการภายใตมาตรฐานเดียวกัน เขาใจ

ตรงกัน ท้ังในดานการจัดกิจกรรม การประเมิน การวัดผล  เปนตน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษา ที่พึงประสงคตอการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตการเริ่มตน

การรับนักศึกษา การบมเพาะ  ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนทั้งในดาน

อาจารย นักศึกษา และทองถิ่น 
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กตใชควรมีการสรางความเขาใจ 

เกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบ เพื่อเขาใจปรัชญาพื้นฐานของการเรียนรู และควรมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง 

คณะกรรมการ CCR 3) ครูพี่

นักศึกษา 7) คณะครูและนักเรียน  

เชน การจัดทําคูมือการจัดการเรียนรู 

ใตมาตรฐานเดียวกัน เขาใจ

ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษา ที่พึงประสงคตอการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตการเริ่มตน

ลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนทั้งในดาน



 

 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนา

ตนเอง พัฒนานักเรียน ใหมีความเปนครูมืออาชีพท้ังดานรางกาย จิตใจ 

 

9. เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). 

และ 2553). กรุงเทพมหานคร

พลวัต วุฒิประจักษ. (2011). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักศึกษาครู

คุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค

วรวุฒิ เพ็งพันธ. (2558). การจัดกจิกรรมการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

พัฒนากับการศึกษา

ศศิธร บวัทอง. (2560). การวัดและประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

University, 10(2), 

สายฝน แสนใจพรม และ น้ําผึ้ง อินทะเนตร

จัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิช

210-223. 

สํานักราชเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กรุงเทพมหานคร. 

สํานักราชเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กรุงเทพมหานคร. 

Hough.  (2004). Professional Learning Communities, Leadership, and Student Learning

28(1) : 1-15. 

Huat and Torring. (2004). Human Resource management in Asia

Prentice - Hill, inc.

Jan Nederveen Pieterse. ( 

Maryam Karimi. (2014). Political Development Concept by Looking Briefly at the Iran's 

Mohammad Reza Pahlavi Rule

67-78. 

United Nations Educational.

RetrievedMay 20,

Educational:http://unesdoc.unesco.org/images/

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนา

ตนเอง พัฒนานักเรียน ใหมีความเปนครูมืออาชีพท้ังดานรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  

). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไข เพิ่มเติม พ

กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ. 

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักศึกษาครู

คุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค. ศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย, 2(2), 150-162

การจัดกจิกรรมการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา : กรณีศึกษารายวิชาการ

พัฒนากับการศึกษา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม(1), 279-290. 

การวัดและประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21. Veridian E

, 1856-1867. 

สายฝน แสนใจพรม และ น้ําผึ้ง อินทะเนตร. (2561). บทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการ

จัดการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

สํานักราชเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แผนการศึกษาแหงชาติ พ

สํานักราชเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แผนการศึกษาแหงชาติ พ

Professional Learning Communities, Leadership, and Student Learning

Human Resource management in Asia. 3rd ed. Jurong, Singapore: 

Hill, inc. 

( 2001). Development.New Delhi: Sage Publications.

Political Development Concept by Looking Briefly at the Iran's 

Mohammad Reza Pahlavi Rule.Journal of Public Administration and Governance,

United Nations Educational. (2013 ). Education for Sustainable Development 

, 2015 from United Nations 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf 

282 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนา

ฉบับแกไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักศึกษาครู เพื่อเสริมสราง

162. 

กรณีศึกษารายวิชาการ 

Veridian E-Journal, Silpakorn 

บทบาทครูพี่เลี้ยงในการสงเสริมความสามารถดานการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน(3), 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579. 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579. 

Professional Learning Communities, Leadership, and Student Learning. RMIT.  

. 3rd ed. Jurong, Singapore: 

.New Delhi: Sage Publications. 

Political Development Concept by Looking Briefly at the Iran's  

.Journal of Public Administration and Governance, 4(4), 

ion for Sustainable Development Goals.  



 

 

การศึกษาสภาพก

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย  เพื่อศึกษาสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางเปนสถานศึกษา จํานวน 

สถานศึกษา จํานวน 103 คน และครูหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 

ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา สภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจา

การสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกันการสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน การเรียนรูรวมกันและประยุกตใช

ความรูการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลและการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน ตามลําดับ

 
คําสําคัญ : สภาพการเปนชุมชนแหงก
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การศึกษาสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

 
วนิดา   คุณสิน

1 นงลกัษณ  ใจฉลาด
2 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย  เพื่อศึกษาสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา 

นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 โดยมีประชากรเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จํานวน 137 แหง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่

และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางเปนสถานศึกษา จํานวน 103 แหง  กลุมของผูใหขอมูลประกอบดวยผูบริหาร

คน และครูหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 103 คนรวมทั้งสิ้น จํานวน 

ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาเฉลี่ย

 

ผลการวิจัย พบวา สภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีสภาพการเปน

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดดังนี้ 

การสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกันการสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน การเรียนรูรวมกันและประยุกตใช

ความรูการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลและการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน ตามลําดับ 

สภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู, ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

                   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม (meow_na@hotmail.com
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ารเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย  เพื่อศึกษาสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา 

โดยมีประชากรเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

แหง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่

ขอมูลประกอบดวยผูบริหาร

คนรวมทั้งสิ้น จํานวน 206 คน เครื่องมือที่ใช

ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาเฉลี่ย

ผลการวิจัย พบวา สภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีสภาพการเปน

กดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดดังนี้ 

การสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกันการสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน การเรียนรูรวมกันและประยุกตใช

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

meow_na@hotmail.com) 
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The purpose of this research was to study condition of Professional Learning Community 

in schools under Phichit Primary Educational Service Area Office 1. The population ofSchools 

under Phichit Primary Educational Service Area Office is 137 schools. The sample size 

ions by using Krejcie & Morgan get at103schools. The 206 informants included 10

school administrators and 103 Head of Academic Affairs. The Instrument in this research was a 

five rating scales questionnaire. The statistics used for data analysis were mean

The result of this research found that study conditions of Professional Learning 

Community in Phichit Primary Educational Service Area Office 1overall at a high level by 

descending order of the average as follow; The Shared Values and Vision, the Supportive and 

Shared Leadership, the Collective Creativity, the Shared Personal Practice and the Supportive 

Condition of Professional Learning Community,Professional Learning Community
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The Study Conditions of Professional Learning Community 

In Schools under Phichit Primary Educational Service Area Office 1 

research was to study condition of Professional Learning Community 

The population ofSchools 

under Phichit Primary Educational Service Area Office is 137 schools. The sample size 

informants included 103 

school administrators and 103 Head of Academic Affairs. The Instrument in this research was a 

five rating scales questionnaire. The statistics used for data analysis were mean and standard 

The result of this research found that study conditions of Professional Learning 

overall at a high level by 

s and Vision, the Supportive and 

Shared Leadership, the Collective Creativity, the Shared Personal Practice and the Supportive 

Condition of Professional Learning Community,Professional Learning Community 

meow_na@hotmail.com) 



 

 

1. บทนํา 
 การเปลี่ยนแปลงในยุคที่ความรูและเทคโนโลยีเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 

โอกาสทางการศึกษาและการมีสวนรวม ซึ่งไดกําหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษ

ระบบชัดเจนครอบคลุม 4 ดาน  

คุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม 

เปนปจจัยสําคัญไปสูคุณภาพของผูเรียน  กระท

Learning Community) หรือ 

ฐาน ที่เกิดจากการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู ผูบริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อ

เรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ 

PLC : Professional Learning Community 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เปาหมายเพื่

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางแทจริง 

มัธยมศึกษาเขต 17, 2560 : 2

 การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครูขึ้นภายในสถานศึกษา ไดรับการสนับสนุนจากงาน

ตางประเทศหลากหลายชิ้นที่บงบอกถึงผลดีที่เกิดกับครูผูสอนและผูเรียน ไมวาจะเปนการศึกษาของ 

ที่อธิบายถึงผลดีที่เกิดขึ้นแกครูผูสอน พบวา ครูผูสอนสวนใหญรูสึกโดดเดี่ยวในการทํางานนอยลง ผูกพันตอพันธกิจ

และเปาหมายของโรงเรียนมากขึ้

ตอพัฒนาการของผูเรียน เกิดพลังในการเรียนรู 

คือ คนพบความรูใหมๆ เกี่ยวกับการสอนและตัวผูเรียนที่ไมเคยสังเกตมาก

และตระหนักถึงบทบาทในการสอนที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุดตามเกณฑที่คาดหวัง รับทราบขอมูล

สารสนเทศท่ีจําเปนตอวิชาชีพไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว อันสงผลดีตอการปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพของตน เพิ่มขวัญ

และกําลังใจตอการปฏิบัติงาน ลดอัตราการลาหยุดงาน ปรับการสอนใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียนอยาง

รวดเร็ว สําหรับผลดีที่เกิดขึ้นแกผูเรียน พบวา ผูเรียนมีอัตราการตกซ้ําชั้นลดลง ขาดเรียนนอยลง มีผลการเรียนรู

เพิ่มขึ้นอยางเดนชัด ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ประวัติ

: 394)  

 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

เนื่องมาจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

ปรับเปลี่ยนการทํางานของครูผูสอนใหมีการทํางานรวมกันเปนทีม สนับสนุนการเปนผูนํารวมกันในการเรียนรู และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล และประยุกตใชความรูที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีเ

วิชาชีพครู เพื่อจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหสูงขึ้น สอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ มินตรา ลายสนิทเสรีกุล

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ยนแปลงในยุคที่ความรูและเทคโนโลยีเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 –2561) ไดเนนเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ เรื่องคุณภาพการศึกษา 

โอกาสทางการศึกษาและการมีสวนรวม ซึ่งไดกําหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปน

ดาน  (1)  พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม (2)  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 

คุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม (4)  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม  การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม

เปนปจจัยสําคัญไปสูคุณภาพของผูเรียน  กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางสงเสริมใหมีการอบรม 

หรือ "ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ” ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน ที่เกิดจากการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู ผูบริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อ

เรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ 

PLC : Professional Learning Community สูสถานศึกษา ท้ังระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เปาหมายเพื่อใหครูที่เขารวมโครงการนํากระบวนการตามกรอบ

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางแทจริง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2) 

การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครูขึ้นภายในสถานศึกษา ไดรับการสนับสนุนจากงาน

ตางประเทศหลากหลายชิ้นที่บงบอกถึงผลดีที่เกิดกับครูผูสอนและผูเรียน ไมวาจะเปนการศึกษาของ 

ที่อธิบายถึงผลดีที่เกิดขึ้นแกครูผูสอน พบวา ครูผูสอนสวนใหญรูสึกโดดเดี่ยวในการทํางานนอยลง ผูกพันตอพันธกิจ

และเปาหมายของโรงเรียนมากขึน้และกระตือรือรนที่จะปฏิบัติใหบรรลุพันธกิจขององคกร รูสึกรับผิดชอบเปนกลุม

ตอพัฒนาการของผูเรียน เกิดพลังในการเรียนรู (Powerful Learning) ที่สงผลใหการสอนในชั้นเรียนมีผลดียิ่งขึ้น 

คือ คนพบความรูใหมๆ เกี่ยวกับการสอนและตัวผูเรียนที่ไมเคยสังเกตมากอน เขาใจเนื้อหาสาระไดแตกฉานยิ่งขึ้น 

และตระหนักถึงบทบาทในการสอนที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุดตามเกณฑที่คาดหวัง รับทราบขอมูล

สารสนเทศท่ีจําเปนตอวิชาชีพไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว อันสงผลดีตอการปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพของตน เพิ่มขวัญ

จตอการปฏิบัติงาน ลดอัตราการลาหยุดงาน ปรับการสอนใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียนอยาง

รวดเร็ว สําหรับผลดีที่เกิดขึ้นแกผูเรียน พบวา ผูเรียนมีอัตราการตกซ้ําชั้นลดลง ขาดเรียนนอยลง มีผลการเรียนรู

เพิ่มขึ้นอยางเดนชัด ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร และการอาน (มินตรา และ ปยพงษ

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1 พบวา ยังมีสถานศึกษาบางแหงยังไมผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 

เนื่องมาจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไมไดเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะดาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 : 2560) จากผลดีของการเปนชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

บเปลี่ยนการทํางานของครูผูสอนใหมีการทํางานรวมกันเปนทีม สนับสนุนการเปนผูนํารวมกันในการเรียนรู และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล และประยุกตใชความรูที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีเงื่อนไขที่สนับสนุนสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพครู เพื่อจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหสูงขึ้น สอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ มินตรา ลายสนิทเสรีกุล

285 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ยนแปลงในยุคที่ความรูและเทคโนโลยีเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการ

ประการ คือ เรื่องคุณภาพการศึกษา 

าและการเรียนรูอยางเปน

พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม (3) พัฒนา

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม  การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม

รวงศึกษาธิการมีแนวทางสงเสริมใหมีการอบรม PLC (Professional 

ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน ที่เกิดจากการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู ผูบริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ 

สูสถานศึกษา ท้ังระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อใหครูที่เขารวมโครงการนํากระบวนการตามกรอบ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพครูขึ้นภายในสถานศึกษา ไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศหลากหลายชิ้นที่บงบอกถึงผลดีที่เกิดกับครูผูสอนและผูเรียน ไมวาจะเปนการศึกษาของ Hord (1997) 

ที่อธิบายถึงผลดีที่เกิดขึ้นแกครูผูสอน พบวา ครูผูสอนสวนใหญรูสึกโดดเดี่ยวในการทํางานนอยลง ผูกพันตอพันธกิจ

นและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติใหบรรลุพันธกิจขององคกร รูสึกรับผิดชอบเปนกลุม

ที่สงผลใหการสอนในชั้นเรียนมีผลดียิ่งขึ้น 

อน เขาใจเนื้อหาสาระไดแตกฉานยิ่งขึ้น 

และตระหนักถึงบทบาทในการสอนที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุดตามเกณฑที่คาดหวัง รับทราบขอมูล

สารสนเทศท่ีจําเปนตอวิชาชีพไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว อันสงผลดีตอการปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพของตน เพิ่มขวัญ

จตอการปฏิบัติงาน ลดอัตราการลาหยุดงาน ปรับการสอนใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียนอยาง

รวดเร็ว สําหรับผลดีที่เกิดขึ้นแกผูเรียน พบวา ผูเรียนมีอัตราการตกซ้ําชั้นลดลง ขาดเรียนนอยลง มีผลการเรียนรู

มินตรา และ ปยพงษ, 2557 

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พบวา ยังมีสถานศึกษาบางแหงยังไมผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 

ภายในสถานศึกษาไมไดเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะดาน

จากผลดีของการเปนชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จึงมีการ

บเปลี่ยนการทํางานของครูผูสอนใหมีการทํางานรวมกันเปนทีม สนับสนุนการเปนผูนํารวมกันในการเรียนรู และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล และประยุกตใชความรูที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อปรับปรุงและ

งื่อนไขที่สนับสนุนสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพครู เพื่อจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหสูงขึ้น สอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ มินตรา ลายสนิทเสรีกุล



 

 

และปยพงษสุเมตติกุล (2557

ขับเคลื่อนโรงเรียนนั้น เปนแนวทางที่มีประสิทธิภาพและสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการยกระดับ

การศึกษาทั้งระบบ และพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหทัดเทียมกับสากล เสริมสรางทักษะการเรียนรูแหงอนาคต 

อีกท้ังเปนการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเห็นควา

การประเมินผลผูเรียน  

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการเปนชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

ถึงสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พิจิตร เขต 1 อันจะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรู เพื่อใหผูบริหารและครูมีการ

พัฒนาตนเองและรวมกันทํางานสงเสริมคุณภาพของส

 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
     3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

ผูวิจัยมุงศึกษาการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 

เขต 1 ใน 5 องคประกอบดังนี้ 

3) การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน

     3.2 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง

3.2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

1 จํานวน 137 แหง  

         3.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จํานวน 

ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนและใชการเลือกแบบเจาะจง กลุมตัวอยางผูใหขอมูลประกอบดวยผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 103 คน และครูหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
1) การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา เปดโอกาสใหมีการ

สรางผูนําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนผูนําและผูตามรวมกันในการแลกเปลี่

ความสําคัญกับผูรวมงานทุกคนในการแสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนรูเรียนรู สงผลใหครูมีการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงตนเองทางวิชาชีพครูอยางภาคภูมิใจและมีความสุข จนสามารถแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองได

อยางเต็มที่ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูข

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

2557 : 394) ที่พบวา การใหชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของการบริ

ขับเคลื่อนโรงเรียนนั้น เปนแนวทางที่มีประสิทธิภาพและสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการยกระดับ

การศึกษาทั้งระบบ และพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหทัดเทียมกับสากล เสริมสรางทักษะการเรียนรูแหงอนาคต 

อีกท้ังเปนการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเห็นความสําคัญของการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและ

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการเปนชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

ถึงสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อันจะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรู เพื่อใหผูบริหารและครูมีการ

พัฒนาตนเองและรวมกันทํางานสงเสริมคุณภาพของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป      

เพื่อศึกษาสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 
 

กษาการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 

องคประกอบดังนี้ 1) การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน2) การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรู

การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน4) การมีเงื่อนไขทีส่นับสนุน5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล

ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จํานวน 103 แหง ไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางประมาณคากลุม

ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนและใชการเลือกแบบเจาะจง กลุมตัวอยางผูใหขอมูลประกอบดวยผูบริหาร

คน และครูหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 103 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 

การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา เปดโอกาสใหมีการ

สรางผูนําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนผูนําและผูตามรวมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีอิสระและใสใจให

ความสําคัญกับผูรวมงานทุกคนในการแสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนรูเรียนรู สงผลใหครูมีการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงตนเองทางวิชาชีพครูอยางภาคภูมิใจและมีความสุข จนสามารถแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองได

อยางเต็มที่ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ที่พบวา การใหชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

ขับเคลื่อนโรงเรียนนั้น เปนแนวทางที่มีประสิทธิภาพและสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการยกระดับ

การศึกษาทั้งระบบ และพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหทัดเทียมกับสากล เสริมสรางทักษะการเรียนรูแหงอนาคต 

มสําคัญของการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและ

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการเปนชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เพื่อใหทราบ

ถึงสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อันจะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรู เพื่อใหผูบริหารและครูมีการ

ถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป       

เพื่อศึกษาสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กษาการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 

การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรู

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

งนี้  ไดแก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แหง ไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางประมาณคากลุม

ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนและใชการเลือกแบบเจาะจง กลุมตัวอยางผูใหขอมูลประกอบดวยผูบริหาร

คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 206 คน 

การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา เปดโอกาสใหมีการ

ยนเรียนรู มีอิสระและใสใจให

ความสําคัญกับผูรวมงานทุกคนในการแสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนรูเรียนรู สงผลใหครูมีการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงตนเองทางวิชาชีพครูอยางภาคภูมิใจและมีความสุข จนสามารถแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองได



 

 

 2)การเรียนรูรวมกันและการประยุกตใชความรู หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สามารถเลือกแนว

ปฏิบัติที่ดี และมีการนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดยมีการ

ประเมินผล ปรับปรุงและหาแนวทางแกไขการ

การประยุกตใชความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

สม่ําเสมอเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ

      3) การสรางวิสัยทัศนและคานิยมร

วิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน มองเห็นภาพความสําเร็จรวมกัน มีทิศทางการทํางาน เปาหมาย คานิยม และ

แนวทางปฏิบัติเดียวกันในการทํางานรวมกันเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ

 4) การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีการจัดวัน เวลา จํานวนชั่วโมง 

สถานที่ การรวมกลุมของผูบริหารและครูมีขอมูลสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวก และการสงเสริมขวัญกําลังใจ

ของครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

แบบมีสวนรวม และมีระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  

 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา เปนผูนําในการสนับสนุน

และจัดบรรยากาศใหมีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยมีการแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติ

ผลจากการนําแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกตใช และประสบการณการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปน

สําคัญของครูแตละทาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร
 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 

6. วธิีดําเนินการวิจัย 
     6.1 เครื่องทีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู

ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

(Rating Scale)ตามแบบของลิเคอรท 

1) ศึกษาหลักการทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

1.แนวคิดเกี่ยวกับการเปนชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การเรียนรูรวมกันและการประยุกตใชความรู หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สามารถเลือกแนว

ปฏิบัติที่ดี และมีการนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดยมีการ

ประเมินผล ปรับปรุงและหาแนวทางแกไขการปฏิบัติงานของครูแตละทานรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร รวมทั้งมี

การประยุกตใชความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

สม่ําเสมอเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ 

การสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกัน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีสวนรวมในการสราง

วิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน มองเห็นภาพความสําเร็จรวมกัน มีทิศทางการทํางาน เปาหมาย คานิยม และ

แนวทางปฏิบัติเดียวกันในการทํางานรวมกันเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ

สนับสนุน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีการจัดวัน เวลา จํานวนชั่วโมง 

สถานที่ การรวมกลุมของผูบริหารและครูมีขอมูลสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวก และการสงเสริมขวัญกําลังใจ

ของครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

แบบมีสวนรวม และมีระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู   

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา เปนผูนําในการสนับสนุน

และจัดบรรยากาศใหมีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยมีการแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติ

ผลจากการนําแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกตใช และประสบการณการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปน

สําคัญของครูแตละทาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

เครื่องทีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู

ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 แบบมาตราสวนประมาณคา 

ตามแบบของลิเคอรท (Likert) มีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม ดังน้ี 

ศึกษาหลักการทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

สภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู

1.การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน

2. การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรู

3. การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน

4. การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล

แนวคิดเกี่ยวกับการเปนชุมชน 

รูทางวิชาชีพครู 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การเรียนรูรวมกันและการประยุกตใชความรู หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สามารถเลือกแนว

ปฏิบัติที่ดี และมีการนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดยมีการ

ปฏิบัติงานของครูแตละทานรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร รวมทั้งมี

การประยุกตใชความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

วมกัน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีสวนรวมในการสราง

วิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน มองเห็นภาพความสําเร็จรวมกัน มีทิศทางการทํางาน เปาหมาย คานิยม และ

แนวทางปฏิบัติเดียวกันในการทํางานรวมกันเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ 

สนับสนุน หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีการจัดวัน เวลา จํานวนชั่วโมง 

สถานที่ การรวมกลุมของผูบริหารและครูมีขอมูลสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวก และการสงเสริมขวัญกําลังใจ

ของครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูรวมกัน การบริหารงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษา เปนผูนําในการสนับสนุน

และจัดบรรยากาศใหมีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยมีการแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการนําปญหา 

ผลจากการนําแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกตใช และประสบการณการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ศึกษาหลักการทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู 

การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน 

การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรู 

การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล 



 

 

2) เสนอรางแบบสอบถามและเสนอตออาจารยที่ปรึกษา แลวนําขอเสนอมาปรับปรุงแกไขใหครอบคลุม

ดานโครงสราง เนื้อหา และความเหมาะสมในการใชภาษา

3) นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

validity) วาครอบคลุมเนื้อหาถูกตองตามกรอบแนวคิดการวิจัย และที่ไดกําหนดเปนนิยามศัพทไวหรือไม โดย

พิจารณาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับจุดมุงหมายของการวิจัย 

Congruence: IOC) พบวา แบบสอบถามทั้งฉบับมีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 

4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 

การทดลองมาหาคาความเชื่อมั่น 

ความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.

            5) ปรับปรุงแกไขเครื่องมื

ตอไป 

6.2 การเก็บรวบรวมขอมูล

 ขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อทําหนังสือนําสง

แบบสอบถามถึงสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล และ

ตนเอง โดยไดรับกลับคืนมา 168 

 6.3 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการตอบแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา จากนั้นดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลแบบสอบถามโดยหาคาเฉลี่ย

 

7. ผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 1 ระดับสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

ลําดับ การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูฯ

1 

2 

3 

4 

5 

การสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกัน

การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน

การเรยีนรูรวมกันและประยุกตใชความรู

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล

การมีเงื่อนไขทีส่นับสนุน

คาเฉลี่ยรวม
 

จากตารางที่ 1พบวา สภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

สูงสุด คือ ดานการสรางวิสัยทัศนและค

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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เสนอรางแบบสอบถามและเสนอตออาจารยที่ปรึกษา แลวนําขอเสนอมาปรับปรุงแกไขใหครอบคลุม

ดานโครงสราง เนื้อหา และความเหมาะสมในการใชภาษา 

นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

วาครอบคลุมเนื้อหาถูกตองตามกรอบแนวคิดการวิจัย และที่ไดกําหนดเปนนิยามศัพทไวหรือไม โดย

ามสอดคลองระหวางคําถามกับจุดมุงหมายของการวิจัย (Index of Item Objective 

พบวา แบบสอบถามทั้งฉบับมีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.80 

นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางในสถานศึกษา สังกัด

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลจากแบบสอบถาม ที่ไดจาก

การทดลองมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม และหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค ไดคา

.97 

ปรับปรุงแกไขเครื่องมือและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณนําไปเก็บรวมรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อทําหนังสือนําสง

แบบสอบถามถึงสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล และขอรับแบบสอบถามคืนดวย

168 ฉบับ คิดเปนรอยละ 81.55 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการตอบแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา จากนั้นดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลแบบสอบถามโดยหาคาเฉลี่ย(�̅)และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

ระดับสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  

การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูฯ Mean S

การสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกัน 

การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน 

การเรยีนรูรวมกันและประยุกตใชความรู 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล 

การมีเงื่อนไขทีส่นับสนุน 

4.44 

4.33 

4.11 

4.09 

4.05 

0

0

0

0

0

คาเฉลี่ยรวม 4.20 0.4

พบวา สภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ดานการสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกัน  รองลงมา คือ ดานการสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน การ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เสนอรางแบบสอบถามและเสนอตออาจารยที่ปรึกษา แลวนําขอเสนอมาปรับปรุงแกไขใหครอบคลุมทั้ง

ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

วาครอบคลุมเนื้อหาถูกตองตามกรอบแนวคิดการวิจัย และที่ไดกําหนดเปนนิยามศัพทไวหรือไม โดย

Index of Item Objective 

80 – 1.00 

กับกลุมตัวอยางในสถานศึกษา สังกัด

คน แลวนําขอมูลจากแบบสอบถาม ที่ไดจาก

ของแบบสอบถาม และหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค ไดคา

อและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณนําไปเก็บรวมรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง

ขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อทําหนังสือนําสง

ขอรับแบบสอบถามคืนดวย

ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการตอบแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา จากนั้นดําเนินการวิเคราะห

ระดับสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 

S.D. ระดับสภาพ 

0.50 

0.51 

0.53 

0.59 

0.56 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

0.46 มาก 

พบวา สภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย

านิยมรวมกัน  รองลงมา คือ ดานการสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน การ



 

 

เรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรูการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมี

เงื่อนไขที่สนับสนุน 
 

ตารางที่ 2 ระดับสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูใน

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูฯ

1. การสรางวิสยัทัศนและคานิยมรวมกัน

2. การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน

3. การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรู

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล

5. การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน 

 

คาเฉลี่ยรวม
 

จากตารางที่ 2พบวา สภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกัน 

รองลงมา คือ ดานการสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรูการ

เรียนรูระหวางบุคคลและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน
 

จากภาพที่ 2 พบวา การสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกันของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษามี

0.1.2.3.4.5.

คา
เฉ

ลี่ย
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เรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรูการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมี

ระดับสภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จําแนกตามผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนาฝายวิชาการ

การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูฯ 

ผูบริหารสถานศึกษา  ครูหัวหนาฝายวิชาการ

Mean (S.D.) 
ระดับ

สภาพ 
 Mean

รางวิสยัทัศนและคานิยมรวมกัน 

การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน 

การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรู 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล 

 

4.44 

4.29       

4.07       

4.05 

3.97 

0.49 

0.50 

0.57 

0.63 

0.58 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 4.44

4.37

4.15

4.13

4.12

คาเฉลี่ยรวม 4.16 0.47 มาก  4.24

พบวา สภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ของผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนาฝายวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกัน 

รองลงมา คือ ดานการสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรูการ

เรียนรูระหวางบุคคลและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน 

 

ภาพที่ 2  การสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกัน 
 

พบวา การสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกันของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และโดย

บมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษามี
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรูการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมี

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 

จําแนกตามผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนาฝายวิชาการ 

ครูหัวหนาฝายวิชาการ 

Mean (S.D.) 
ระดับ

สภาพ 

4.44 

4.37 

4.15 

4.13 

12 

0.52 

0.52 

0.49 

0.54 

0.53 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

4.24 0.45 มาก 

พบวา สภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

บริหารสถานศึกษาและครูหัวหนาฝายวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกัน 

รองลงมา คือ ดานการสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรูการแลกเปลี่ยน

 

พบวา การสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกันของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และโดย

บมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษามี

ผูบริหารสถานศึกษา



 

 

เปาหมายเดียวกันในการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูบริหาร

และครูมีคานิยมเดียวกันในการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรี

ผูบริหารสถานศึกษา พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีเปาหมายเดียวกันในการ

ทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูบริหารและครูมีคานิ

ในการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญเมื่อพิจารณาเปนรายขอของครูหัวหนาฝายวิชาการ 

พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีเปาหมายเดียวกันในการทํางานรวมกันเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ แ

การทํางานรวมกัน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ
 

 

จากภาพที่ 3พบวา การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกันของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝา

ภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูใหความสําคัญกับ

ผูรวมงานทุกคนในการแลกเปลี่ยนรูเรียนรูเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก 

ครูสามารถแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอของผูบริหารสถานศึกษา พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูใหความสําคัญกับ

ผูรวมงานทุกคนในการแลกเปลี่ยนรูเรียนรูเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรี

ผูบริหารและครูเปดโอกาสใหผูนําการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรในสถานศึกษารวมกันเปน

ผูนําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญเมื่อพิจารณาเปนรายขอของครูหัวหนา

ฝายวิชาการ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยาง

เต็มที่ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษาของทานมีแนวทาง

ปฏิบัติเดียวกันในการทํางานรวมกัน เพื่อพัฒนาการเรียนรู
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เปาหมายเดียวกันในการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูบริหาร

และครูมีคานิยมเดียวกันในการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญเมื่อพิจารณาเปนรายขอของ

ผูบริหารสถานศึกษา พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีเปาหมายเดียวกันในการ

ทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูบริหารและครูมีคานิ

ในการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญเมื่อพิจารณาเปนรายขอของครูหัวหนาฝายวิชาการ 

พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีเปาหมายเดียวกันในการทํางานรวมกันเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษาของทานมีแนวทางปฏิบัติเดียวกันใน

การทํางานรวมกัน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ 

ภาพที่ 3การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน 
 

พบวา การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกันของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝา

ภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูใหความสําคัญกับ

ผูรวมงานทุกคนในการแลกเปลี่ยนรูเรียนรูเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก 

ยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอของผูบริหารสถานศึกษา พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูใหความสําคัญกับ

ผูรวมงานทุกคนในการแลกเปลี่ยนรูเรียนรูเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก 

ผูบริหารและครูเปดโอกาสใหผูนําการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรในสถานศึกษารวมกันเปน

ผูนําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญเมื่อพิจารณาเปนรายขอของครูหัวหนา

าร พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยาง

เต็มที่ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษาของทานมีแนวทาง

ปฏิบัติเดียวกันในการทํางานรวมกัน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ 

4.
18 4.
30

4.
21

4.
27 4.
44 4.
51

4.
26

4.
20

4.
19 4.
29

4.
33

4.
38

4.
33 4.
42

4.
43

4.
40

4.
35

4.
36

4.
31 4.
37

4.
26 4.
34

4.
27 4.
35

4.
43

4.
46

4.
30

4.
28 4.
25

4.
33

000000000000

1 3 5 7 9

ขอที่

คาเฉลี่ยรายขอ

การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกัน

ผูบริหารสถานศึกษา

ครูหัวหนาฝายวิชาการ

ภาพรวม

290 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เปาหมายเดียวกันในการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูบริหาร

ยนรูของผูเรียนเปนสําคัญเมื่อพิจารณาเปนรายขอของ

ผูบริหารสถานศึกษา พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีเปาหมายเดียวกันในการ

ทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูบริหารและครูมีคานิยมเดียวกัน

ในการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญเมื่อพิจารณาเปนรายขอของครูหัวหนาฝายวิชาการ 

พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีเปาหมายเดียวกันในการทํางานรวมกันเพื่อ

ละคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษาของทานมีแนวทางปฏิบัติเดียวกันใน

 

พบวา การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกันของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และโดย

ภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูใหความสําคัญกับ

ผูรวมงานทุกคนในการแลกเปลี่ยนรูเรียนรูเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก 

ยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอของผูบริหารสถานศึกษา พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารและครูใหความสําคัญกับ

ยนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก 

ผูบริหารและครูเปดโอกาสใหผูนําการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรในสถานศึกษารวมกันเปน

ผูนําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญเมื่อพิจารณาเปนรายขอของครูหัวหนา

าร พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยาง

เต็มที่ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก สถานศึกษาของทานมีแนวทาง

ผูบริหารสถานศึกษา

ครูหัวหนาฝายวิชาการ



 

 

จากภาพที่ 4พบวา การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรูของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และ

โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ได

ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สามารถเลือกนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญไดและ

คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ครูมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

เปนสําคัญอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเมื่อพิจารณาเปนรายขอของผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนาฝายวิชาการ พบวา

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในสถานศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สามารถเลือกนําไป

ประยุกตใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสํา

ของทานมีการประยุกตใชความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญอยาง

ตอเนื่องสม่ําเสมอและคาเฉลี่ยต่ําสุดของครูหัวหนาฝายวิชาการ ไดแก ครูมีการปรับปรุงแนวปฏิ

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
 

 

จากภาพที่ 5พบวา การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และโดย

ภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

อยางเปนกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาโดยเนนการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ไดแก ครูมีการนํา

ปญหาจากการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูขอ
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คา

เฉ
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ภาพที่ 4  การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรู 
 

พบวา การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรูของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และ

โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในสถานศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดี

ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สามารถเลือกนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญไดและ

คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ครูมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

สําคัญอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเมื่อพิจารณาเปนรายขอของผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนาฝายวิชาการ พบวา

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในสถานศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สามารถเลือกนําไป

ประยุกตใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญโดยคาเฉลี่ยต่ําสุดของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษา

ของทานมีการประยุกตใชความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญอยาง

ตอเนื่องสม่ําเสมอและคาเฉลี่ยต่ําสุดของครูหัวหนาฝายวิชาการ ไดแก ครูมีการปรับปรุงแนวปฏิ

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

ภาพที่ 5  การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล 

พบวา การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และโดย

ในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

อยางเปนกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาโดยเนนการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ไดแก ครูมีการนํา

ปญหาจากการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญของครูแตละทานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

 

พบวา การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรูของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และ

แก ในสถานศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดี

ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สามารถเลือกนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญไดและ

คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ครูมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

สําคัญอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเมื่อพิจารณาเปนรายขอของผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนาฝายวิชาการ พบวา

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ในสถานศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สามารถเลือกนําไป

คัญโดยคาเฉลี่ยต่ําสุดของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษา

ของทานมีการประยุกตใชความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญอยาง

ตอเนื่องสม่ําเสมอและคาเฉลี่ยต่ําสุดของครูหัวหนาฝายวิชาการ ไดแก ครูมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ไดจากการ

 

พบวา การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และโดย

ในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

อยางเปนกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาโดยเนนการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ไดแก ครูมีการนํา

งผูเรียนเปนสําคัญของครูแตละทานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรู            

ผูบริหารสถานศึกษา

ครูหัวหนาฝายวิชาการ

ผูบริหารสถานศึกษา

ครูหัวหนาฝายวิชาการ



 

 

อยางเปนกัลยาณมิตรเมื่อพิจารณาเปนรายขอของผูบริหารสถานศึกษา พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษา

ของทานมีการแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสํา

ไดแก ครูมีการนําปญหาจากการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญของครูแตละทานมา

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตรเมื่อพิจารณาเปนรายขอของครูหัวหนาฝายวิชาการ พบวาขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูมีการแลก

ผูเรียนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ไดแก ครูมีการนําปญหาจากการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนเปนสําคัญของครูแตละทานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร

 

     จากภาพที่ 6พบวา การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน ของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และโดยภาพ

รวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝาย

วิชาการและโดยภาพรวมไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูรวมกันผูบริหาร

สถานศึกษามีการสงเสริมขวัญและกําลังใจของครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ใน

สถานศึกษามีการจัดสถานท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พิจิตร เขต 1 ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ สุริยัน วะนา

เปนชุมชนแหงการเรียนรูภาพรวมอยูในระดั

      1. การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกันโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในสถานศึกษาผูบริหารและครูใหความสําคัญกับผูรวมงานทุกคนโดยเป

โอกาสใหมีการสรางผูนําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกันเปนผูฟงที่ดีโดย

ยอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู จนทําใหครูมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองทางวิชาชีพครู

อยางภาคภูมิใจ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
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อยางเปนกัลยาณมิตรเมื่อพิจารณาเปนรายขอของผูบริหารสถานศึกษา พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษา

ของทานมีการแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสํา

ไดแก ครูมีการนําปญหาจากการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญของครูแตละทานมา

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตรเมื่อพิจารณาเปนรายขอของครูหัวหนาฝายวิชาการ พบวาขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาโดยเนนการเรียนรูของ

ผูเรียนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ไดแก ครูมีการนําปญหาจากการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนเปนสําคัญของครูแตละทานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร 

 

ภาพที่ 6  การมีเงื่อนไขที่สนับสนนุ 
 

พบวา การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน ของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และโดยภาพ

รวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝาย

ภาพรวมไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูรวมกันผูบริหาร

สถานศึกษามีการสงเสริมขวัญและกําลังใจของครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ใน

สถานศึกษามีการจัดสถานท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

รายผลและขอเสนอแนะ 
สภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ สุริยัน วะนา

เปนชุมชนแหงการเรียนรูภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี

การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกันโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในสถานศึกษาผูบริหารและครูใหความสําคัญกับผูรวมงานทุกคนโดยเป

โอกาสใหมีการสรางผูนําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกันเปนผูฟงที่ดีโดย

ยอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู จนทําใหครูมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองทางวิชาชีพครู

อยางภาคภูมิใจ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับ Hord(1997 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

อยางเปนกัลยาณมิตรเมื่อพิจารณาเปนรายขอของผูบริหารสถานศึกษา พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษา

ของทานมีการแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด 

ไดแก ครูมีการนําปญหาจากการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญของครูแตละทานมา

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตรเมื่อพิจารณาเปนรายขอของครูหัวหนาฝายวิชาการ พบวาขอที่มี

เปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาโดยเนนการเรียนรูของ

ผูเรียนเปนสําคัญและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ไดแก ครูมีการนําปญหาจากการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

 

พบวา การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน ของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการ และโดยภาพ

รวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาฝาย

ภาพรวมไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูรวมกันผูบริหาร

สถานศึกษามีการสงเสริมขวัญและกําลังใจของครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ใน

สภาพการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ สุริยัน วะนา(2559: 106) พบวา การ

บมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

การสนับสนุนและการเปนผูนํารวมกันโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในสถานศึกษาผูบริหารและครูใหความสําคัญกับผูรวมงานทุกคนโดยเปด

โอกาสใหมีการสรางผูนําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกันเปนผูฟงที่ดีโดย

ยอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู จนทําใหครูมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองทางวิชาชีพครู

1997 : 165-166)ที่กลาววา

ผูบริหารสถานศึกษา

ครูหัวหนาฝายวิชาการ



 

 

ผูบริหารโรงเรียนตองหาความจําเปนและโครงสรางที่

แสดงออกดวยความเต็มใจที่

ตัดสินใจของผูรวมงาน อยางไรก็ตามขอที่คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ครูสามารถแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองไดอยาง

เต็มที่ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญอาจเปนเพราะวาการพัฒนาครูใชภาวะผูนําในการริเริ่ม

สรางสรรคลงสูการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินขอ

2. การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยู

ในระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูมีการนําความรูและมีแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการเรียนรูรวมกันนําไป

ประยุกตใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแตละทานรวมกัน

อยางเปนกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สอดคลองกับ สุริยัน วะนา

(2559 : 121) ซึ่งผลการวิจัยพบวา การเรียนรูรว

ตามขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ครูมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่องสม่ําเสมออาจเปนเพราะ ระบบนิเทศและติดตามไมตอเนื่อง 

ผูเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน 

3. การสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษามีการเปดโอกาสใหครูและ

วิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน โดยมีเปาหมายการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ Fawcett (1996 

ฐานความผูกพันของพฤติกรรมของ

ผูบริหารและครูมีคานิยมเดียวกันในการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ อาจเปนเพราะ

ภายในสถานศึกษาไมไดสรางความสัมพันธความผูกพันระหวางผูบริหารและคณะครู เพื่

ใหม ๆ รวมกันเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

124) 

4. การมีเงื่อนไขที่สนับสนุนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยูใน

ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูรวมกัน 

ตลอดจนมีการสงเสริมขวัญกําลังใจของครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การบริหารงานแบบมีสวนรวม และมี

ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสอดคลองกับ 

เพื่อสนับสนุนการเปนชุมชนแหงการเรียนรูไดแก สภาพทางกายภาพของคณะครูแตละคน บทบาทการสอนของครู 

การพัฒนาโครงสรางการติดตอสื่อสาร อิสระในการปกครองโรงเรียนและการเสริมแรงใหกับครูในทางเพิ่มเติม 

อยางไรก็ตามขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ใ

เพราะวาแตละโรงเรียนยังมีเงื่อนไขท้ังเวลา สถานที่ ทรัพยากรที่แตกตางกันจึงทําใหเกิดเงื่อนไขในการบริหารตางกัน 

รวมทั้งโรงเรียนมีขอจํากัดในดานการบริหารงบประมาณเนื่องจากไดรับจัดสรรจากสวนกลางทําใ

ไดรับงบประมาณตามขนาดของโรงเรียนทําใหเกิดการบริหารในแตละดานไมครอบคลุม

สิริสุขศิลป, 2560 : 61) 

      5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับมากทุกขอ ทัง้น้ีอาจเนื่องมาจาก ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อแบงปนและนําประสบการณแนวปฏิบัติ

ที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญของครูแตละทานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ผูบริหารโรงเรียนตองหาความจําเปนและโครงสรางที่สนับสนุนใหกับคณะครูและผูเรียน ผูบริหารโรงเรียนตอง

แสดงออกดวยความเต็มใจที่จะเขารวมในการสนทนาโดยปราศจากอํานาจ และตองรวมกันรับผิดชอบตอการ

รวมงาน อยางไรก็ตามขอที่คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ครูสามารถแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองไดอยาง

เต็มที่ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญอาจเปนเพราะวาการพัฒนาครูใชภาวะผูนําในการริเริ่ม

สรางสรรคลงสูการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินของโรงเรียนยังไมเพียงพอ(สุริยัน วะนา

การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยู

ในระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูมีการนําความรูและมีแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการเรียนรูรวมกันนําไป

ยุกตใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแตละทานรวมกัน

อยางเปนกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สอดคลองกับ สุริยัน วะนา

ซึ่งผลการวิจัยพบวา การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก อยางไรก็

ตามขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ครูมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่องสม่ําเสมออาจเปนเพราะ ระบบนิเทศและติดตามไมตอเนื่อง 

ผูเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน (ณัฐิกา นครสูงเนิน,2556: 121) 

การสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษามีการเปดโอกาสใหครูและบุคลากรมีสวนรวมในการสราง

วิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน โดยมีเปาหมายการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ

1996 : 34-36) ที่ใหแนวคิดวา การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกันนี้

ฐานความผูกพันของพฤติกรรมของนักเรียนที่จะถูกสนับสนุนโดยคณะครู อยางไรก็ตามขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก 

ผูบริหารและครูมีคานิยมเดียวกันในการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ อาจเปนเพราะ

ภายในสถานศึกษาไมไดสรางความสัมพันธความผูกพันระหวางผูบริหารและคณะครู เพื่อริเริ่มกระบวนการทํางาน

ใหม ๆ รวมกันเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การมีเงื่อนไขที่สนับสนุนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยูใน

จาก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูรวมกัน 

ตลอดจนมีการสงเสริมขวัญกําลังใจของครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การบริหารงานแบบมีสวนรวม และมี

ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสอดคลองกับ Louis & Kruse(1995 : 710) ที่วา ป

เพื่อสนับสนุนการเปนชุมชนแหงการเรียนรูไดแก สภาพทางกายภาพของคณะครูแตละคน บทบาทการสอนของครู 

การพัฒนาโครงสรางการติดตอสื่อสาร อิสระในการปกครองโรงเรียนและการเสริมแรงใหกับครูในทางเพิ่มเติม 

อยางไรก็ตามขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ในสถานศึกษามีการจัดสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอาจเปน

เพราะวาแตละโรงเรียนยังมีเงื่อนไขท้ังเวลา สถานที่ ทรัพยากรที่แตกตางกันจึงทําใหเกิดเงื่อนไขในการบริหารตางกัน 

รวมทั้งโรงเรียนมีขอจํากัดในดานการบริหารงบประมาณเนื่องจากไดรับจัดสรรจากสวนกลางทําใ

ไดรับงบประมาณตามขนาดของโรงเรียนทําใหเกิดการบริหารในแตละดานไมครอบคลุม(ปวีณา  เจริญภูมิ และเสาวนี  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

งน้ีอาจเนื่องมาจาก ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อแบงปนและนําประสบการณแนวปฏิบัติ

ที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญของครูแตละทานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยาง

293 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สนับสนุนใหกับคณะครูและผูเรียน ผูบริหารโรงเรียนตอง

จะเขารวมในการสนทนาโดยปราศจากอํานาจ และตองรวมกันรับผิดชอบตอการ

รวมงาน อยางไรก็ตามขอที่คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ครูสามารถแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองไดอยาง

เต็มที่ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญอาจเปนเพราะวาการพัฒนาครูใชภาวะผูนําในการริเริ่ม

สุริยัน วะนา, 2559 : 124) 

การเรียนรูรวมกันและประยุกตใชความรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยู

ในระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูมีการนําความรูและมีแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการเรียนรูรวมกันนําไป

ยุกตใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแตละทานรวมกัน

อยางเปนกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สอดคลองกับ สุริยัน วะนา

มกันและประยุกตใชความรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก อยางไรก็

ตามขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ครูมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่องสม่ําเสมออาจเปนเพราะ ระบบนิเทศและติดตามไมตอเนื่อง ขาดการสนับสนุนจาก

การสรางวิสัยทัศนและคานิยมรวมกัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

บุคลากรมีสวนรวมในการสราง

วิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน โดยมีเปาหมายการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ

ที่ใหแนวคิดวา การสรางคานิยมและวิสัยทัศนรวมกันนี้จะนําไปสูบรรทัด

จะถูกสนับสนุนโดยคณะครู อยางไรก็ตามขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก 

ผูบริหารและครูมีคานิยมเดียวกันในการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ อาจเปนเพราะ

อริเริ่มกระบวนการทํางาน

ใหม ๆ รวมกันเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สุริยัน วะนา, 2559 : 

การมีเงื่อนไขที่สนับสนุนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยูใน

จาก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา มีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูรวมกัน 

ตลอดจนมีการสงเสริมขวัญกําลังใจของครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การบริหารงานแบบมีสวนรวม และมี

ที่วา ปจจัยเงื่อนไขทางกายภาพ

เพื่อสนับสนุนการเปนชุมชนแหงการเรียนรูไดแก สภาพทางกายภาพของคณะครูแตละคน บทบาทการสอนของครู 

การพัฒนาโครงสรางการติดตอสื่อสาร อิสระในการปกครองโรงเรียนและการเสริมแรงใหกับครูในทางเพิ่มเติม 

นสถานศึกษามีการจัดสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอาจเปน

เพราะวาแตละโรงเรียนยังมีเงื่อนไขท้ังเวลา สถานที่ ทรัพยากรที่แตกตางกันจึงทําใหเกิดเงื่อนไขในการบริหารตางกัน 

รวมทั้งโรงเรียนมีขอจํากัดในดานการบริหารงบประมาณเนื่องจากไดรับจัดสรรจากสวนกลางทําใหแตละโรงเรียน

ปวีณา  เจริญภูมิ และเสาวนี  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

งน้ีอาจเนื่องมาจาก ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อแบงปนและนําประสบการณแนวปฏิบัติ

ที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญของครูแตละทานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยาง



 

 

เปนกัลยาณมิตร สอดคลองกับ 

เรียนรูและความรวมมือของผูบริหารใหไดรับการเรียนรูที่ซับซอนข้ึน อยางไรก็ตามขอที่คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ครูมีการ

นําปญหาจากการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญของครูแตละทานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร อาจเปนเพราะครูสวนใหญมีวัฒนธรรมการนับถือซึ่

และมีความเกรงใจกันสูง สงผลใหการใหขอมูลยอนกลับซึ่

 

ข อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

  จากผลการวิจัย พบดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 

1. การมีเงื่อนไขที่สนับสนุนผูบริหารควรมีการบริหารจัดเวลา จํานวนชั่วโมง สถานที่ รวมทั้งสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางเหมาะสมและเพียงพอ

 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล ครูควรมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีจากครูที่มีความเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงานที่เนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมใหมีการนําปญหาและผลจากการนําแนว

ปฏิบัติที่ดีไปประยุกตใชของครูแตละทานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรมีการศึกษากลยุทธในการบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอเงื่อนไขความสําเร็จในการเปนชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

2. ควรมีการพัฒนารูปแบบ ใ

วิชาชีพครูในยุค 4.0 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 
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เปนกัลยาณมิตร สอดคลองกับ Hord (1997 : 2) ที่พบวา ครูมีความระหนักถึงคุณประโยชนของการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและความรวมมือของผูบริหารใหไดรับการเรียนรูที่ซับซอนข้ึน อยางไรก็ตามขอที่คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ครูมีการ

นําปญหาจากการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญของครูแตละทานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร อาจเปนเพราะครูสวนใหญมีวัฒนธรรมการนับถือซึ่งกันและกัน นับถือผูมีอาวุโสกวา 

และมีความเกรงใจกันสูง สงผลใหการใหขอมูลยอนกลับซึ่งกันและกันมีนอย(ณัฐิกา นครสูงเนิน

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

กผลการวิจัย พบดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 2 ลําดับทาย ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

การมีเงื่อนไขที่สนับสนุนผูบริหารควรมีการบริหารจัดเวลา จํานวนชั่วโมง สถานที่ รวมทั้งสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

ลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล ครูควรมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีจากครูที่มีความเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงานที่เนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมใหมีการนําปญหาและผลจากการนําแนว

ปฏิบัติที่ดีไปประยุกตใชของครูแตละทานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษากลยุทธในการบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอเงื่อนไขความสําเร็จในการเปนชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 

ควรมีการพัฒนารูปแบบ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลของครูในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับการเปนชุมชนแหง

ยนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต).สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภฏัเลยเลย

ปวีณา  เจริญภูมิและเสาวนี  สิริสุขศิลป. (2560).ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับก

การเรียนรูทางวิชาชีพ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 11(4), 55-62. 

มินตรา ลายสนิทเสรีกุล และปยพงษ สุเมตติกุล. (2557). กลยุทธการบริหารโรงเรียนสูการเปนชุมชนแหงการ

เรียนรูว ิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพากรุงเทพมหานคร

Journal of Education OJED, 9(3), 392-406. 

ความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูในโรงเรียน

สํานักงานเขตบางเขน สํานักการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต).สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธาน.ี 
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ความระหนักถึงคุณประโยชนของการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและความรวมมือของผูบริหารใหไดรับการเรียนรูที่ซับซอนข้ึน อยางไรก็ตามขอที่คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ครูมีการ

นําปญหาจากการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญของครูแตละทานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู

งกันและกัน นับถือผูมีอาวุโสกวา 

ณัฐิกา นครสูงเนิน, 2556 : 124) 

ลําดับทาย ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้

การมีเงื่อนไขที่สนับสนุนผูบริหารควรมีการบริหารจัดเวลา จํานวนชั่วโมง สถานที่ รวมทั้งสิ่งอํานวย

ลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล ครูควรมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีจากครูที่มีความเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงานที่เนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมใหมีการนําปญหาและผลจากการนําแนว

อยางเปนกัลยาณมิตร 

ควรมีการศึกษากลยุทธในการบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอเงื่อนไขความสําเร็จในการเปนชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

นการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลของครูในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับการเปนชุมชนแหง 

ยนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1.(วิทยานิพนธ

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภฏัเลยเลย. 

ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการเปนชุมชน 

การเรียนรูทางวิชาชีพ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25.วารสารศึกษาศาสตร 

กลยุทธการบริหารโรงเรียนสูการเปนชุมชนแหงการ

เรียนรูว ิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพากรุงเทพมหานคร. An Online 

ความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการเปนชุมชนแหงการเรียนรูในโรงเรียน 

ขน สํานักการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร.(วิทยานิพนธปริญญา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1. (2560).  รายงานการสังเคราะหผลการตร

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ป 2560. พิจิตร: ม.ป.พ. 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17. (2560). แนวทางการขับเคลื่อน PLC 

Thailand 4.0 สพม.17. เขาถึงจาก www.sesa17.go.th/site/images/PLC

). Moving another big desk. Journal of Staff Development, 17

Professiona l Leaning Communities: Communities of continuous inquiry 

and improvement.  Austin: Southwest EducationalDevelopment Laboratory.
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. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 
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รายงานการสังเคราะหผลการตรวจสอบและผล 
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.  Austin: Southwest EducationalDevelopment Laboratory. 

Professiona lism andcommunity: Perspectives on reforming 



 

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจ

เพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผน

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย 

ทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว

มัธยมศึกษาตอนตน 2) เพื่อเปรียบเทียบความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว

ตามหลักการ EASE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสราง

ความรูและทักษะการปฐมพยาบาล

เปรียบเทียบทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลท

จิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

ของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอม

รับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

6 นครเชียงราย ภาคเรียนที่ 

Sampling) โดยมีหองเรียนเปนหนวย

เรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

EASE2.แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมฯ 

เพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว

เตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว

กิจกรรมการเรียนรู การวิเคราะหขอมูล

การทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา 

1. แผนการจัดกิจ

ความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

สาระสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ  และการวัดและประเมินผล โดยแผนการจัดกิจกรรมมี

เหมาะสมอยูในระดับมาก 

2. นักเรียนมีความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

EASE หลังทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

                                                          
1 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนวิทยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา
2 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน วิ
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจ

เพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

 

วรางคณา ปนตา
1
 อมรรัตน ว ัฒนาธร

2 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย 1) เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและ

ทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

เพื่อเปรียบเทียบความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสราง

ความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

เปรียบเทียบทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลท

จิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE กับเกณฑรอยละ 75 4

ของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอม

รับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 2  หอง 

นครเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 34 คน ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม 

รียนเปนหนวยในการสุมเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 1

างความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมฯ 3.แบบทดสอบ(ความรู)การปฐมพยาบาลทางจิตใจ

เตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว ตามหลักการ EASE 4.แบบประเมินทักษะการปฐมพยาบาลทา

เตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว ตามหลักการ EASEใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 12 

มการเรียนรู การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลองและ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียม

ความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ  และการวัดและประเมินผล โดยแผนการจัดกิจกรรมมี

นักเรียนมีความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

หลังทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

                   
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนวิทยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา (pimmy_warang@hotmail.com
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจ

ดินไหวตามหลักการ EASE  

เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและ

ตามหลักการ EASE สําหรับนักเรียน

เพื่อเปรียบเทียบความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนกอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสราง

ทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE 3)เพื่อ

เปรียบเทียบทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทาง

4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอม

หอง 14 โรงเรียนเทศบาล 

คน ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 

1.แผนการจัดกิจกรรมการ

างความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

การปฐมพยาบาลทางจิตใจ

แบบประเมินทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อ

12 ชั่วโมงตามแผนการจัด

โดยใชคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลองและ

กรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียม 

องคประกอบ คือชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค 

สาระสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ  และการวัดและประเมินผล โดยแผนการจัดกิจกรรมมีความ

นักเรียนมีความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

หลังทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

pimmy_warang@hotmail.com) 



 

 

3. นักเรียนมีทักษะในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพร

EASE คิดเปนรอยละ79.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทาง

จิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักก

 
คําสําคัญ :  การปฐมพยาบาลทางจิตใจ
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นักเรียนมีทักษะในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทาง

จิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE ในภาพรวมมคีวามพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้นไป

การปฐมพยาบาลทางจิตใจ, เตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว, หลักการ EASE
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อมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

0.05 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทาง

ในภาพรวมมคีวามพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้นไป 

EASE 



 

 

The Effect of Learning Activities to Enhance Knowledge and Skill 

Regarding Psychological First Aid on Ea

Based on EASE for Lower Secondary Students.

 
Abstract 

This research was aimed to

Enhance Knowledge and Skill Regarding Psychologica

Based on EASE for Lower Secondary Students. 

learning activities to Enhance Knowledge and Skill Regarding Psychological First Aid on Earthquake 

Preparedness Based on EASE f

Psychological First Aid before and after the learning activities to Enhance Knowledge and Skill 

Regarding Psychological First Aid on Earthquake Preparedness Based on EASE for Lower 

Secondary Students evaluated by 

toward the learning activities to Enhance Knowledge and Skill Regarding Psychological First Aid on 

Earthquake Preparedness Based on EASE for Lower Secondary Students. The s

study were the 34 students of secondary, room 

semester, academic year 

using the class as the unit for randomizing. The content for 

activities as follows: Activity 

when you have a critical mind. Activity 

5. The skill of reducing psychological pain and Activity 

result had shown that 

1. The preparation plan for Learning Activities to Enhance Knowledge and Skill Regarding 

Psychological First Aid on Earthquake Preparedness Based on EASE fo

was featured with 6 elements which were activities’ title, purposes, main idea, learning activities, 

medias and tools, and the result evaluation. The preparation plan receives the appropriation rate 

at very high rate. 
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The Effect of Learning Activities to Enhance Knowledge and Skill 

Regarding Psychological First Aid on Earthquake Preparedness 

Based on EASE for Lower Secondary Students.

 
Warangkana Pinta

1
 Amornrat Wattanatorn

2 

This research was aimed to1) Enhance and evaluate quality of the learning activities to 

Enhance Knowledge and Skill Regarding Psychological First Aid on Earthquake Preparedness 

Based on EASE for Lower Secondary Students. 2) Compare the knowledge before and after the 

learning activities to Enhance Knowledge and Skill Regarding Psychological First Aid on Earthquake 

Preparedness Based on EASE for Lower Secondary Students. 3). Compare the Skill Regarding 

Psychological First Aid before and after the learning activities to Enhance Knowledge and Skill 

Regarding Psychological First Aid on Earthquake Preparedness Based on EASE for Lower 

ents evaluated by 75 percentage criteria. 4). Study the satisfaction of the student 

toward the learning activities to Enhance Knowledge and Skill Regarding Psychological First Aid on 

Earthquake Preparedness Based on EASE for Lower Secondary Students. The s

students of secondary, room 14, Chiangrai Municipality School 

semester, academic year 2018. The sample were selected by the cluster sampling method, by 

using the class as the unit for randomizing. The content for activities could be divided into 

activities as follows: Activity 1. Earthquake causes critical mind. Activity 2. How to communicate 

when you have a critical mind. Activity 3. 3S From heart-to-heart. Activity 4

ing psychological pain and Activity 6. The study of psychological health. The 

The preparation plan for Learning Activities to Enhance Knowledge and Skill Regarding 

Psychological First Aid on Earthquake Preparedness Based on EASE for Lower Secondary Students 

elements which were activities’ title, purposes, main idea, learning activities, 

medias and tools, and the result evaluation. The preparation plan receives the appropriation rate 

                   
Curriculum and Instruction School of Education University of Phayao (pimmy_warang@hotmail.com

School of Education University of Phayao 
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The Effect of Learning Activities to Enhance Knowledge and Skill 

rthquake Preparedness  

Based on EASE for Lower Secondary Students. 

Enhance and evaluate quality of the learning activities to 

l First Aid on Earthquake Preparedness 

Compare the knowledge before and after the 

learning activities to Enhance Knowledge and Skill Regarding Psychological First Aid on Earthquake 

Compare the Skill Regarding 

Psychological First Aid before and after the learning activities to Enhance Knowledge and Skill 

Regarding Psychological First Aid on Earthquake Preparedness Based on EASE for Lower 

Study the satisfaction of the student 

toward the learning activities to Enhance Knowledge and Skill Regarding Psychological First Aid on 

Earthquake Preparedness Based on EASE for Lower Secondary Students. The samples of this 

, Chiangrai Municipality School 6, second 

The sample were selected by the cluster sampling method, by 

activities could be divided into 6 

How to communicate 

4. 3P for help. Activity 

The study of psychological health. The 

The preparation plan for Learning Activities to Enhance Knowledge and Skill Regarding 

r Lower Secondary Students 

elements which were activities’ title, purposes, main idea, learning activities, 

medias and tools, and the result evaluation. The preparation plan receives the appropriation rate 

pimmy_warang@hotmail.com) 



 

 

2. The students have the knowledge of the skill regarding psychological First Aid on 

Earthquake Preparedness Based on EASE after the testing the activities plan higher than before 

testing the activities plan strategic significantly at 

4. The overall satisf

Enhance Knowledge and Skill Regarding Psychological First Aid on Earthquake Preparedness 

Based on EASE for Lower Secondary Students receive the very high satisfaction rate.

 

Keywords : Psychological First Aid, Earthquake Preparedness, EASE
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ents have the knowledge of the skill regarding psychological First Aid on 

Earthquake Preparedness Based on EASE after the testing the activities plan higher than before 

testing the activities plan strategic significantly at 0.5 level. 

The overall satisfaction result of the students toward the Learning Activities to 

Enhance Knowledge and Skill Regarding Psychological First Aid on Earthquake Preparedness 

Based on EASE for Lower Secondary Students receive the very high satisfaction rate.

ogical First Aid, Earthquake Preparedness, EASE 
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ents have the knowledge of the skill regarding psychological First Aid on 

Earthquake Preparedness Based on EASE after the testing the activities plan higher than before 

action result of the students toward the Learning Activities to 

Enhance Knowledge and Skill Regarding Psychological First Aid on Earthquake Preparedness 

Based on EASE for Lower Secondary Students receive the very high satisfaction rate. 



 

 

1. บทนํา 
ประเทศไทยเกิดแผนดินไหวขนาดใหญที่สุดที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 

เวลา18.08น. พบวามีจุดศูนยกลางอยูบริเวณอําเภอแมลาว ขนาดแผนดินไหว 

2 อําเภอ ไดแก อําเภอแมลาวและอําเภอพาน

ตกุล:2557) ผูประสบภัยสวนใหญไมไดนอนทั้งคืน ไมกลาอยูในบานเพราะยังมีอาฟเตอรช็อกหลายครั้ง ชาวบาน

ประสบปญหาความเครียดที่บานเสียหาย มี

สัมภาษณนางจันทรดี ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหวในพื้นที่อําเภอแมลาว กลาววาขณะเกิดเหตุ

แผนดินไหวตนรูสึกตกใจและกลัวมาก หลังเกิดเหตุแผนดินไหวทําใหตนรูสึกเครียดที่บานราวและวิตกกังวลวาจ

เหตุการณอาฟเตอรช็อกขึ้นอีก ทําใหนอนไมหลับเปนระยะเวลาประมาณ 

ผลกระทบตอสภาพจิตใจหลังเหตุการณวิกฤตหรือภัยพิบัติชวง 

จะมีปฏิกิริยาตอบสนองทั้งรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะดานจิตใจ จะมีอาการ

กังวล สับสน ไมมีสมาธิ เครียด บางรายมีภาวะซึมเศรา โกรธ ซึ่งอาการเหลานี้จําเปนตองไดรับการชวยเหลืออยาง

เรงดวน(เจษฎา โชคดํารงสุข,

disorder) หรือภาวะปวยทาง

หลังจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

จําเปนตองไดรับความชวยเหลือโดยการปฐมพยาบาลทางจิตใจ ซึ่งเปนการชวยเหลือดานจิตใจ อา

ไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวใหสามารถปรับตัวคืนสูภาวะปกติได โดยจุดมุงหมายของการปฐมพยาบาลทางจิตใจ 

ตามที่ Harpern&Tramontin (

และชวยเหลือใหผูประสบภัยปรับตัวกลับสูสภาพเดิม

อยางไรก็ตามที่ผานมาการแก

พัฒนาความรู ความตระหนักในการจัดการสุขภาพจิตใหกับประชาชนแตรัฐเนนไปที่การนํามาตรการใชสิ่งกอสราง

มาใช(Structural Measures) 

ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมผานการจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกที่โรงเรียนใหกับเด็ก

โดยการมีสวนรวมของชุมชน บานและครอบครัว จนเกิดเปนวัฒนธรรมความปลอดภัย

ประเทศ(สุพร รัตนนาคินทร,2550

ธรรมชาติที่นําไปสูความยั่งยืน 

Marqueza L. Reyes et al. (

เรื่องภัยพิบัติในทองถิ่นของตนโดยจัดทําเปนหลักสูตรรายวิ

งานวิจัยเกี่ยวของกับภัยพิบัติธรรมชาติของประเทศไทยมีหลายรูปแบบ ไดแก งานวิจัยของจักรกฤษณ จันทะคุณ

(2560) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเตรียมความพรอมรับมือน้ําทวมตามแนวคิดพี่สอนนองสําหรับนักเรียนในพื้นที่

เสี่ยงภัย งานวิจัยของทิพรัตน มาศเมธาทิพย

ภู มิ ปญญาท อ งถิ่ น กรณี ศึ กษ าภู มิ ปญญาต านภั ยพิ บั ติ น้ํ า ท ว มอํ า เ ภอบา ง ระกํ า  จั งห วั ดพิ ษณุ โ ล ก 

งานวิจัยของจักรกฤษณ จันทะคุณ

ภัยพิบัติตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และงานวิจัยของกิ่งเพชร ศิริบูลย

ภักดี(2552) กระบวนการเรียนรูการเฝาระวังอุทกภัยและดินโคลนถลมสําหรับเด็กและเยาวชน ตําบลนานกกก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ประเทศไทยเกิดแผนดินไหวขนาดใหญที่สุดที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 

พบวามีจุดศูนยกลางอยูบริเวณอําเภอแมลาว ขนาดแผนดินไหว 6.3 ริคเตอร สงผลก

อําเภอ ไดแก อําเภอแมลาวและอําเภอพาน(วิชาการธรณีไทย:2557) รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่

ผูประสบภัยสวนใหญไมไดนอนทั้งคืน ไมกลาอยูในบานเพราะยังมีอาฟเตอรช็อกหลายครั้ง ชาวบาน

ประสบปญหาความเครียดที่บานเสียหาย มีความตองการน้ํา อาหาร เครื่องใชสวนตัวที่จําเปน และจากการ

สัมภาษณนางจันทรดี ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหวในพื้นที่อําเภอแมลาว กลาววาขณะเกิดเหตุ

แผนดินไหวตนรูสึกตกใจและกลัวมาก หลังเกิดเหตุแผนดินไหวทําใหตนรูสึกเครียดที่บานราวและวิตกกังวลวาจ

เหตุการณอาฟเตอรช็อกขึ้นอีก ทําใหนอนไมหลับเปนระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาหได(จันทรดี วงคษา

ผลกระทบตอสภาพจิตใจหลังเหตุการณวิกฤตหรือภัยพิบัติชวง 3 วันแรกถึง 

จะมีปฏิกิริยาตอบสนองทั้งรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะดานจิตใจ จะมีอาการช็อก ตื่นตระหนก หวาดกลัว วิตก

กังวล สับสน ไมมีสมาธิ เครียด บางรายมีภาวะซึมเศรา โกรธ ซึ่งอาการเหลานี้จําเปนตองไดรับการชวยเหลืออยาง

,2557) โดยกลุมโรคทางสุขภาพจิตที่พบมาก คือ PTSD (post

หรือภาวะปวยทางใจหลังประสบภัยในชีวิต และยังพบอัตราการฆาตัวตายของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น

หลังจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ(กรมสุขภาพจิต,2560) ปฏิกิริยาตอบสนองทั้งทางรางกายและจิตใจ ดังกลาว 

จําเปนตองไดรับความชวยเหลือโดยการปฐมพยาบาลทางจิตใจ ซึ่งเปนการชวยเหลือดานจิตใจ อา

ไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวใหสามารถปรับตัวคืนสูภาวะปกติได โดยจุดมุงหมายของการปฐมพยาบาลทางจิตใจ 

Harpern&Tramontin (2005) ไดสังเคราะห  คือเพื่อลดความทุกขยากทั้งทางกายและทางจิตใจ 

และชวยเหลือใหผูประสบภัยปรับตัวกลับสูสภาพเดิม 

อยางไรก็ตามที่ผานมาการแกไขปญหาภัยพิบัติธรรมชาติของประเทศไทย รัฐยังไม

ความตระหนักในการจัดการสุขภาพจิตใหกับประชาชนแตรัฐเนนไปที่การนํามาตรการใชสิ่งกอสราง

Structural Measures) ซึ่งเปนการแกปญหาเฉพาะหนา ตางกับประเทศญี่ปุนซึ่งเปนประเทศ

ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมผานการจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกที่โรงเรียนใหกับเด็ก

โดยการมีสวนรวมของชุมชน บานและครอบครัว จนเกิดเปนวัฒนธรรมความปลอดภัย(culture of safety)

2550) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการศึกษาเปนเครื่องมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 

Marqueza L. Reyes et al. (2011) ใหแนวคิดวานักเรียนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยมากควรใหเรียนรู

เรื่องภัยพิบัติในทองถิ่นของตนโดยจัดทําเปนหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่เปนหลักสูตรทองถิ่นและจากการศึกษา

งานวิจัยเกี่ยวของกับภัยพิบัติธรรมชาติของประเทศไทยมีหลายรูปแบบ ไดแก งานวิจัยของจักรกฤษณ จันทะคุณ

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเตรียมความพรอมรับมือน้ําทวมตามแนวคิดพี่สอนนองสําหรับนักเรียนในพื้นที่

านวิจัยของทิพรัตน มาศเมธาทิพย(2558) พัฒนาหลักสูตรแบบเนนกระบวนการที่สงเสริมการเรียนรู

ภู มิ ปญญาท อ งถิ่ น กรณี ศึ กษ าภู มิ ปญญาต านภั ยพิ บั ติ น้ํ า ท ว มอํ า เ ภอบา ง ระกํ า  จั งห วั ดพิ ษณุ โ ล ก 

งานวิจัยของจักรกฤษณ จันทะคุณ(2557) การพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางจิตสํานึกในการเตรียม

ภัยพิบัติตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และงานวิจัยของกิ่งเพชร ศิริบูลย

กระบวนการเรียนรูการเฝาระวังอุทกภัยและดินโคลนถลมสําหรับเด็กและเยาวชน ตําบลนานกกก 

300 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ประเทศไทยเกิดแผนดินไหวขนาดใหญที่สุดที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 

ริคเตอร สงผลกระทบในวงกวาง 

รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่(สุคนธเมธ จิตรมหัน

ผูประสบภัยสวนใหญไมไดนอนทั้งคืน ไมกลาอยูในบานเพราะยังมีอาฟเตอรช็อกหลายครั้ง ชาวบาน

ความตองการน้ํา อาหาร เครื่องใชสวนตัวที่จําเปน และจากการ

สัมภาษณนางจันทรดี ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหวในพื้นที่อําเภอแมลาว กลาววาขณะเกิดเหตุ

แผนดินไหวตนรูสึกตกใจและกลัวมาก หลังเกิดเหตุแผนดินไหวทําใหตนรูสึกเครียดที่บานราวและวิตกกังวลวาจะเกิด

จันทรดี วงคษา,2560) 

วันแรกถึง 2 สัปดาห สวนใหญ 

ช็อก ตื่นตระหนก หวาดกลัว วิตก

กังวล สับสน ไมมีสมาธิ เครียด บางรายมีภาวะซึมเศรา โกรธ ซึ่งอาการเหลานี้จําเปนตองไดรับการชวยเหลืออยาง

PTSD (post-traumatic stress 

ใจหลังประสบภัยในชีวิต และยังพบอัตราการฆาตัวตายของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น

ปฏิกิริยาตอบสนองทั้งทางรางกายและจิตใจ ดังกลาว 

จําเปนตองไดรับความชวยเหลือโดยการปฐมพยาบาลทางจิตใจ ซึ่งเปนการชวยเหลือดานจิตใจ อารมณ สังคม แกผู

ไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวใหสามารถปรับตัวคืนสูภาวะปกติได โดยจุดมุงหมายของการปฐมพยาบาลทางจิตใจ 

ไดสังเคราะห  คือเพื่อลดความทุกขยากทั้งทางกายและทางจิตใจ  

ไขปญหาภัยพิบัติธรรมชาติของประเทศไทย รัฐยังไมใหความสําคัญกับการ

ความตระหนักในการจัดการสุขภาพจิตใหกับประชาชนแตรัฐเนนไปที่การนํามาตรการใชสิ่งกอสราง 

ะเทศญี่ปุนซึ่งเปนประเทศ 

ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมผานการจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกที่โรงเรียนใหกับเด็ก 

culture of safety)ขึ้นทั้ง

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการศึกษาเปนเครื่องมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ใหแนวคิดวานักเรียนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยมากควรใหเรียนรู 

ชาเพิ่มเติมที่เปนหลักสูตรทองถิ่นและจากการศึกษา

งานวิจัยเกี่ยวของกับภัยพิบัติธรรมชาติของประเทศไทยมีหลายรูปแบบ ไดแก งานวิจัยของจักรกฤษณ จันทะคุณ

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเตรียมความพรอมรับมือน้ําทวมตามแนวคิดพี่สอนนองสําหรับนักเรียนในพื้นที ่

พัฒนาหลักสูตรแบบเนนกระบวนการที่สงเสริมการเรียนรู 

ภู มิ ปญญาท อ งถิ่ น กรณี ศึ กษ าภู มิ ปญญาต านภั ยพิ บั ติ น้ํ า ท ว มอํ า เ ภอบา ง ระกํ า  จั งห วั ดพิ ษณุ โ ล ก  

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือ 

ภัยพิบัติตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และงานวิจัยของกิ่งเพชร ศิริบูลย

กระบวนการเรียนรูการเฝาระวังอุทกภัยและดินโคลนถลมสําหรับเด็กและเยาวชน ตําบลนานกกก  



 

 

อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  ซึ่งจากการศึกษายั

ทางจิตใจ  

การปฐมพยาบาลทางจิตใจสําหรับผูประสบภัยแผนดินไหวตามหลักการ 

: EASE) เปนการชวยเหลือดานจิตใจแกผูไดรับผลกระทบจากสถานการณรุนแรง ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ เริ่มจาก

การเขาถึงผูประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหวอยางเหมาะสมโดยสรางสัมพันธภาพจนไดรับความไววางใจจากผู

ประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหว

ครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม

และเสริมสรางทักษะเพื่อลดความแปรปรวนทางอารมณ

เพื่อใหผูประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหวสามารถดํารงชีวิตอยางปกติโดยเร็ว

การเรียนรูโดยใชกิจกรร

บทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน

ผู เรียนให เกิดการเรียนรู ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งอยูในชวงอายุระหวาง 

ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม(ดุจเดือน พันธุมนาวิน

ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม(สุ

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาล

ทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

เพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวไดอยางเท

อยางสมดุลและบรรเทาผลกระทบจากแผนดินไหวได

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาล

ทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ

2. เพื่อเปรียบเทียบความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว

ตามหลักการ EASE ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน กอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสราง

ความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจ

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

EASE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางควา

การปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

ตอนตน กับเกณฑรอยละ 75 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรู เสริมสรางความรูและทักษะ

การปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอม

ตอนตน 
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อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  ซึ่งจากการศึกษายังไมมีการพัฒนาตัวแปรดานความรูและทักษะการปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาลทางจิตใจสําหรับผูประสบภัยแผนดินไหวตามหลักการ EASE (Psychological First Aid 

เปนการชวยเหลือดานจิตใจแกผูไดรับผลกระทบจากสถานการณรุนแรง ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ เริ่มจาก

าถึงผูประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหวอยางเหมาะสมโดยสรางสัมพันธภาพจนไดรับความไววางใจจากผู

ประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหว(Engagement) จากนั้นคือการประเมินประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหวอยาง

ครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม(Assessment) ตอดวยวิธีการเรียกขวัญคืนสติลดความเจ็บปวดทางใจ

และเสริมสรางทักษะเพื่อลดความแปรปรวนทางอารมณ(Skills) สุดทายคือใหสุขภาพจิตศึกษาและขอมูลที่จําเปน

เพื่อใหผูประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหวสามารถดํารงชีวิตอยางปกติโดยเร็ว(Education) (

การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน(Activity-Based Learning) เปนการเรียนรูเชิงรุกหรือการเรียนรูที่เนน

บทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน(Active Learning) ดําเนินการโดยใชกิจกรรมเปนที่ตั้งเพื่อที่จะฝกหรือพัฒนา

ผู เรียนให เกิดการเรียนรู ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด(กระทรวงศึกษาธิการ,2559

ซึ่งอยูในชวงอายุระหวาง 13-14 ป เปนชวงอายุที่เหมาะสมสําหรับปลูกฝงจิตสํานึก

ดุจเดือน พันธุมนาวิน,2551) อีกทั้งเด็กวัยนี้เริ่มมีความตองการที่จะแสดงพฤติกรรม

สุรางค โควตระกูล,2553) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาล

ทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

เพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวไดอยางเทาทัน การปรับตัวอยูรวมกันระหวางคนกับคนคนกับสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและบรรเทาผลกระทบจากแผนดินไหวได 

เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาล

ทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

เพื่อเปรียบเทียบความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน กอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสราง

ความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

เพื่อเปรียบเทียบทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางควา

การปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรู เสริมสรางความรูและทักษะ

การปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
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งไมมีการพัฒนาตัวแปรดานความรูและทักษะการปฐมพยาบาล

EASE (Psychological First Aid 

เปนการชวยเหลือดานจิตใจแกผูไดรับผลกระทบจากสถานการณรุนแรง ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ เริ่มจาก 

าถึงผูประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหวอยางเหมาะสมโดยสรางสัมพันธภาพจนไดรับความไววางใจจากผู

จากนั้นคือการประเมินประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหวอยาง

ยกขวัญคืนสติลดความเจ็บปวดทางใจ

สุดทายคือใหสุขภาพจิตศึกษาและขอมูลที่จําเปน

Education) (กรมสุขภาพจิต:2553) 

เปนการเรียนรูเชิงรุกหรือการเรียนรูที่เนน

ดําเนินการโดยใชกิจกรรมเปนที่ตั้งเพื่อที่จะฝกหรือพัฒนา

2559) สําหรับนักเรียน 

ป เปนชวงอายุที่เหมาะสมสําหรับปลูกฝงจิตสํานึก 

อีกทั้งเด็กวัยนี้เริ่มมีความตองการที่จะแสดงพฤติกรรม 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาล

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  

าทัน การปรับตัวอยูรวมกันระหวางคนกับคนคนกับสิ่งแวดลอม

เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาล 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

เพื่อเปรียบเทียบความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน กอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสราง

เพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE  

เพื่อเปรียบเทียบทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะ 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรู เสริมสรางความรูและทักษะ 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา



 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ป ร ะ ช า ก ร  ไ ด แ ก  นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ที่  

ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ภาคเรียนที่ 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

หองเรียนเปนหนวยในการสุม 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน ไดแก  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียม

ความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

ตัวแปรตาม ไดแก  

1 .  ความรู ก า รปฐมพยาบาลทางจิ ต ใจ เพื่ อ เ ตรี ยมความพร อมรับมื อแผนดิน ไหว 

กอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู เสริมสรางความรูและทักษะในการปฐมพยาบาลทางจิตใจ

เพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

2. ทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว หลังเรียน

ดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการ

แผนดินไหวตามหลักการ EASE 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะในการปฐม

พยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

3. เนื้อหา 

เนื้อหาที่จัดกิจกรรม ประกอบดวย 

สื่อสารอยางไรเมื่อใจวิกฤต กิจกรรมที่ 

(Assessment) กิจกรรมที่ 

(Education) ซึ่งการจัดกิจกรรมสอดคลองตามคูมือความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลักการ 

(Psychological First Aid : EASE) 

การชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต

กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2553

(ฉบับปรับปรุง) ของสถาบันกัลยาณราชนครินทร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

4. นยิามศัพทเฉพาะ 
1. การปฐมพยาบาลทางจิตใจ

สถานการณแผนดินไหว โดยการเขาไปใหความชวยเหลืออยางรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อลดและบรรเทาอาการ

เจ็บปวดทางจิตใจผานกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษ

พรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ป ร ะ ช า ก ร  ไ ด แ ก  นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ที่  2  โ ร ง เ รี ย น เ ท ศ บ า ล  

ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 14 หอง จํานวน 405 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 2  หอง 14 โรงเรียนเทศบาล 

2561 จํานวน 34 คน ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียม

ความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

 

ความรู ก า รปฐมพยาบาลทางจิ ต ใจ เพื่ อ เ ตรี ยมความพร อมรับมื อแผนดิน ไหว 

ลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู เสริมสรางความรูและทักษะในการปฐมพยาบาลทางจิตใจ

เพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE  

ทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว หลังเรียน

ดวยกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือ

EASE กับเกณฑรอยละ 75 

ความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะในการปฐม

พยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

เนื้อหาที่จัดกิจกรรม ประกอบดวย 6 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 แผนดินไหวทําใหใจวิกฤต กิจกรรมที่ 

สื่อสารอยางไรเมื่อใจวิกฤต กิจกรรมที่ 3 3ส.จากใจถึงใจ (Engagement) กิจกรรมที่ 

กิจกรรมที่ 5 ทักษะลดความเจ็บปวดทางใจ (Skills)และกิจกรรมที่ 

ซึ่งการจัดกิจกรรมสอดคลองตามคูมือความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลักการ 

(Psychological First Aid : EASE) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (พ

ประสบภาวะวิกฤต(ฉบับปรับปรุง) ของสถาบันกัลยาณราชนครินทร กรมสุขภาพจิต 

2553)และ คูมือวิทยากร หลักสูตรการชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต 

ของสถาบันกัลยาณราชนครินทร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข(พ.ศ

การปฐมพยาบาลทางจิตใจ หมายถึง กระบวนการใหความชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบจาก

สถานการณแผนดินไหว โดยการเขาไปใหความชวยเหลืออยางรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อลดและบรรเทาอาการ

เจ็บปวดทางจิตใจผานกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความ

พรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โ ร ง เ รี ย น เ ท ศ บ า ล  6  น ค ร เ ชี ย ง ร า ย  

405 คน 

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  

Cluster Sampling) โดยมี

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียม

ความรู ก า รปฐมพยาบาลทางจิ ต ใจ เพื่ อ เ ตรี ยมความพร อมรับมื อแผนดิน ไหว  

ลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู เสริมสรางความรูและทักษะในการปฐมพยาบาลทางจิตใจ 

ทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว หลังเรียน 

ปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือ

ความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะในการปฐม

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

แผนดินไหวทําใหใจวิกฤต กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมที่ 4 3ป.เพื่อการชวยเหลือ 

และกิจกรรมที่ 6 3ต.สุขภาพจิตศึกษา 

ซึ่งการจัดกิจกรรมสอดคลองตามคูมือความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลักการ EASE 

พ.ศ.2553) และหลักสูตร 

ของสถาบันกัลยาณราชนครินทร กรมสุขภาพจิต 

และ คูมือวิทยากร หลักสูตรการชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต  

ศ.2555) 

หมายถึง กระบวนการใหความชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบจาก

สถานการณแผนดินไหว โดยการเขาไปใหความชวยเหลืออยางรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อลดและบรรเทาอาการ

ะในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความ



 

 

ความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจ

แกผูไดรับผลกระทบจากสถานการณแผนดินไหวตามหลักการ 

(พ.ศ.2553) ประกอบดวย วิธีการสรางสัมพันธภาพและการเขาถึงจิตใจของผูไดรับผลกระทบวิธีการประเมิน

ผูไดรับผลกระทบวิธีการเรียกขวัญคืนสติลดความเจ็บปวดทางใจและเสริมสรางทักษะและวิธีการใหสุขภาพจิตศึกษา

และขอมูลที่จําเปน 

ทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจ

ผลกระทบจากสถานการณแผนดินไหว ซึ่งประกอบดวย ทักษะในการสื่อสารเพื่อชวยเหลือบุคคลที่ไดรับผลกระทบ

ทักษะการสังเกตการสรางสัมพันธภาพและรูวิธีสื่อสารกับผูไดรับผลกระทบทักษะในการประเมินและตอบสนองความ

ตองการทางดานรางกาย สภาพจิตใจและสังคมของผู ไดรับผลกระทบทักษะในการเรียกขวัญคืนสติลด

ความเจ็บปวดทางใจและเสริมสรางทักษะการจัดการกับอารมณ ความรูสึก และปญหาเบื้องตนทักษะการตรวจสอบ 

สํารวจความตองการ  และทักษะการใหสุขภาพจิตศึกษาและการติดตามผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ

แผนดินไหว  

2. การปฐมพยาบาลทางจิตใจสําหรับผูประสบภัยแผนดินไหวตามหลักการ 

First Aid : EASE)หมายถึง การชวยเหลือดานจิตใจแกผูไดรับผลกระทบจากสถานการณรุนแรง ไดแก ผูสูญเสีย 

ผูไดรับบาดเจ็บและผูที่รอดชีวิต โดยการเขาไปใหความชวยเหลือ ตาม

3. กิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอม

รับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

สอนที่เสริมสรางความรูและทักษะในการปฐม

การเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน

แรงรวมใจ(Collaborative Learning) 

กิจกรรม วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ การวัดและประเมินผล โดยกําหนด

กิจกรรมสอดคลองกับคูมือความรูเรื่องการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลักการ 

Aid:EASE ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกในดานดีของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรู

และทักษะในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน วัดไดโดยแบบประเมินความพึงพอใจ ชนิดมาตราสวนประมาณคา 

ที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด จํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจ หมายถึง ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการชวยเหลือดานจิตใจ

แกผูไดรับผลกระทบจากสถานการณแผนดินไหวตามหลักการ EASE ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

ประกอบดวย วิธีการสรางสัมพันธภาพและการเขาถึงจิตใจของผูไดรับผลกระทบวิธีการประเมิน

ผูไดรับผลกระทบวิธีการเรียกขวัญคืนสติลดความเจ็บปวดทางใจและเสริมสรางทักษะและวิธีการใหสุขภาพจิตศึกษา

ทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการชวยเหลือดานจิตใจแกผูไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณแผนดินไหว ซึ่งประกอบดวย ทักษะในการสื่อสารเพื่อชวยเหลือบุคคลที่ไดรับผลกระทบ

ทักษะการสังเกตการสรางสัมพันธภาพและรูวิธีสื่อสารกับผูไดรับผลกระทบทักษะในการประเมินและตอบสนองความ

กาย สภาพจิตใจและสังคมของผู ไดรับผลกระทบทักษะในการเรียกขวัญคืนสติลด

ความเจ็บปวดทางใจและเสริมสรางทักษะการจัดการกับอารมณ ความรูสึก และปญหาเบื้องตนทักษะการตรวจสอบ 

สํารวจความตองการ  และทักษะการใหสุขภาพจิตศึกษาและการติดตามผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ

การปฐมพยาบาลทางจิตใจสําหรับผูประสบภัยแผนดินไหวตามหลักการ 

หมายถึง การชวยเหลือดานจิตใจแกผูไดรับผลกระทบจากสถานการณรุนแรง ไดแก ผูสูญเสีย 

ผูไดรับบาดเจ็บและผูที่รอดชีวิต โดยการเขาไปใหความชวยเหลือ ตามหลักการ EASE ตามกิจกรรมที่กําหนดขึ้น 

กิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอม

รับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนการ

สอนที่เสริมสรางความรูและทักษะในการปฐมพยาบาลทางจิตใจ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามหลักการ 

การเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน(Active Learning) โดยใชวิธีสอนแบบการเรียนรูแบบกลุมรวม

Collaborative Learning) และบทบาทสมมติ(Role Play) มีองคประกอบของกิจกรรม ได

กิจกรรม วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ การวัดและประเมินผล โดยกําหนด

กิจกรรมสอดคลองกับคูมือความรูเรื่องการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลักการ EASE Psychological First 

ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2553)  

หมายถึง ความรูสึกในดานดีของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรู

และทักษะในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน วัดไดโดยแบบประเมินความพึงพอใจ ชนิดมาตราสวนประมาณคา 

ที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด จํานวน 15 ขอ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

หมายถึง ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการชวยเหลือดานจิตใจ 

ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

ประกอบดวย วิธีการสรางสัมพันธภาพและการเขาถึงจิตใจของผูไดรับผลกระทบวิธีการประเมิน 

ผูไดรับผลกระทบวิธีการเรียกขวัญคืนสติลดความเจ็บปวดทางใจและเสริมสรางทักษะและวิธีการใหสุขภาพจิตศึกษา

ารปฏิบัติการชวยเหลือดานจิตใจแกผูไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณแผนดินไหว ซึ่งประกอบดวย ทักษะในการสื่อสารเพื่อชวยเหลือบุคคลที่ไดรับผลกระทบ

ทักษะการสังเกตการสรางสัมพันธภาพและรูวิธีสื่อสารกับผูไดรับผลกระทบทักษะในการประเมินและตอบสนองความ

กาย สภาพจิตใจและสังคมของผู ไดรับผลกระทบทักษะในการเรียกขวัญคืนสติลด 

ความเจ็บปวดทางใจและเสริมสรางทักษะการจัดการกับอารมณ ความรูสึก และปญหาเบื้องตนทักษะการตรวจสอบ 

สํารวจความตองการ  และทักษะการใหสุขภาพจิตศึกษาและการติดตามผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ

การปฐมพยาบาลทางจิตใจสําหรับผูประสบภัยแผนดินไหวตามหลักการ EASE (Psychological 

หมายถึง การชวยเหลือดานจิตใจแกผูไดรับผลกระทบจากสถานการณรุนแรง ไดแก ผูสูญเสีย 

ตามกิจกรรมที่กําหนดขึ้น  

กิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอม

หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนการ

พยาบาลทางจิตใจ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามหลักการ EASE โดยจัดกิจกรรม

โดยใชวิธีสอนแบบการเรียนรูแบบกลุมรวม

มีองคประกอบของกิจกรรม ไดแก ชื่อ

กิจกรรม วัตถุประสงค สาระสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ การวัดและประเมินผล โดยกําหนด

EASE Psychological First 

หมายถึง ความรูสึกในดานดีของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรู

และทักษะในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE สําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน วัดไดโดยแบบประเมินความพึงพอใจ ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มาก



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรตน 

กิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและ

ทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียม

ความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

EASE สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียม

ความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

2. แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะในการปฐม

พยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

3. แบบทดสอบ(ความรู

EASE สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

4. แบบประเมินทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

EASE สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมส

พยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

 

7. ผลการวิจัย 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความ

พรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักก

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ  และการวัดและประเมินผล โดยแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู

ในระดับมาก  

ที่ 

1 จุดประสงค

2 สาระสําคญั

3 กิจกรรมการเรียนการสอน

4 สื่อและอุปกรณ

5 การวัดและประเมินผล

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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 ตัวแปรตาม

กิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและ

ทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียม

ความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

 1. ความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอม

รับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE

2. ทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอม

รับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE

3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรู

เสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทา

เตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียม

ความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE สําหรับนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะในการปฐม

พยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

ความรู)การปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

แบบประเมินทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐม

พยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความ

พรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค สาระสําคัญ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ  และการวัดและประเมินผล โดยแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู

รายการประเมิน(รายดาน) �� 

จุดประสงค 4.20

สาระสําคญั 4.60

กิจกรรมการเรียนการสอน 4.60

สื่อและอุปกรณ 4.45

การวัดและประเมินผล 4.27
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ตัวแปรตาม 

ความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอม

EASE 

ทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอม

EASE 

ความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรู

เสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อ

เตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียม 

แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะในการปฐม

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ยมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

แบบประเมินทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

รางความรูและทักษะการปฐม

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความ

องคประกอบ คือชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค สาระสําคัญ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ  และการวัดและประเมินผล โดยแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู

� S.D. 

4.20 0.45 

4.60 0.50 

4.60 0.52 

4.45 0.50 

4.27 0.48 



 

 

2. นักเรียนมีความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

EASE หลังทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

กิจกรรม คะแนนเต็ม

กอนการทดลอง 

หลังการทดลอง 

P<.05 

3. นักเรียนมีทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

คิดเปนรอยละ79.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 

จัดเปน 10 กลุม) 

 ทักษะในการปฐมพยาบาลทางจติใจ

เพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว

1 ทักษะการสื่อสารเพื่อชวยเหลือบุคคลที่อยูในภาวะวิกฤตแผนดินไหว

2 ทักษะการสังเกตการสรางสมัพันธภาพ

และรูวิธสีื่อสารกับผูประสบเหตุการณแผนดินไหว

3 ทักษะในการประเมินและตอบสนองความตองการทางดานรางกาย สภาพจติใจ

และสังคมของผูประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหว

4 ทักษะในการเรียกขวญัคืนสติ  ลดความเจ็บปวดทางใจ และเสริมสรางทักษะ

การจัดการกับอารมณ ความรูสึก 

5 ทักษะการตรวจสอบสาํรวจความตองการ  และทักษะการใหสุขภาพจิตศึกษา

และการติดตามผูประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหว

 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทาง

จิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

บรรยากาศของการเรยีนเปดโอ

บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง และกลุม

บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรยีน

นักเรียนมีความสุขในกิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการคิดและตดัสินใจ

กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น

กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรยีนรูรวมกัน

การจัดการเรยีนรูชวยใหนักเรียนสรางความรูความเขาใจดวยตนเองได

การจัดการเรยีนรูทําใหนักเรียนมทีักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจได

การจัดการเรยีนรูชวยใหนักเรียนเห็นความสําคัญของผลกระทบจากแผนดินไหว

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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นักเรียนมีความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

หลังทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

คะแนนเต็ม รอยละ x� S.D.

20 32.79 6.56 1.24

20 66.03 14.68 1.70

นักเรียนมีทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ทักษะในการปฐมพยาบาลทางจติใจ 

เพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว 

รอยล

ทักษะการสื่อสารเพื่อชวยเหลือบุคคลที่อยูในภาวะวิกฤตแผนดินไหว 75.00

ทักษะการสังเกตการสรางสมัพันธภาพ 

และรูวิธสีื่อสารกับผูประสบเหตุการณแผนดินไหว 

82.50

ทักษะในการประเมินและตอบสนองความตองการทางดานรางกาย สภาพจติใจ

และสังคมของผูประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหว 

81.50

ทักษะในการเรียกขวญัคืนสติ  ลดความเจ็บปวดทางใจ และเสริมสรางทักษะ

การจัดการกับอารมณ ความรูสึก  

80.50

ทักษะการตรวจสอบสาํรวจความตองการ  และทักษะการใหสุขภาพจิตศึกษา

และการติดตามผูประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหว 

81.00

รวม 79.90

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทาง

จิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้นไป

รายการ 

บรรยากาศของการเรยีนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากจิกรรม 

บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง และกลุม 

บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรยีน 

นักเรียนมีความสุขในกิจกรรมการเรียนรู  

ารเรียนรูสงเสริมการคิดและตดัสินใจ 

กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 

กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรยีนรูรวมกัน 

การจัดการเรยีนรูชวยใหนักเรียนสรางความรูความเขาใจดวยตนเองได 

รยีนรูทําใหนักเรียนมทีักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจได 

การจัดการเรยีนรูชวยใหนักเรียนเห็นความสําคัญของผลกระทบจากแผนดินไหว 

รวม 
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นักเรียนมีความรูการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

สถิติที่ระดับ 0.5 

S.D. t P 

1.24 30.11 .000 

1.70   

นักเรียนมีทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE 

0.05(จํานวนนักเรียน 34 คน

ละ �� S.D. t 

75.00 15.00 1.76 0.00* 

82.50 16.50 1.27 3.74* 

81.50 16.30 0.67 6.09* 

80.50 16.10 1.37 2.54* 

81.00 16.20 0.79 4.81* 

79.90 15.98 0.43 3.44 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทาง

ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้นไป 

�� S.D. 

4.53 0.50 

4.40 0.49 

4.03 0.75 

4.33 0.70 

4.77 0.42 

4.90 0.30 

4.50 0.50 

4.47 0.50 

4.23 0.76 

 4.93 0.25 

4.51 0.52 



 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะ

พรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใชการ

จัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมเปนฐาน

ผู เรียนมีสวนรวมในการเรียนรู

การเรียนรูแบบกลุมรวมแรงรวมใจ

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงค 

คือชื่อกิจกรรม จุดประสงค สาระสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ  และการวัดและประเมินผล 

โดยผูวิจัยใหความสําคัญกับผลกระทบดานจิตใจในเหตุการณแผนดินไหวที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

โดยใชหลักการ EASE ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ดังที่ Marqueza L. Reyes et al. (

เรื่ องภัยพิบัติ ในทองถิ่นของตน สอดคลองกับที่ สํ าลี  ทองธิว 

ถึงโลกที่กวางออกไปจากชุมชนของตน และสามารถนําความรูที่ไดจากการเขาใจโลกภายนอกมาชวยสนับสนุน

การแกปญหาภายในชุมชน สามารถสรางความเขมแข็งใ

กลาววา นักเรียนมีจิตสํานึกรวมตอการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียนและชุมชน ชุมชนมีมุมมองวาเด็กและเยาวชน

คือพลังสําคัญในการจัดการภัยพิบัติ

2. นักเรียนมีความรูในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผน

EASE หลังทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

กระบวนการจัดกิจกรรม จัดในรูปแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน

โดยกระบวนการจัดกิจกรรม แบงเปน 

Learning) 2)การเรียนรูแบบบทบาทสมมติ

จิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

Based Learning) คือการเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน 

เรียนการสอนอยางหนึ่ง เปนการเรียนรูผานการปฏิบัติหรือการลงมือทํา ซึ่ง 

ประสบการณ จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการ

เดียวจึงทําใหผูเรียนเกิดความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตาม

หลักการ EASE หลังทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูภัยพิบั

ศึกษาของ INEE (2011:pp.28

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการเรียนรูแบบกลุมรวมแรงรวมใจ มี 

ขั้นทํากิจกรรมกลุม ขั้นตรวจสอบผลงาน

เรียนรูบทบาทสมมติมี 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการสอน ขั้นดําเนินการสอน ขั้นแสดง ขั้นสรุป ตามขั้นตอนของสุ

วิทย มูลคํา(2545 : 53-59) สอดคลองกับงานวิจัยของกนก จันทรา

สังคมศึกษาโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผลการวิจัย 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความ

พรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ที่พบวาแผนการจัดกิจกรรม

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใชการ

รรมเปนฐาน(Activity-Based Learning) ซึ่งมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุงเนนสงเสริมให

เรียนมีสวนรวมในการเรียนรู และบทบาทในการเรียนรู ของผูเรียน ดําเนินการโดยใชกิจกรรมเปนที่ตั้ง ไดแก 

การเรียนรูแบบกลุมรวมแรงรวมใจ(Collaborative Learning) และการเรียนรูแบบบทบาทสมมติ

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงค (ไชยยศ เรืองสุวรรณ:2560) ประกอบดวย 

คือชื่อกิจกรรม จุดประสงค สาระสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ  และการวัดและประเมินผล 

ญกับผลกระทบดานจิตใจในเหตุการณแผนดินไหวที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2553)เปนแนวทางในการจัดกิจกรรม 

Marqueza L. Reyes et al. (2011:pp.23-24) ใหแนวคิดวานักเรียนที่อยูในพื้นที่เสี่ย

เรื่ องภัยพิบัติ ในทองถิ่นของตน สอดคลองกับที่ สํ าลี  ทองธิว (หนา41) กลาวว า  นัก เรียนตองเรียนรู

ถึงโลกที่กวางออกไปจากชุมชนของตน และสามารถนําความรูที่ไดจากการเขาใจโลกภายนอกมาชวยสนับสนุน

การแกปญหาภายในชุมชน สามารถสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนได และดังที่จักรกฤษณ จันทะคุณ 

กลาววา นักเรียนมีจิตสํานึกรวมตอการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียนและชุมชน ชุมชนมีมุมมองวาเด็กและเยาวชน

คือพลังสําคัญในการจัดการภัยพิบัต ิ

นักเรียนมีความรูในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผน

หลังทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

กระบวนการจัดกิจกรรม จัดในรูปแบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน(Activity

โดยกระบวนการจัดกิจกรรม แบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก 1)การเรียนรูแบบกลุมรวมแรงรวมใจ

การเรียนรูแบบบทบาทสมมติ(Role Play) จึงทําใหผูเรียนไดทั้งความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทาง

จิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE ซึ่งการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน

คือการเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน (Active Learning) 

เรียนการสอนอยางหนึ่ง เปนการเรียนรูผานการปฏิบัติหรือการลงมือทํา ซึ่ง “ความรู” ที่เกิดขึ้นก็เปนความรู

จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ผูเรียนมีโอกาสลงมือกระทํามากกวาการฟงเพียงอยาง

เดียวจึงทําใหผูเรียนเกิดความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตาม

หลังทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูภัยพิบั

2011:pp.28-40) ไดเสนอวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติที่เหมาะสมเปน

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการเรียนรูแบบกลุมรวมแรงรวมใจ มี 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้นสอน 

ขั้นทํากิจกรรมกลุม ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม สําหรับการ

ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการสอน ขั้นดําเนินการสอน ขั้นแสดง ขั้นสรุป ตามขั้นตอนของสุ

สอดคลองกับงานวิจัยของกนก จันทรา(2556) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเ

สังคมศึกษาโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความ

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ที่พบวาแผนการจัดกิจกรรม 

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใชการ 

ซึ่งมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุงเนนสงเสริมให

ของผูเรียน ดําเนินการโดยใชกิจกรรมเปนที่ตั้ง ไดแก  

ยนรูแบบบทบาทสมมติ(Role Play)  

ประกอบดวย 6 องคประกอบ 

คือชื่อกิจกรรม จุดประสงค สาระสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ  และการวัดและประเมินผล 

ญกับผลกระทบดานจิตใจในเหตุการณแผนดินไหวที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  

เปนแนวทางในการจัดกิจกรรม  

ใหแนวคิดวานักเรียนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยมากควรใหเรียนรู

กล าวว า  นัก เรียนตองเรียนรู 

ถึงโลกที่กวางออกไปจากชุมชนของตน และสามารถนําความรูที่ไดจากการเขาใจโลกภายนอกมาชวยสนับสนุน 

หกับชุมชนได และดังที่จักรกฤษณ จันทะคุณ (2558)  

กลาววา นักเรียนมีจิตสํานึกรวมตอการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียนและชุมชน ชุมชนมีมุมมองวาเด็กและเยาวชน 

นักเรียนมีความรูในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

หลังทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

Activity-Based Learning)  

การเรียนรูแบบกลุมรวมแรงรวมใจ(Collaborative 

จึงทําใหผูเรียนไดทั้งความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทาง

ซึ่งการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน(Activity-

Active Learning) เปนกระบวนการ

ที่เกิดขึ้นก็เปนความรูที่ไดจาก

ผูเรียนมีโอกาสลงมือกระทํามากกวาการฟงเพียงอยาง

เดียวจึงทําใหผูเรียนเกิดความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตาม

หลังทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูภัยพิบัติ

ไดเสนอวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติที่เหมาะสมเปน

ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้นสอน 

และทดสอบ ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม สําหรับการ

ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการสอน ขั้นดําเนินการสอน ขั้นแสดง ขั้นสรุป ตามขั้นตอนของสุ

ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู

สังคมศึกษาโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียน



 

 

มัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถ

ในการแกปญหา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย

3. นักเรียนมีทักษะในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

EASEคิดเปนรอยละ79.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูกําหนดกิจกรร

EASE ของกรมสุขภาพจิต เนื้อหาที่จัดกิจกรรม ประกอบดวย 

2)สื่อสารอยางไรเมื่อใจวิกฤต 

ลดความเจ็บปวดทางใจ (Skills)

กําหนดใหมีการฝกซอมทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจ ไดแก ความสามารถในการปฏิบัติการชวยเหลือดานจิตใจ

แกผูไดรับผลกระทบจากสถานการณแผนดินไหว ซึ่งประกอบ

ภาวะวิกฤตแผนดินไหวทักษะการสังเกตการสรางสัมพันธภาพและรูวิธีสื่อสารกับผูประสบเหตุการณแผนดินไหว

ทักษะในการประเมินและตอบสนองความตองการทางดานรางกาย สภาพจิตใจและสังคมของผูประสบเหตุการณ

วิกฤตแผนดินไหวทักษะในการเรียกขวัญคืนสติ  ลดความเจ็บปวดทางใจ และเสริมสรางทักษะการจัดการกับอารมณ 

ความรูสึกและปญหาเบื้องตนทักษะการตรวจสอบ สํารวจความตองการ  และทักษะการใหสุขภาพจิตศึกษาและการ

ติดตามผูประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหว สอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ จันทะคุณ 

พัฒนาหลั กสู ตรฝ กอบรม เตรี ยมความพร อมรับมือน้ํ าท วมตามแนวคิดพี่ สอนนองสํ าหรับนัก เ รี ยน

ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยผลการการศึกษาพบวานักเรียนมีทักษะในการเตรียมความพรอมรับมือน้ําทวมหลังทดลองใช

หลักสูตรฝกอบรม คิดเปน รอยละ 

นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง คือ มีสติ มีทักษะในการแกปญหา มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบมากขึ้น เกิดความ

ผูกพันระหวางกัน รุนพี่เห็นคุณคาในตนเองที่ไดชวยเหลือรุนนอง

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูเสริ

ทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

ไป เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรม

การเรียนรูที่จัดใหนักเรียนนั้นเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตนักเรียนกับชุมชนของนักเรียน เปนเรื่องใกลตัว มี

ประโยชนและสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง สอดคลองกับงานวิจัยของณิชารีย ใจคําวังและคณะ 

การสรางเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชนที่ประสบอุทก

จังหวัดอุตรดิตถ พบวาประชาชนและองคกรในพื้นที่มีความพึงพอใจ รับรูและเขาใจทําใหสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ดานสงเสริมสุขภาพ เกิดสัมพันธภาพความรักความสามัคคีในชุมชน และสอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ 

จันทะคุณ (2558) ศึกษาการพัฒน

จิตตปญญาศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยผลการศึกษาพบวานักเรียนมีความคิดเห็น

ตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู

ใหนักเรียนตระหนักรูวาตนเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิด ภัยพิบัติมากที่สุด

ขอเสนอแนะ 

1.ขอเสนอแนะในการนํากิจกรรมไปใช

1.1 ครูผูสอนควรทําความเขาใจและพัฒนาตนเองดานความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจตาม

หลักการ EASE กอนนํากิจกรรมไปใช

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถ

ในการแกปญหา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นักเรียนมีทักษะในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การจัดกิจกรรมการเรียนรูกําหนดกิจกรรมสอดคลองกับคูมือความรูเรื่องการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลักการ 

ของกรมสุขภาพจิต เนื้อหาที่จัดกิจกรรม ประกอบดวย 6 กิจกรรม ดังนี้ 1)แผนดินไหวทําใหใจวิกฤต 

สื่อสารอยางไรเมื่อใจวิกฤต 3)3ส.จากใจถึงใจ (Engagement) 4)3ป.เพื่อการชวยเหลือ 

Skills)และ6) 3ต.สุขภาพจิตศึกษา (Education) ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผูวิจัยจึง

กําหนดใหมีการฝกซอมทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจ ไดแก ความสามารถในการปฏิบัติการชวยเหลือดานจิตใจ

แกผูไดรับผลกระทบจากสถานการณแผนดินไหว ซึ่งประกอบดวย ทักษะการสื่อสารเพื่อชวยเหลือบุคคลที่อยูใน

ภาวะวิกฤตแผนดินไหวทักษะการสังเกตการสรางสัมพันธภาพและรูวิธีสื่อสารกับผูประสบเหตุการณแผนดินไหว

ทักษะในการประเมินและตอบสนองความตองการทางดานรางกาย สภาพจิตใจและสังคมของผูประสบเหตุการณ

ในการเรียกขวัญคืนสติ  ลดความเจ็บปวดทางใจ และเสริมสรางทักษะการจัดการกับอารมณ 

ความรูสึกและปญหาเบื้องตนทักษะการตรวจสอบ สํารวจความตองการ  และทักษะการใหสุขภาพจิตศึกษาและการ

ติดตามผูประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหว สอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ จันทะคุณ 

พัฒนาหลั กสู ตรฝ กอบรม เตรี ยมความพร อมรับมือน้ํ าท วมตามแนวคิดพี่ สอนนองสํ าหรับนัก เ รี ยน

ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยผลการการศึกษาพบวานักเรียนมีทักษะในการเตรียมความพรอมรับมือน้ําทวมหลังทดลองใช

หลักสูตรฝกอบรม คิดเปน รอยละ 71.83 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง คือ มีสติ มีทักษะในการแกปญหา มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบมากขึ้น เกิดความ

ผูกพันระหวางกัน รุนพี่เห็นคุณคาในตนเองที่ไดชวยเหลือรุนนอง 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะในการปฐมพยาบาล

ทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ EASE ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้น

ไป เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรม

หนักเรียนนั้นเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตนักเรียนกับชุมชนของนักเรียน เปนเรื่องใกลตัว มี

ประโยชนและสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง สอดคลองกับงานวิจัยของณิชารีย ใจคําวังและคณะ 

การสรางเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ําปาและโคลนถลม อําเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ พบวาประชาชนและองคกรในพื้นที่มีความพึงพอใจ รับรูและเขาใจทําใหสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ดานสงเสริมสุขภาพ เกิดสัมพันธภาพความรักความสามัคคีในชุมชน และสอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ 

ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ตามแนวคิด

จิตตปญญาศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยผลการศึกษาพบวานักเรียนมีความคิดเห็น

ตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูของหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด โดยเห็นวากิจกรรมการเรียนรู

วาตนเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิด ภัยพิบัติมากที่สุด 

ขอเสนอแนะในการนํากิจกรรมไปใช 

ครูผูสอนควรทําความเขาใจและพัฒนาตนเองดานความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจตาม

กอนนํากิจกรรมไปใช 

307 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถ

นักเรียนมีทักษะในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหวตามหลักการ 

0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

มสอดคลองกับคูมือความรูเรื่องการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลักการ 

แผนดินไหวทําใหใจวิกฤต  

เพื่อการชวยเหลือ (Assessment) 5)ทักษะ

ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผูวิจัยจึง

กําหนดใหมีการฝกซอมทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจ ไดแก ความสามารถในการปฏิบัติการชวยเหลือดานจิตใจ

ดวย ทักษะการสื่อสารเพื่อชวยเหลือบุคคลที่อยูใน

ภาวะวิกฤตแผนดินไหวทักษะการสังเกตการสรางสัมพันธภาพและรูวิธีสื่อสารกับผูประสบเหตุการณแผนดินไหว

ทักษะในการประเมินและตอบสนองความตองการทางดานรางกาย สภาพจิตใจและสังคมของผูประสบเหตุการณ

ในการเรียกขวัญคืนสติ  ลดความเจ็บปวดทางใจ และเสริมสรางทักษะการจัดการกับอารมณ 

ความรูสึกและปญหาเบื้องตนทักษะการตรวจสอบ สํารวจความตองการ  และทักษะการใหสุขภาพจิตศึกษาและการ

ติดตามผูประสบเหตุการณวิกฤตแผนดินไหว สอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ จันทะคุณ (2560) ศึกษาการ

พัฒนาหลั กสู ตรฝ กอบรม เตรี ยมความพร อมรับมือน้ํ าท วมตามแนวคิดพี่ สอนนองสํ าหรับนัก เ รี ยน 

ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยผลการการศึกษาพบวานักเรียนมีทักษะในการเตรียมความพรอมรับมือน้ําทวมหลังทดลองใช

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง คือ มีสติ มีทักษะในการแกปญหา มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบมากขึ้น เกิดความ

มสรางความรูและทักษะในการปฐมพยาบาล

ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้น

ไป เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรม

หนักเรียนนั้นเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตนักเรียนกับชุมชนของนักเรียน เปนเรื่องใกลตัว มี

ประโยชนและสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง สอดคลองกับงานวิจัยของณิชารีย ใจคําวังและคณะ (2554) ศึกษา  

ภัยน้ําปาและโคลนถลม อําเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ พบวาประชาชนและองคกรในพื้นที่มีความพึงพอใจ รับรูและเขาใจทําใหสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ดานสงเสริมสุขภาพ เกิดสัมพันธภาพความรักความสามัคคีในชุมชน และสอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ  

อมรับมือภัยพิบัติ ตามแนวคิด

จิตตปญญาศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยผลการศึกษาพบวานักเรียนมีความคิดเห็น 

ของหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด โดยเห็นวากิจกรรมการเรียนรูสามารถเชื่อมโยง

ครูผูสอนควรทําความเขาใจและพัฒนาตนเองดานความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจตาม



 

 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจตาม

หลักการ EASE เปนหลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติชนิดอื่นท่ีสอดคลองกับบริบททองถิ่น

2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเส

มีการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรความรู ทักษะ และเจตคติในการเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว
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เพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจตาม

เปนหลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติชนิดอื่นท่ีสอดคลองกับบริบททองถิ่น

ควรมีการวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจที่

มีการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรความรู ทักษะ และเจตคติในการเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอความสามารถใน

การแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5. วารสารอิเล็กทรอนิกสทาง

42-55. 

คูมือความรูเรื่องการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลักการ EASE

Psychological First Aid : EASE ): โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากดั

คูมือวิทยากรหลักสูตรการชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต 

สถาบันกัลยาณราชนครินทร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

คูมือการชวยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนในภาวะวิกฤต(ฉบับปรับปรุง

โรคเครียด PTSD ภาวะปวยทางใจที่ตองเฝาระวัง หลังประสบภัยรุนแรงในชีว ิต

https://health.kapook.com/view97511.html 

).  แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก. 

). กระบวนการเรียนรูการเฝาระวังอุทกภัยและดนิโคลนถลมสําหรับเด็กและเยาวชน 

ตําบลนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ. (วิทยานพินธปริญญามหาบณัฑติ

และการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ อุตรดติถ ประเทศไทย

). ACTIVE LEARNING หมายถึงอะไร ทําไมตอง ACTIVE LEARNING 

ปฏิบัต)ิ.  เขาถึงจาก http://www.krusmart.com/active-learning/

). การพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (วิทยานิพนธปริญญาดุ

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ประเทศไทย

2560).  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเตรียมความพรอมรับมือน้ําทวมตามแนวคิดพี่สอน

นองสําหรับนักเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย.  วารสารวิชาการเครือขายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

62. 

ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหว.  สัมภาษณทางโทรศัพท

).  เตือนโรค PTSD เครียดหลังแผนดินไหว.  เขาถึงจาก 

ps://www.thaihealth.or.th 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจตาม

เปนหลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติชนิดอื่นท่ีสอดคลองกับบริบททองถิ่น 

ริมสรางความรูและทักษะการปฐมพยาบาลทางจิตใจที่

มีการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรความรู ทักษะ และเจตคติในการเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว 

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอความสามารถใน

วารสารอิเล็กทรอนิกสทาง

EASE 

แหงประเทศไทย จํากดั 

คูมือวิทยากรหลักสูตรการชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต (ฉบบัปรับปรุง) : 

ฉบับปรับปรุง): สถาบันกัลยาณ

ภาวะปวยทางใจที่ตองเฝาระวัง หลังประสบภัยรุนแรงในชีว ิต.  

แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา 4H.  ม.ป.ท.: โรงพิมพ

กระบวนการเรียนรูการเฝาระวังอุทกภัยและดนิโคลนถลมสําหรับเด็กและเยาวชน 

พนธปริญญามหาบณัฑติ).  สาขาวิชาหลักสตูร

และการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ อุตรดติถ ประเทศไทย. 

ACTIVE LEARNING การเรียนรู

learning/ 

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ

วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต). 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ประเทศไทย. 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเตรียมความพรอมรับมือน้ําทวมตามแนวคิดพี่สอน

ฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สัมภาษณทางโทรศัพท 
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การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออก

ของโมเดลโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจั

ประกอบดวย ระยะที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา โดยการ

สังเคราะหเอกสารและงานวิจัย และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ระยะที่ 

ของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 

ของโมเดลโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ 

เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ผูบริหารและครู จํานวน 

ตัวอยาง จํานวน 506 โรงเรียน โดยใชแบบ สอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

ระหวาง 0.34-0.90 และคาความเชื่อมั่นรวมเทากับ 

ขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิง

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. ตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 

จําแนกเปน คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

32 ตัวบงชี้ จรรยาบรรณวิชาชีพครูของผูบริหารสถานศึกษา 

สถานศึกษา 15 ตัวบงชี้ ความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา 

สถานศึกษา 19 ตัวบงชี้ และสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูในโรงเรียนเพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชน 17 ตัวบงช้ี 

 2. โมเดลโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉีย

เทากับ 42.70 คาองศาอิสระ 

กลมกลืน (GFI) เทากับ 0.99 ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 

ประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA

AGFI = 0.98 และ RMSEA = 0.00

คําสําคัญ: ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม

                                                          
1 สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร
2 สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร
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การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร
1
  เอกลักษณ เพียสา

2 

 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออก-เฉียงเหนือและเพื่อตรวจสอบความสอดคลอง

ของโมเดลโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ การดําเนินการวิจัยมี 

การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา โดยการ

สังเคราะหเอกสารและงานวิจัย และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ระยะที่ 2 การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม

ใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ และระยะที่ 3 การตรวจสอบความสอดคลอง

ของโมเดลโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ 

เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ผูบริหารและครู จํานวน 1,756 คน ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธย

โรงเรียน โดยใชแบบ สอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีอํานาจจําแนกรายขอ 

และคาความเชื่อมั่นรวมเทากับ 0.99 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห

ขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

 

ตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 7 องคประกอบหลัก 26 องคประกอบยอย 

จําแนกเปน คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 23ตัวบงชี้จิตลักษณะของความเปนคนดีของผูบริหารสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ จรรยาบรรณวิชาชีพครูของผูบริหารสถานศึกษา 31 ตัวบงชี้ ความเปนผูใหบริการของผูบริหาร

ตัวบงชี้ ความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา 45 ตัวบงชี้ ความผูกผันตอองคกรของผูบริหาร

ตัวบงชี้ และสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูในโรงเรียนเพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการ

ตัวบงช้ี  

โมเดลโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาไคสแควร 

คาองศาอิสระ (df) เทากับ 121 คานัยสําคัญทางสถิติ (p-value) เทากับ 

ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.98 คาความคล

RMSEA) เทากับ 0.00 (Chi-square = 42.70, df = 121, p-value = 1.00, GFI = 0.99, 

RMSEA = 0.00) ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย 

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม, ตัวบงช้ี 

                   
สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร (sakthai2492@gmail.com

สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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นําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  

เฉียงเหนือและเพื่อตรวจสอบความสอดคลอง

ของโมเดลโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

กษ การดําเนินการวิจัยมี 3 ระยะ 

การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา โดยการ

การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม

การตรวจสอบความสอดคลอง

ของโมเดลโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ  

คน ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เปนหนวย

ระดับ ที่มีอํานาจจําแนกรายขอ 

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห

ตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

องคประกอบยอย 182 ตัวบงชี้ 

งชี้จิตลักษณะของความเปนคนดีของผูบริหารสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ ความเปนผูใหบริการของผูบริหาร

ตัวบงชี้ ความผูกผันตอองคกรของผูบริหาร

ตัวบงชี้ และสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูในโรงเรียนเพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการ

โมเดลโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

งเหนือ สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาไคสแควร (Chi-square) 

เทากับ 1.00 คาดัชนีที่วัดความ

คาความคลาดเคลื่อนจากการ

value = 1.00, GFI = 0.99, 
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The objectives of this study were to develop ethical leadership indicators of s

directors under the Office of the Basic Education Commission in the North

Thailand and to examine the congruence of the developed structural model on ethical 

leadership indicators of school directors under the Office of the Basic Education Commission in 

eastern region of Thailand with the empirical data. The study was divided into 3 

phases. The first phase was the building of research conceptual framework of ethical leadership 

of school directors by synthesizing relevant documents and researches and interviewing experts. 

The second phase was the development of ethical leadership indicators of school directors by 

applying modified Delphi’s technique for 3 times, and the third phase was congruence 

examination of the developed structural model on ethical leadership indicators of school 

directors with the empirical data. Data was collected from the sample group of 1,756 school 

directors and teachers in 506 primary and secondary schools which were chosen as sampling 

el rating scale questionnaire with discrimination power for each item between 0.34

0.90 and the overall reliability value at 0.99 was the data collection tool of choice. Confirmatory 

factor analysis of the collected data was conducted by using statistics software.

The findings are as follows.  

Ethical leadership indicators of school directors under the office of the basic 

education commission in the North-eastern region of Thailand consisted of 7 main components, 

components and 182 indicators, which can be classified into the categories as follows: 23 

indicators on school director characteristics, 32 indicators on psychological factors

of school directors, 31 indicators on school director’s code of ethics of teaching 

indicators on school directors’ service mindedness, 45 indicators on trust in school 

directors, 19 indicators on organizational commitment of school directors and
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oftware. 

Ethical leadership indicators of school directors under the office of the basic 

eastern region of Thailand consisted of 7 main components, 

hich can be classified into the categories as follows: 23 

psychological factors of 

of school directors, 31 indicators on school director’s code of ethics of teaching 

45 indicators on trust in school 

directors, 19 indicators on organizational commitment of school directors and 17 indicators on 

Educational Administration and Development Faculty of Education Sakon Nakhon Rajabhat University 

Educational Administration and Development Faculty of Education Sakon Nakhon Rajabhat University 



 

 

internal learning culture encouragement with a goal towards work achievemen

change in the community.

 2. The developed structural model on ethical leadership indicators of school directors 

under the Office of the Basic Education Commission in the North

shows congruence with the empirical d

0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.00, which are in accordance with the research hypothesis.
 

Keywords : Ethical Leadership, Indicators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

internal learning culture encouragement with a goal towards work achievemen

change in the community. 

2. The developed structural model on ethical leadership indicators of school directors 

under the Office of the Basic Education Commission in the North-eastern region of Thailand 

shows congruence with the empirical data with Chi-square = 42.70, df = 121, p
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2. The developed structural model on ethical leadership indicators of school directors 

eastern region of Thailand 

square = 42.70, df = 121, p-value = 1.00, GFI - 

0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.00, which are in accordance with the research hypothesis. 



 

 

1.  บทนํา  
 การบริหารงานการศึกษาจะเกิด

รับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสูผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน ถึงแมจะไมมีปจจัยใดที่สามารถควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงภายในหนวยงานก็ตาม แตสิ่งหนึ่งที่จะปรับปรุง และพัฒนาไดตลอดเวลาก็คือ ภาวะผูนําขอ

หนวยงาน (Owen, 198) บนพ้ืนฐานท่ีวาไมมีรูปแบบการบริหารใดที่เหมาะสมกับทุกสถานการณในทํานองเดียวกัน

ยอมไมมีผูนําคนใดที่เหมาะสมกับการบริหารงานในทุกองคการและทุกสถานการณ ดังนั้นผูบริหารหนวยงานจึงตองมี

ความสามารถในการใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับทุกส

ประโยชนตอการบริหารงานอยางมีประสิทธิผลดวย อยางไรก็ตามการที่จะพัฒนาคุณภาพของคนใหมีคุณธรรม

จริยธรรม ตามระเบียบกฎหมาย หรือนโยบายดังกลาวขางตน จําเปนตองมีผูนําที่มีภาวะผูนํา ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่

สําคัญยิ่งตอความสําเร็จหรือความลมเหลว องคการใดที่มีผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู ความสามารถ 

ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ เปนตน 

 ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญของผูนําหรือผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนความหวังของ

การเปนแบบอยางที่ดีดานคุณธรรมจริยธรร

ประสิทธิผลจะตองมีขอกําหนดที่เปนพันธสัญญารวมกันทุกคน โดยพันธสัญญาดังกลาวที่เปนแกนของคานิยมสําคัญ

ในโรงเรียนและสามารถใชเปนเกณฑมาตรฐานอางอิงในการตัดสินวาพฤติกรรมหรือการกระทําใดของสมาชิก

เหมาะสมหรือไมในเชิงจริยธรรม ผูนําจึงมีบทบาทสําคัญยิ่ง ไมเพียงแคจัดทําขอพันธสัญญาของโรงเรียน แตตองให

การสนับสนุนอยางแข็งขัน และใหมีผลนําไปใชปฏิบัติอยางจริงจัง และเมื่อมีผูฝาฝนตอพันธสัญญาดังกลาว ผูนําตอง

กลาตัดสินใจใชมาตรการเฉียบขาดตอผู

ดานคุณธรรมหรือสอนคนดวยคําพูดเทานั้น แตสําคัญที่สุดคือ การประพฤติปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดีแกคนทั่วไป 

(Sergiovanni, 1992; อางถึงในสุเทพ พงศศรีวัฒน

เปลี่ยนสภาพหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชนทั้งผูนําและผูตามตามกระบวนการของภาวะผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลงใน

ทายสุดจะนํามาซึ่งจริยธรรมในการยกระดับความประพฤติและแรงดลใจทางจริยธรรมของผูนําและผูตาม นอกจากน้ี

พลวัตรของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะทํา

ชื่นชม และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอีกดวย 

 คุณภาพของการเปนผูนําคือสิ่งกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการคือ คําพูดที่เปน

จริงเสมอ ไมวาองคการนั้นจะยิ่งใหญระดับชาติห

การศึกษาและการพัฒนาภาวะผูนําในทุกองคการตางก็มีความจําเปนและไดรับ

ปจจุบัน ในประเทศไทยไดมีการศึกษาและอบรมเรื่องของผูนําและภาวะผูนํามาอยางแพรหลายและมากขึ้น 

แตเมื่อประเมินจากสภาพการบริหารงานของผูนําในบริบทไทย พบวา ผูนําประเทศเกือบทุกคนใชภาวะผูนํา

แบบแลกเปลี่ยนในการบริหารงานเพียงอยางเดียว คือ การบริหารแบบรักษาสถานภาพตําแหนงของตนเอง 
ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค ขาดวิสัยทัศนที่ดีในการทํางาน ปฏิบัติงานแบบเดิมๆ เมื่อเขาสูตําแห

บริหารงานแบบเดิมอยูเรื่อยๆ ใชระบบการบริหารงานแบบแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกันระหวางผูนํากับ

ผูตามและผูนํากับผูนํา โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนขององคการหรือประเทศชาติ ผูนําดังกลาวนี้มีอยูเปนจํานวนมาก

ในทุกสังคมของสังคมไทยทั้งภาครัฐและเอกชน

พัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาค
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การบริหารงานการศึกษาจะเกิดประสิทธิผลได ผูบริหารจะตองใชภาวะผูนํา (Leadership) 

รับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสูผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน ถึงแมจะไมมีปจจัยใดที่สามารถควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงภายในหนวยงานก็ตาม แตสิ่งหนึ่งที่จะปรับปรุง และพัฒนาไดตลอดเวลาก็คือ ภาวะผูนําขอ

บนพ้ืนฐานท่ีวาไมมีรูปแบบการบริหารใดที่เหมาะสมกับทุกสถานการณในทํานองเดียวกัน

ยอมไมมีผูนําคนใดที่เหมาะสมกับการบริหารงานในทุกองคการและทุกสถานการณ ดังนั้นผูบริหารหนวยงานจึงตองมี

ความสามารถในการใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับทุกสถานการณได และใชความรูความสามารถของตนใหเกิด

ประโยชนตอการบริหารงานอยางมีประสิทธิผลดวย อยางไรก็ตามการที่จะพัฒนาคุณภาพของคนใหมีคุณธรรม

จริยธรรม ตามระเบียบกฎหมาย หรือนโยบายดังกลาวขางตน จําเปนตองมีผูนําที่มีภาวะผูนํา ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่

ตอความสําเร็จหรือความลมเหลว องคการใดที่มีผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู ความสามารถ 

ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ เปนตน  

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญของผูนําหรือผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนความหวังของ

การเปนแบบอยางที่ดีดานคุณธรรมจริยธรรมตอครู นักเรียนและบุคคลอื่นในสังคม ดังคํากลาวที่วา โรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลจะตองมีขอกําหนดที่เปนพันธสัญญารวมกันทุกคน โดยพันธสัญญาดังกลาวที่เปนแกนของคานิยมสําคัญ

ในโรงเรียนและสามารถใชเปนเกณฑมาตรฐานอางอิงในการตัดสินวาพฤติกรรมหรือการกระทําใดของสมาชิก

เหมาะสมหรือไมในเชิงจริยธรรม ผูนําจึงมีบทบาทสําคัญยิ่ง ไมเพียงแคจัดทําขอพันธสัญญาของโรงเรียน แตตองให

การสนับสนุนอยางแข็งขัน และใหมีผลนําไปใชปฏิบัติอยางจริงจัง และเมื่อมีผูฝาฝนตอพันธสัญญาดังกลาว ผูนําตอง

กลาตัดสินใจใชมาตรการเฉียบขาดตอผูนั้น ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมตองเริ่มจากตัวผูนําที่มีจริยธรรมไมเพียงแครอบรู

ดานคุณธรรมหรือสอนคนดวยคําพูดเทานั้น แตสําคัญที่สุดคือ การประพฤติปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดีแกคนทั่วไป 

อางถึงในสุเทพ พงศศรีวัฒน, 2550) อยางไรก็ตาม ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมเปรียบเสมือนการ

เปลี่ยนสภาพหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชนทั้งผูนําและผูตามตามกระบวนการของภาวะผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลงใน

ทายสุดจะนํามาซึ่งจริยธรรมในการยกระดับความประพฤติและแรงดลใจทางจริยธรรมของผูนําและผูตาม นอกจากน้ี

พลวัตรของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะทําใหทั้งผูนําและผูตามตางก็บรรลุถึงผลสําเร็จสูงสุด และเกิดการยอมรับ 

ชื่นชม และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอีกดวย (Burn, 1987) 

คุณภาพของการเปนผูนําคือสิ่งกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการคือ คําพูดที่เปน

จริงเสมอ ไมวาองคการนั้นจะยิ่งใหญระดับชาติหรือเล็กสักปานใดก็ตาม (ฟดเลอร เซมอร และมาฮารี

การศึกษาและการพัฒนาภาวะผูนําในทุกองคการตางก็มีความจําเปนและไดรับความสําคัญตั้งแตในอดีตจนถึง

ปจจุบัน ในประเทศไทยไดมีการศึกษาและอบรมเรื่องของผูนําและภาวะผูนํามาอยางแพรหลายและมากขึ้น 

จากสภาพการบริหารงานของผูนําในบริบทไทย พบวา ผูนําประเทศเกือบทุกคนใชภาวะผูนํา

แบบแลกเปลี่ยนในการบริหารงานเพียงอยางเดียว คือ การบริหารแบบรักษาสถานภาพตําแหนงของตนเอง 
ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค ขาดวิสัยทัศนที่ดีในการทํางาน ปฏิบัติงานแบบเดิมๆ เมื่อเขาสูตําแห

บริหารงานแบบเดิมอยูเรื่อยๆ ใชระบบการบริหารงานแบบแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกันระหวางผูนํากับ

ผูตามและผูนํากับผูนํา โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนขององคการหรือประเทศชาติ ผูนําดังกลาวนี้มีอยูเปนจํานวนมาก

ในทุกสังคมของสังคมไทยทั้งภาครัฐและเอกชน (Binchai & Kinawong, 2004) ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

พัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาค
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

(Leadership) กระจายความ

รับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสูผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน ถึงแมจะไมมีปจจัยใดที่สามารถควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงภายในหนวยงานก็ตาม แตสิ่งหนึ่งที่จะปรับปรุง และพัฒนาไดตลอดเวลาก็คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร

บนพ้ืนฐานท่ีวาไมมีรูปแบบการบริหารใดที่เหมาะสมกับทุกสถานการณในทํานองเดียวกัน

ยอมไมมีผูนําคนใดที่เหมาะสมกับการบริหารงานในทุกองคการและทุกสถานการณ ดังนั้นผูบริหารหนวยงานจึงตองมี

ถานการณได และใชความรูความสามารถของตนใหเกิด

ประโยชนตอการบริหารงานอยางมีประสิทธิผลดวย อยางไรก็ตามการที่จะพัฒนาคุณภาพของคนใหมีคุณธรรม

จริยธรรม ตามระเบียบกฎหมาย หรือนโยบายดังกลาวขางตน จําเปนตองมีผูนําที่มีภาวะผูนํา ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่

ตอความสําเร็จหรือความลมเหลว องคการใดที่มีผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู ความสามารถ 

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญของผูนําหรือผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนความหวังของ

มตอครู นักเรียนและบุคคลอื่นในสังคม ดังคํากลาวที่วา โรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลจะตองมีขอกําหนดที่เปนพันธสัญญารวมกันทุกคน โดยพันธสัญญาดังกลาวที่เปนแกนของคานิยมสําคัญ

ในโรงเรียนและสามารถใชเปนเกณฑมาตรฐานอางอิงในการตัดสินวาพฤติกรรมหรือการกระทําใดของสมาชิกผิดถูก 

เหมาะสมหรือไมในเชิงจริยธรรม ผูนําจึงมีบทบาทสําคัญยิ่ง ไมเพียงแคจัดทําขอพันธสัญญาของโรงเรียน แตตองให

การสนับสนุนอยางแข็งขัน และใหมีผลนําไปใชปฏิบัติอยางจริงจัง และเมื่อมีผูฝาฝนตอพันธสัญญาดังกลาว ผูนําตอง

นั้น ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมตองเริ่มจากตัวผูนําที่มีจริยธรรมไมเพียงแครอบรู

ดานคุณธรรมหรือสอนคนดวยคําพูดเทานั้น แตสําคัญที่สุดคือ การประพฤติปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดีแกคนทั่วไป 

นําเชิงจริยธรรมเปรียบเสมือนการ

เปลี่ยนสภาพหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชนทั้งผูนําและผูตามตามกระบวนการของภาวะผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลงใน

ทายสุดจะนํามาซึ่งจริยธรรมในการยกระดับความประพฤติและแรงดลใจทางจริยธรรมของผูนําและผูตาม นอกจากน้ี

ใหทั้งผูนําและผูตามตางก็บรรลุถึงผลสําเร็จสูงสุด และเกิดการยอมรับ  

คุณภาพของการเปนผูนําคือสิ่งกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการคือ คําพูดที่เปน 

ฟดเลอร เซมอร และมาฮารี, 1989) 

ความสําคัญตั้งแตในอดีตจนถึง

ปจจุบัน ในประเทศไทยไดมีการศึกษาและอบรมเรื่องของผูนําและภาวะผูนํามาอยางแพรหลายและมากขึ้น 

จากสภาพการบริหารงานของผูนําในบริบทไทย พบวา ผูนําประเทศเกือบทุกคนใชภาวะผูนํา

แบบแลกเปลี่ยนในการบริหารงานเพียงอยางเดียว คือ การบริหารแบบรักษาสถานภาพตําแหนงของตนเอง 
ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค ขาดวิสัยทัศนที่ดีในการทํางาน ปฏิบัติงานแบบเดิมๆ เมื่อเขาสูตําแหนงแลวก็ยัง

บริหารงานแบบเดิมอยูเรื่อยๆ ใชระบบการบริหารงานแบบแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกันระหวางผูนํากับ 

ผูตามและผูนํากับผูนํา โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนขององคการหรือประเทศชาติ ผูนําดังกลาวนี้มีอยูเปนจํานวนมาก

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

พัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาค



 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนําผลการวิจัยนี้ไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเพื่อนรวมงาน และพัฒนา

ผูเรียนรูใหมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่เหมาะสมตอไป

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบดวยอะไรบาง

 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษมีความ

สอดคลองกันหรือไม 

 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยของการศึกษาไดวิเคราะหและสังเคราะหจากเอกสาร แนว

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร 

 1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก

ฉลาด และ 3) สุขภาพจิตและการจัดการอารมณ

 2. จิตลักษณะของความเปนคนดีของผูบริหาร

2) คานิยมและเจตคติที่ดีตองาน 

 3. จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก

วิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

 4. การเปนผูบริการของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก

ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

การโนมนาวใจเพื่อความเปนชุมชนในองคการ

 5. ความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา ไดแก

 6. ความผูกพันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก

2) ทุมเท เต็มใจทํางานใหองคการ 

 7. การสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ ไดแก

ประสบการณ และ 3) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการใชอิทธิพลและอํานาจหนาท่ีของผูนํากับผูอื่นเพื่อกระตุน ดลใจ โนมนํา 

จูงใจ ชักจูงใหเกิดการคลอยตาม ยอมรับที่จะดําเนินการตามสิ่งที่ผูนําคาดหวังและตองการดวยความเต็มใจจนบรรลุ

ตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 2. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในสิ่

ตามกรอบประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และมาตรฐานพฤติกรรมที่ดีงามทางสังคม ซึ่งกอใหเกิดประโยชนสุขทั้งตอ

ตนเองและสวนรวม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนําผลการวิจัยนี้ไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเพื่อนรวมงาน และพัฒนา

ยนรูใหมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่เหมาะสมตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบดวยอะไรบาง 

เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษมีความ

 
การวิจัยของการศึกษาไดวิเคราะหและสังเคราะหจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร 7 ดาน ดังนี ้

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก1) บุคลิกภาพดานการปรับตัว 2) สติปญญาและความเฉลียว

สุขภาพจิตและการจัดการอารมณ 

จิตลักษณะของความเปนคนดีของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก1) ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน 

คานิยมและเจตคติที่ดีตองาน 3) เหตุผลเชิงจริยธรรม 4) ความเชื่ออํานาจในตน และ 5) 

จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก1) จรรยาบรรณตอตนเอง 

อผูรับบริการ 4) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และ 5) จรรยาบรรณตอสังคม

การเปนผูบริการของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก1) มีความเขาใจใหเกียรติและอุทิศตนเพื่อ

ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 2) มีวิสัยทัศนและตระหนักรูเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น และ 

การโนมนาวใจเพื่อความเปนชุมชนในองคการ 

ความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา ไดแก1) สมรรถนะของผูบริหาร และ 2) 

ความผูกพันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก1) ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 

มใจทํางานใหองคการ 3) ปรารถนาการเปนสมาชิกในองคการ และ 4) จงรักภักดีตอองคการ

การสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ ไดแก1) การสรางบรรยากาศการเรียนรู 

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

หมายถึง กระบวนการใชอิทธิพลและอํานาจหนาท่ีของผูนํากับผูอื่นเพื่อกระตุน ดลใจ โนมนํา 

จูงใจ ชักจูงใหเกิดการคลอยตาม ยอมรับที่จะดําเนินการตามสิ่งที่ผูนําคาดหวังและตองการดวยความเต็มใจจนบรรลุ

จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง ดีงามและเหมาะสมมีการดําเนินชีวิตที่เปนไป

ตามกรอบประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และมาตรฐานพฤติกรรมที่ดีงามทางสังคม ซึ่งกอใหเกิดประโยชนสุขทั้งตอ

314 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนําผลการวิจัยนี้ไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเพื่อนรวมงาน และพัฒนา 

เพื่อศึกษาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ของโมเดลภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษมีความ

คิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

สติปญญาและความเฉลียว

ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน 

5) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณตอ

จรรยาบรรณตอสังคม 

มีความเขาใจใหเกียรติและอุทิศตนเพื่อ

มีวิสัยทัศนและตระหนักรูเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น และ 3) มีความสามารถใน

2) ภาวะผูนําของผูบริหาร 

ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  

จงรักภักดีตอองคการ 

การสรางบรรยากาศการเรียนรู 2) การเรียนรูจาก

หมายถึง กระบวนการใชอิทธิพลและอํานาจหนาท่ีของผูนํากับผูอื่นเพื่อกระตุน ดลใจ โนมนํา 

จูงใจ ชักจูงใหเกิดการคลอยตาม ยอมรับที่จะดําเนินการตามสิ่งที่ผูนําคาดหวังและตองการดวยความเต็มใจจนบรรลุ

งที่ถูกตอง ดีงามและเหมาะสมมีการดําเนินชีวิตที่เปนไป

ตามกรอบประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และมาตรฐานพฤติกรรมที่ดีงามทางสังคม ซึ่งกอใหเกิดประโยชนสุขทั้งตอ



 

 

 3. ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่ผูนําประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการแยกแยะสิ่งที่

ออกจากสิ่งที่ผิดและกระทําอยางถูกตอง มีความประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางและแบบอยาง จูงใจใหผูรวมงาน

มองการณไกลไปกวาประโยชนสวนตัวไปที่ประโยชนขององคการหรือสวนรวมแทน มีความกลาหาญ ยึดหมั่นใน

หลักการมีความเขมแข็งและมีสารสนเทศในการตัดสินใจที่ถูกต

การประพฤติปฏิบัติของตน ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 

 3.1 คุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง สิ่งท่ีชี้ใหเห็นความดีหรือพฤติกรรมของผูบริหารที่ปรากฏใหเห็น 

หรือลักษณะประจําตัวของผูบริหาร ซึ่งเปนการแสดงออก

 3.2 จิตลักษณะของความเปนคนดีของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะทางจิตใจของผูบริหาร

ที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางาน โดยลักษณะที่สะสมในแตละบุคคลตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งสังเกตไดจาก

จิตลักษณะเหลานี้   

 3.3 จรรยาบรรณวิชาชีพข

สถานศึกษาที่กําหนดขึ้นมาเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดี เพื่อธํารง

รักษาและสงเสริมเกียรติคุณวิชาชีพทางการศึกษาในสวนของผูบริหารสถานศึกษาใหเปนที่ยอมรับของสังคม 

ประกอบดวย   

 3.4 การเปนผูใหบริการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารในการใหบริการ 

เพื่อสนองตอบความตองการของผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน ซึ่งอยูเหนือผลประโยชนของตนเอง โดยการ

ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรม กระตุนใหเกิดความรวมมือ มีความ

และพัฒนาเพื่อนรวมงาน สรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกันซึ่ง

 3.5 ความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความรูสึกและการกระทําของครูและบุคลากรใน

โรงเรียนที่ไดแสดงความมั่นใจ ค

 3.6 ความผูกพันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่บงชี้ถึง

การยอมรับในการเปนสวนหนึ่งขององคการของบุคคล และมีความปรารถนาที่จะรวมกันปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการดวยความเต็มใจ มีความศรัทธา ความทุมเทและความภักดีตอองคการ 

 3.7 การสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูในโรงเรียน เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชน หมายถึง ผูบริหารมีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของบุคลากรในโรงเรียนที่จะนําไปสู

ความรูในองคกรโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีการใชความรู สรางความรูและรวมกันเรียนรูในปญหา สามารถใช

ประโยชนจากความรูในการแกปญหาที่เกิดขึ้นได เพื่อมุงสูผลสัมฤทธ์ิของงานและการเปลี่ยนแปลงชุมชน 

 4. น้ําหนักองคประกอบ 

องคประกอบ โดยพิจารณาจากการคัดเลือกองคประกอบที่มีคาเทากับหรือมากกวา 

 5. โมเดลโครงสรางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง รูปแบบที่แสดงความสัมพันธ

โครงสรางเชิงเสนที่ประกอบดวยองค

ผูบริหารโรงเรียน 

 6. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดก

สอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในปการศึกษา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่ผูนําประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการแยกแยะสิ่งที่

ออกจากสิ่งที่ผิดและกระทําอยางถูกตอง มีความประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางและแบบอยาง จูงใจใหผูรวมงาน

มองการณไกลไปกวาประโยชนสวนตัวไปที่ประโยชนขององคการหรือสวนรวมแทน มีความกลาหาญ ยึดหมั่นใน

หลักการมีความเขมแข็งและมีสารสนเทศในการตัดสินใจที่ถูกตอง และพรอมที่จะรับผิดชอบตอการตัดสินใจใน

การประพฤติปฏิบัติของตน ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 7 องคประกอบ คือ  

คุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง สิ่งท่ีชี้ใหเห็นความดีหรือพฤติกรรมของผูบริหารที่ปรากฏใหเห็น 

หรือลักษณะประจําตัวของผูบริหาร ซึ่งเปนการแสดงออกที่สามารถสังเกตไดและเห็นได  

จิตลักษณะของความเปนคนดีของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะทางจิตใจของผูบริหาร

ที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางาน โดยลักษณะที่สะสมในแตละบุคคลตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งสังเกตไดจาก

จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ประมวลความประพฤติของผูบริหาร

สถานศึกษาที่กําหนดขึ้นมาเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดี เพื่อธํารง

รักษาและสงเสริมเกียรติคุณวิชาชีพทางการศึกษาในสวนของผูบริหารสถานศึกษาใหเปนที่ยอมรับของสังคม 

การเปนผูใหบริการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารในการใหบริการ 

เพื่อสนองตอบความตองการของผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน ซึ่งอยูเหนือผลประโยชนของตนเอง โดยการ

ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรม กระตุนใหเกิดความรวมมือ มีความไววางใจซึ่งกันและกัน เปนการเพิ่มคุณคา

และพัฒนาเพื่อนรวมงาน สรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกันซึ่ง

ความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความรูสึกและการกระทําของครูและบุคลากรใน

โรงเรียนที่ไดแสดงความมั่นใจ ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนผูบริหารสถานศึกษาและระบบของโรงเรียน 

ความผูกพันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่บงชี้ถึง

การยอมรับในการเปนสวนหนึ่งขององคการของบุคคล และมีความปรารถนาที่จะรวมกันปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ

ะสงคขององคการดวยความเต็มใจ มีความศรัทธา ความทุมเทและความภักดีตอองคการ 

การสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูในโรงเรียน เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชน หมายถึง ผูบริหารมีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของบุคลากรในโรงเรียนที่จะนําไปสู

ความรูในองคกรโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีการใชความรู สรางความรูและรวมกันเรียนรูในปญหา สามารถใช

ประโยชนจากความรูในการแกปญหาที่เกิดขึ้นได เพื่อมุงสูผลสัมฤทธ์ิของงานและการเปลี่ยนแปลงชุมชน 

น้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวบงชี้กับ

องคประกอบ โดยพิจารณาจากการคัดเลือกองคประกอบที่มีคาเทากับหรือมากกวา 0.30 

โมเดลโครงสรางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง รูปแบบที่แสดงความสัมพันธ

โครงสรางเชิงเสนที่ประกอบดวยองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดก

สอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในปการศึกษา 2560 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่ผูนําประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการแยกแยะสิ่งที่ถูก  

ออกจากสิ่งที่ผิดและกระทําอยางถูกตอง มีความประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางและแบบอยาง จูงใจใหผูรวมงาน

มองการณไกลไปกวาประโยชนสวนตัวไปที่ประโยชนขององคการหรือสวนรวมแทน มีความกลาหาญ ยึดหมั่นใน

อง และพรอมที่จะรับผิดชอบตอการตัดสินใจใน 

คุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง สิ่งท่ีชี้ใหเห็นความดีหรือพฤติกรรมของผูบริหารที่ปรากฏใหเห็น 

จิตลักษณะของความเปนคนดีของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะทางจิตใจของผูบริหาร 

ที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางาน โดยลักษณะที่สะสมในแตละบุคคลตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งสังเกตไดจาก 

องผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ประมวลความประพฤติของผูบริหาร

สถานศึกษาที่กําหนดขึ้นมาเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดี เพื่อธํารง

รักษาและสงเสริมเกียรติคุณวิชาชีพทางการศึกษาในสวนของผูบริหารสถานศึกษาใหเปนที่ยอมรับของสังคม 

การเปนผูใหบริการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารในการใหบริการ  

เพื่อสนองตอบความตองการของผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน ซึ่งอยูเหนือผลประโยชนของตนเอง โดยการ

ไววางใจซึ่งกันและกัน เปนการเพิ่มคุณคา 

และพัฒนาเพื่อนรวมงาน สรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกันซึ่ง 

ความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความรูสึกและการกระทําของครูและบุคลากรใน

วามเชื่อมั่นและการสนับสนุนผูบริหารสถานศึกษาและระบบของโรงเรียน  

ความผูกพันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่บงชี้ถึง 

การยอมรับในการเปนสวนหนึ่งขององคการของบุคคล และมีความปรารถนาที่จะรวมกันปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ

ะสงคขององคการดวยความเต็มใจ มีความศรัทธา ความทุมเทและความภักดีตอองคการ  

การสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูในโรงเรียน เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชน หมายถึง ผูบริหารมีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของบุคลากรในโรงเรียนที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง

ความรูในองคกรโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีการใชความรู สรางความรูและรวมกันเรียนรูในปญหา สามารถใช

ประโยชนจากความรูในการแกปญหาที่เกิดขึ้นได เพื่อมุงสูผลสัมฤทธ์ิของงานและการเปลี่ยนแปลงชุมชน  

มายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวบงชี้กับ

โมเดลโครงสรางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง รูปแบบที่แสดงความสัมพันธ

ประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดการเรียนการ



 

 

 7. ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการหรือผูปฏิบัติหนาที่

รองผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผูรักษาราชการแทน 

ในปการศึกษา 2560 

 8. ครู หมายถึง ครูผูปฏิบัติหนาที่สอนและครูผูปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายและหัวหนาสายชั้นในโรงเรียน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานั

ในปการศึกษา 2560 

 9. ตัวบงช้ี หมายถึง สิ่งที่นํามาวัดหรือชี้ใหเห็นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและพฤติกรรมในการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา 

 10. การพัฒนาตัวบงชี้ หมายถึง กระบวนการในการลดปริมาณและความซ้ําซอนของขอมูล เพื่อใ

สารสนเทศเชิงปริมาณ สําหรับบงชี้คุณลักษณะของสิ่งที่ตองการศึกษา หรือผลการดําเนินงานในระบบใดระบบหนึ่ง 

นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนตัวแปรคุณลักษณะของสิ่งที่ตองการจะศึกษาในการนําไปใชวิเคราะห เพื่อศึกษาวิจัยใน

แงมุมตางๆ ตามวัตถุประสงคท่ีตองการไดถูกตองแล

ทั้งนี้ตัวบงชี้ท่ีพัฒนาขึ้นจะมีคุณภาพไดจะตองมีขั้นตอนการสราง และขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพที่นาเชื่อถือโดย

ใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการหรือผูปฏิบัติหนาที่

รองผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ

าคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผูรักษาราชการแทน 

ครู หมายถึง ครูผูปฏิบัติหนาที่สอนและครูผูปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายและหัวหนาสายชั้นในโรงเรียน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวบงช้ี หมายถึง สิ่งที่นํามาวัดหรือชี้ใหเห็นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและพฤติกรรมในการบริหารงาน

การพัฒนาตัวบงชี้ หมายถึง กระบวนการในการลดปริมาณและความซ้ําซอนของขอมูล เพื่อใ

สารสนเทศเชิงปริมาณ สําหรับบงชี้คุณลักษณะของสิ่งที่ตองการศึกษา หรือผลการดําเนินงานในระบบใดระบบหนึ่ง 

นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนตัวแปรคุณลักษณะของสิ่งที่ตองการจะศึกษาในการนําไปใชวิเคราะห เพื่อศึกษาวิจัยใน

แงมุมตางๆ ตามวัตถุประสงคท่ีตองการไดถูกตองและนาเชื่อถือมากกวาการใชตัวแปรเดี่ยว หรือตัวแปรยอยแตละตัว 

ทั้งนี้ตัวบงชี้ท่ีพัฒนาขึ้นจะมีคุณภาพไดจะตองมีขั้นตอนการสราง และขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพที่นาเชื่อถือโดย

ใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการหรือผูปฏิบัติหนาที ่

รองผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ

าคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผูรักษาราชการแทน  

ครู หมายถึง ครูผูปฏิบัติหนาที่สอนและครูผูปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายและหัวหนาสายชั้นในโรงเรียน

กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ตัวบงช้ี หมายถึง สิ่งที่นํามาวัดหรือชี้ใหเห็นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและพฤติกรรมในการบริหารงาน

การพัฒนาตัวบงชี้ หมายถึง กระบวนการในการลดปริมาณและความซ้ําซอนของขอมูล เพื่อใหได

สารสนเทศเชิงปริมาณ สําหรับบงชี้คุณลักษณะของสิ่งที่ตองการศึกษา หรือผลการดําเนินงานในระบบใดระบบหนึ่ง 

นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนตัวแปรคุณลักษณะของสิ่งที่ตองการจะศึกษาในการนําไปใชวิเคราะห เพื่อศึกษาวิจัยใน

ะนาเชื่อถือมากกวาการใชตัวแปรเดี่ยว หรือตัวแปรยอยแตละตัว 

ทั้งนี้ตัวบงชี้ท่ีพัฒนาขึ้นจะมีคุณภาพไดจะตองมีขั้นตอนการสราง และขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพที่นาเชื่อถือโดย



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ 

แลวสังเคราะหเนื้อหาสรางเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งประกอบดวย 

ยอยดังภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะผูนําเชงิจริยธรรม 

ของผูบรหิารโรงเรียน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ 

แลวสังเคราะหเนื้อหาสรางเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งประกอบดวย 7 องคประกอบหลัก และ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

คุณลักษณะของ

ผูบริหาร 

จิตลักษณะของความ 

เปนคนดีของผูบริหาร 

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ครูของผูบรหิาร 

การเปนผูใหบริการ

ของผูบรหิาร 

ความไววางใจตอ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

การสงเสรมิวัฒนธรรม 

การเรียนรูในโรงเรียน 

ความผูกพันตอองคการ

ของผูบรหิารสถานศึกษา 

บุคลิกภาพดานการปรับตัว

สติปญญาและความเฉลียวฉลาด

สุขภาพจิตและการจัดการอารมณ

ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน

คานิยมและเจตคติที่ดีตองาน

เหตผุลเชิงจริยธรรม

ความเชื่ออํานาจในตน

แรงจงูใจใฝสมัฤทธิ ์

จรรยาบรรณตอตนเอง

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ

จรรยาบรรณตอผูรบับริการ

จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ

จรรยาบรรณตอสังคม

มีความเขาใจใหเกียรติและอุทิศตน

เพื่อผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน

มีวิสัยทัศนและตระหนักรูเกี่ยวกบัตนเองและผูอื่น

มีความสามารถในการโนมนาวใจ

เพื่อความเปนชุมชนในองคการ

สมรรถนะของผูบรหิาร

ภาวะผูนําของผูบรหิาร

การปรับปรนของผูบรหิาร

การยอมรับเปาหมายและคานอยมขององคการ

ทุมเท เต็มใจทํางานใหองคการ

ปรารถนาการเปนสมาชิกในองคการ

จงรกัภักดีตอองคการ

การสรางบรรยากาศการเรียนรู

การเรียนรูจากประสบการณ

การปรับปรงุอยางตอเนื่อง
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การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ  

องคประกอบหลัก และ 26 องคประกอบ

บุคลิกภาพดานการปรับตัว 

สติปญญาและความเฉลียวฉลาด 

สุขภาพจิตและการจัดการอารมณ 

ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน 

คานิยมและเจตคติที่ดีตองาน 

จริยธรรม 

ความเชื่ออํานาจในตน 

 

จรรยาบรรณตอตนเอง 

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

จรรยาบรรณตอผูรบับริการ 

จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 

จรรยาบรรณตอสังคม 

มีความเขาใจใหเกียรติและอุทิศตน 

เพื่อผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

มีวิสัยทัศนและตระหนักรูเกี่ยวกบัตนเองและผูอื่น 

มีความสามารถในการโนมนาวใจ 

เพื่อความเปนชุมชนในองคการ 

บรหิาร 

ภาวะผูนําของผูบรหิาร 

การปรับปรนของผูบรหิาร 

การยอมรับเปาหมายและคานอยมขององคการ 

ทุมเท เต็มใจทํางานใหองคการ 

ปรารถนาการเปนสมาชิกในองคการ 

จงรกัภักดีตอองคการ 

การสรางบรรยากาศการเรียนรู 

การเรียนรูจากประสบการณ 

การปรับปรงุอยางตอเนื่อง 



 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยใชวิธีดําเนินการวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี ไ

ผูทรงคุณวุฒิ เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  สําหรับการดําเนินการวิจัยนั้น ผูวิจัยกําหนดเปน 

3 ระยะ ดังนี ้

 ระยะที่ 1การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัย และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 7 คน 

 ระยะที่  2การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 

โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 22 คน 

 ระยะที่ 3การยืนยันตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงจริย

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ โดยการตรวจสอบสมมุติ ฐานการวิจั ยกับขอมู ล

เชิงประจักษ เครื่องมือในการตรวจสอบใชแบบสอบถาม 

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่ง

ขอระหวาง 0.34-0.90 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

ตัวอยางในโรงเรียนที่เปนหนวยตัวอยาง จํานวน 

รองผูอํานวยการ ครูผูทําหนาที่หัวหนาฝาย ครูที่หนาที่หัวหนาสายชั้น รวมจํานวน 

เพื่อยืนยันขอมูลเปนโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

7.  ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปไดตามลําดับ ดังตอไปนี้

 1. ผลการพัฒนาตัวบงชี้ภาว

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง พบวาได 

ตัวแปรสังเกตได 182 ตัวบงช้ี ดังตอไปนี้ 

 1.1 องคประกอบดานคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ปร

บุคลิกภาพดานการปรับตัว สติปญญาและความเฉลียวฉลาด และสุขภาพจิตและการจัดการอารมณ ประกอบดวย

ตัวบงชี้ 25 ตัวบงชี้ ซึ่งมีคาเฉลี่ยของความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองอยูในระดับมาก 

แสดงวาตัวบงช้ีทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑ

 1.2 องคประกอบดานจิตลักษณะความเปนคนดีของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

ได ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนเอง คานิยมและเจตคติที่ดีตองาน ความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม

ความเชื่ออํานาจในตน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ประกอบดวยตัวบ

ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองอยูระดับมาก แสดงวาตัวบงชี้ทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑ

 1.3 องคประกอบดานจรรยาบรรณวิชาชีพครูของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

ไดแก จรรยาบรรณตอตนเอง 

วิชาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม ประกอบดวย 

และมีความสอดคลองอยูระดับมาก แสดงวา ตัวบงชี้ทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ผูวิจัยใชวิธีดําเนินการวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี ไดแก การวิเคราะหเอกสารและงานวิจัย สัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิ เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  สําหรับการดําเนินการวิจัยนั้น ผูวิจัยกําหนดเปน 

การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัย และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 

คน  

การยืนยันตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ โดยการตรวจสอบสมมุติ ฐานการวิจั ยกับขอมู ล

เชิงประจักษ เครื่องมือในการตรวจสอบใชแบบสอบถาม 1 ฉบับที่มีลักษณะเปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ

ระดับ ซึ่งมีความตรงเชิงเนื้อหา ระหวาง 0.80-1.00 มีคาอํานาจจําแนกของคําถามแตละ

และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.99 ใชสอบถามความคิดเห็นของกลุม

ตัวอยางในโรงเรียนที่เปนหนวยตัวอยาง จํานวน 506 โรงเรียน กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ ครูผูทําหนาที่หัวหนาฝาย ครูที่หนาที่หัวหนาสายชั้น รวมจํานวน 1,756 

เพื่อยืนยันขอมูลเปนโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) และลิสเรล (LISREL) 

ผลการวิจัยสรุปไดตามลําดับ ดังตอไปนี ้

ผลการพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง พบวาได 

ตัวบงช้ี ดังตอไปนี้    

องคประกอบดานคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

บุคลิกภาพดานการปรับตัว สติปญญาและความเฉลียวฉลาด และสุขภาพจิตและการจัดการอารมณ ประกอบดวย

ตัวบงชี้ ซึ่งมีคาเฉลี่ยของความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองอยูในระดับมาก 

เฉลี่ยผานเกณฑ 

องคประกอบดานจิตลักษณะความเปนคนดีของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

ได ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนเอง คานิยมและเจตคติที่ดีตองาน ความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม

ความเชื่ออํานาจในตน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ประกอบดวยตัวบงช้ี 34 ตัวบงชี้ ซึ่งมีคาเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู

ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองอยูระดับมาก แสดงวาตัวบงชี้ทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑ

องคประกอบดานจรรยาบรรณวิชาชีพครูของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

ไดแก จรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพ จรรยาบรรณตอผูบริหาร จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบ

วิชาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม ประกอบดวย 31 ตัวบงชี้ ซึ่งมีคาเฉลี่ยของความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 

และมีความสอดคลองอยูระดับมาก แสดงวา ตัวบงชี้ทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ดแก การวิเคราะหเอกสารและงานวิจัย สัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิ เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  สําหรับการดําเนินการวิจัยนั้น ผูวิจัยกําหนดเปน 

การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัย และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ 

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ โดยการตรวจสอบสมมุติ ฐานการวิจั ยกับขอมู ล 

ฉบับที่มีลักษณะเปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ

มีคาอํานาจจําแนกของคําถามแตละ

ใชสอบถามความคิดเห็นของกลุม

โรงเรียน กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูอํานวยการ  

1,756 คน สถิติที่ใชวิเคราะห 

ะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง พบวาได 7 องคประกอบ 26  

ะกอบดวย 3ตัวแปรสังเกตไดไดแก 

บุคลิกภาพดานการปรับตัว สติปญญาและความเฉลียวฉลาด และสุขภาพจิตและการจัดการอารมณ ประกอบดวย 

ตัวบงชี้ ซึ่งมีคาเฉลี่ยของความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองอยูในระดับมาก 

องคประกอบดานจิตลักษณะความเปนคนดีของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 5 ตัวแปรสังเกต

ได ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนเอง คานิยมและเจตคติที่ดีตองาน ความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ตัวบงชี้ ซึ่งมีคาเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู

ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองอยูระดับมาก แสดงวาตัวบงชี้ทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑ 

องคประกอบดานจรรยาบรรณวิชาชีพครูของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 5 ตัวแปรสังเกตได 

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ จรรยาบรรณตอผูบริหาร จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบ

ตัวบงชี้ ซึ่งมีคาเฉลี่ยของความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 



 

 

 1.4 องคประกอบดานการเปนผูใหบริการของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย

ความเขาใจ ใหเกียรติ ยินดีรับฟงความคิดเห็นและอุทิศตนเพื่อผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน วิสัยทัศน มอง

การณไกล และตระหนักรูเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น และความสามารถในการโ

ชุมชนขององคกร ประกอบดวย 

ในระดับมาก แสดงวา ตัวบงชี้ทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑ

 1.5 องคประกอบดานความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา ประกอบด

สมรรถนะของผูบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหาร และการปรับปรนของผูบริหาร ประกอบดวย 

คาเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองอยูในระดับมาก แสดงวาตัวบงช้ีทุกตัวมีคาเฉลี่ยผาน

เกณฑ 

 1.6 องคประกอบดานความผูกผันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษาประกอบดวย 

ไดแก การยอมรับเปาหมายคานิยมขององคกร ความทุมเทเต็มใจทํางานใหองคการ ความปรารถนาการเปนสมาชิก

ขององคการ และความจงรักภักดีตอองคการ ประกอบดวย 

ที่สุด และมีความสอดคลองอยูในระดับมาก แสดงวาตัวบงช้ีทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑ

 1.7 องคประกอบดานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการเปลี่ยนแปลง

ชุมชน ประกอบดวย 3 ตัวแปรสังเกตได ไดแก ดานการเรียนรูจากประสบการ

เรียนรู และดานการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 

และมีความสอดคลองอยูในระดับมาก แสดงวาตัวบงช้ีทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑ

 2. ผลการทดสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงชี้

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสรุปตามขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้

 2.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง เพื่อสรางสเกลองคประกอบตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งกอนการวิเคราะหผูวิจัยไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ทั้ง 

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

วิเคราะหองคประกอบ และเมื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบ พบวา โมเดลตามสมมุติฐานการวิจัยสอดคลองขอมูล

เชิงประจักษ คาน้ําหนักขององคประกอบของตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 2.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการพัฒนา

จากการวิเคราะหองคประกอบอันดับที่หนึ่ง ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่สอง พบวา 

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค

เทากับ 121 คา p-valueเทากับ 

นอกจากนี้ยังพบวา คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

(AGFI) เทากับ 0.98 และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 

สมมุติฐานที่ตั้งไว 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

กอบดานการเปนผูใหบริการของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย

ความเขาใจ ใหเกียรติ ยินดีรับฟงความคิดเห็นและอุทิศตนเพื่อผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน วิสัยทัศน มอง

การณไกล และตระหนักรูเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น และความสามารถในการโนมนาวใจผูอื่นเพื่อมุงสรางความเปน

ชุมชนขององคกร ประกอบดวย 15 ตัวบงช้ี ซึ่งมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองอยู

ในระดับมาก แสดงวา ตัวบงชี้ทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑ 

องคประกอบดานความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 3 

สมรรถนะของผูบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหาร และการปรับปรนของผูบริหาร ประกอบดวย 

คาเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองอยูในระดับมาก แสดงวาตัวบงช้ีทุกตัวมีคาเฉลี่ยผาน

านความผูกผันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษาประกอบดวย 

ไดแก การยอมรับเปาหมายคานิยมขององคกร ความทุมเทเต็มใจทํางานใหองคการ ความปรารถนาการเปนสมาชิก

ขององคการ และความจงรักภักดีตอองคการ ประกอบดวย 19 ตัวบงชี้ ซึ่งมีคาเฉลี่ยความเหมาะ

ที่สุด และมีความสอดคลองอยูในระดับมาก แสดงวาตัวบงช้ีทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑ 

องคประกอบดานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการเปลี่ยนแปลง

ตัวแปรสังเกตได ไดแก ดานการเรียนรูจากประสบการณ ดานการสงเสริมบรรยากาศการ

เรียนรู และดานการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 17 ตัวบงชี้ ซึ่งมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

และมีความสอดคลองอยูในระดับมาก แสดงวาตัวบงช้ีทุกตัวมีคาเฉลี่ยผานเกณฑ 

ผลการทดสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสรุปตามขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง เพื่อสรางสเกลองคประกอบตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิง

หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งกอนการวิเคราะหผูวิจัยไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ทั้ง 182 ตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ในแตละโมเดลมี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) ทุกคา สรุปไดวาโมเดลมีความเหมาะสมที่จะนําไป

วิเคราะหองคประกอบ และเมื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบ พบวา โมเดลตามสมมุติฐานการวิจัยสอดคลองขอมูล

เชิงประจักษ คาน้ําหนักขององคประกอบของตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการพัฒนา

ากการวิเคราะหองคประกอบอันดับที่หนึ่ง ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่สอง พบวา 

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค-สแควร (Chi-square :��) เทากับ 42

เทากับ 1.00 เมื่อพิจารณาคา �� ��⁄  เทากับ 0.35 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ คือ ต่ํากวา 

นอกจากนี้ยังพบวา คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 

และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

กอบดานการเปนผูใหบริการของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย3 ตัวแปรสังเกตได ไดแก 

ความเขาใจ ใหเกียรติ ยินดีรับฟงความคิดเห็นและอุทิศตนเพื่อผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน วิสัยทัศน มอง

นมนาวใจผูอื่นเพื่อมุงสรางความเปน

ตัวบงช้ี ซึ่งมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองอยู

3 ตัวแปรสังเกตได ไดแก 

สมรรถนะของผูบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหาร และการปรับปรนของผูบริหาร ประกอบดวย 45 ตัวบงชี้ ซึ่งมี

คาเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองอยูในระดับมาก แสดงวาตัวบงช้ีทุกตัวมีคาเฉลี่ยผาน

านความผูกผันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษาประกอบดวย 4 ตัวแปรสังเกตได 

ไดแก การยอมรับเปาหมายคานิยมขององคกร ความทุมเทเต็มใจทํางานใหองคการ ความปรารถนาการเปนสมาชิก

ตัวบงชี้ ซึ่งมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับมาก

องคประกอบดานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการเปลี่ยนแปลง

ณ ดานการสงเสริมบรรยากาศการ

ตัวบงชี้ ซึ่งมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสรุปตามขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี ้

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง เพื่อสรางสเกลองคประกอบตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิง

หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวบงชี้ พบวา ตัวบงชี้ในแตละโมเดลมี

กคา สรุปไดวาโมเดลมีความเหมาะสมที่จะนําไป

วิเคราะหองคประกอบ และเมื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบ พบวา โมเดลตามสมมุติฐานการวิจัยสอดคลองขอมูล

เชิงประจักษ คาน้ําหนักขององคประกอบของตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการพัฒนา

ากการวิเคราะหองคประกอบอันดับที่หนึ่ง ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่สอง พบวา  

42.70 ไมมีนัยสําคัญ คา df 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑ คือ ต่ํากวา 2 

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 

เทากับ 0.000 เปนไปตาม



 

 

 2.3 น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคาน้ําหนักองคประกอบเรียงลําดับจากมากไปหา

นอย ดังตอไปนี้ คือ ดานจิตลักษณะความเปน

เทากับ 1.00 องคประกอบดานการเปนผูใหบริการของผูบริหารสถานศึกษา 

เทากับ 1.00 องคประกอบดานความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา 

องคประกอบดานความผูกผันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษา 

องคประกอบดานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการเปลี่ยนแปลงชุมชน 

(SUPPORT) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 

(MORAL) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 

(CHARACTER) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 

ภาพประกอบที่ 2 

 

ตารางที1่การวิเคราะหองคประกอบเ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตัวแปร 
น้ําหนัก

องคประกอบ (b)

ch1y1 

ch2y2 

ch3y3 

0.22 

0.26 

0.24 

ps1y4 

ps2y5 

ps3y6 

ps4y7 

ps5y8 

0.25 

0.25 

0.26 

0.25 

0.26 

mo1y9 

mo2y10 

mo3y11 

mo4y12 

mo5y13 

0.26 

0.26 

0.26 

0.26 

0.27 

se1y14 

se2y15 

se3y16 

0.25 

0.26 

0.27 
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น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคาน้ําหนักองคประกอบเรียงลําดับจากมากไปหา

นอย ดังตอไปนี้ คือ ดานจิตลักษณะความเปนคนดีของผูบริหารสถานศึกษา (PSYCHO

องคประกอบดานการเปนผูใหบริการของผูบริหารสถานศึกษา (SERVICE

องคประกอบดานความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา (TRUST) มีน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 

ประกอบดานความผูกผันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษา (COMMIT) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 

องคประกอบดานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการเปลี่ยนแปลงชุมชน 

มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.95 องคประกอบดานจรรยาบรรณวิชาชีพครูของผูบริหารสถานศึกษา 

มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.94 และองคประกอบดานคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.93 ตามลําดับผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางที่ 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอนัดับทีส่อง เพื่อยืนยันตัวบงชี้ภาวะผูนาํเชิงจริยธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

b) 

ความ 

คลาดเคลื่อนของ 

ตัวบงช้ี (S.E.) 

t-Value 
สปส. 

การพยากรณ (R2) คะ

(---)  

0.01 

0.01 

(---)  

18.58** 

23.41** 

0.59 

0.65 

0.70 

(---)  

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

(---)  

22.70** 

25.89** 

20.88** 

21.51** 

0.63 

0.75 

0.63 

0.66 

0.63 

(---) 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

(---)  

22.68** 

23.54** 

19.98** 

19.85** 

0.68 

0.71 

0.76 

0.70 

0.69 

(---) 

0.01 

0.01  

(---) 

21.52** 

21.82** 

0.66 

0.66 

0.68 
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น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคาน้ําหนักองคประกอบเรียงลําดับจากมากไปหา

PSYCHO) มีน้ําหนักองคประกอบ

SERVICE) มีน้ําหนักองคประกอบ

มีน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.99 

มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.97 

องคประกอบดานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการเปลี่ยนแปลงชุมชน 

ชาชีพครูของผูบริหารสถานศึกษา 

และองคประกอบดานคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางที่ 1และ

ชิงยืนยันอนัดับทีส่อง เพื่อยืนยันตัวบงชี้ภาวะผูนาํเชิงจริยธรรม 

สปส. 

คะแนนองคประกอบ (FS) 

0.41 

0.83 

0.85 

-0.05 

0.73 

0.14 

-0.15 

0.23 

0.83 

0.73 

0.57 

0.70 

0.64 

0.56 

0.18 

0.33 



 

 

ตารางที1่(ตอ) 

ตัวแปร 

น้ําหนัก

องคประกอบ 

(b) 

tr1y17 

tr2y18 

tr3y19 

0.27 

0.25 

0.26 

co1y20 

co2y21 

co3y22 

co4y23 

0.25 

0.26 

0.26 

0.24 

su1y24 

su2y25 

su3y26 

0.26 

0.26 

0.24 

การวิเคราะห

องคประกอบ

เชิงยืนยนั

อันดับสอง

CHARACTOR

PSYCHO 

MORAL 

SERVICE 

TRUST 

COMMIT 

SUPPORT 

 

 

 

 

0.93 

1.00 

0.94 

1.00 

0.99 

0.97 

0.95 

��=42.70, df = 121, p=1.00, 

หมายเหตุ : ** p< .01, (---) 
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องคประกอบ 

ความ 

คลาดเคลื่อนของ 

ตัวบงชี้ (S.E.) 

t-Value 
สปส. 

การพยากรณ (R2) 

(---) 

0.01 

0.01 

(---) 

33.36** 

33.68** 

0.84 

0.81 

0.81 

(---) 

0.01 

0.01 

0.01 

(---) 

21.47** 

22.64** 

24.59** 

0.65 

0.69 

0.67 

0.69 

(---) 

0.01 

0.01 

(---) 

23.57** 

23.45** 

0.69 

0.75 

0.61 

 

 

 

 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.04 

0.05 

0.04 

 

 

 

 

18.46** 

21.18** 

20.98** 

21.73** 

26.34** 

20.86** 

21.31** 

 

 

 

 

0.87 

1.00 

0.89 

1.00 

0.98 

0.94 

0.91 

=42.70, df = 121, p=1.00, ��/df=0.35, RMSEA = 0.00, GFI = 0.99,AGFI = 0.98

) ไมรายงานคา S.E. และ t เนื่องจากเปนพารามิเตอรบังคับ
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สปส. 

คะแนนองคประกอบ 

(FS) 

0.61 

0.63 

0.50 

0.22 

0.63 

0.28 

0.62 

0.49 

1.10 

0.21 

 

/df=0.35, RMSEA = 0.00, GFI = 0.99,AGFI = 0.98 

เนื่องจากเปนพารามิเตอรบังคับ 



 

 

ภาพประกอบที่ 

   

 

5. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 1. ผลการพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ตัวบงชี้ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นทุกตัวบงชี้มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากที่สุดและมีความสอดคลองในระดับมาก จึงไดคัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธโครงสรางแสดงให

เห็นวาดานคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการเปนผูบริการของผูบริ

ตอผูบริหารสถานศึกษา ดานความผูกพันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษา และดานการสงเสริมวัฒนธรรม

การเรียนรูเพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการเปลี่ยนแปลงชุมชนเปนองคประกอบที่สําคัญของภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สัง

ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย และสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของรวมโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ นิภาพร แสนเมือง

(2557) วัชราภรณ ทีสุกะ (2557

กระบวนการพัฒนาตัวบงชี้ 

การรวบรวมขอมูลการสรางตัวบงชี้ การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ 

การนําเสนอรายงาน จึงทําใหตัวบงชี้ทุกตัวที่ไดผานขั้นกระบวนการทั้งหมดมีคุณภาพสามารถนําไปใชได

 2. ผลการวิเคราะหยืนยันโมเดลตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ
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ภาพประกอบที่ 2 โมเดลองคประกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ผลการพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ตัวบงชี้ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นทุกตัวบงชี้มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากที่สุดและมีความสอดคลองในระดับมาก จึงไดคัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธโครงสรางแสดงให

เห็นวาดานคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการเปนผูบริการของผูบริหารสถานศึกษา ดานความไววางใจ

ตอผูบริหารสถานศึกษา ดานความผูกพันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษา และดานการสงเสริมวัฒนธรรม

การเรียนรูเพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการเปลี่ยนแปลงชุมชนเปนองคประกอบที่สําคัญของภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย และสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของรวมโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ นิภาพร แสนเมือง

2557) และพิชิต โกพล (2559) ซึ่งไดพัฒนาตัวบงชี้โดยดําเนินการหลายขั้นตอนตาม

กระบวนการพัฒนาตัวบงชี้ 6 ขั้นตอน คือการกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี้ การนิยามตัวบงชี้ 

การรวบรวมขอมูลการสรางตัวบงชี้ การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ และวิเคราะหตามบริบทที่ตองการศึกษา และ

การนําเสนอรายงาน จึงทําใหตัวบงชี้ทุกตัวที่ไดผานขั้นกระบวนการทั้งหมดมีคุณภาพสามารถนําไปใชได

ผลการวิเคราะหยืนยันโมเดลตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา โมเดลตัวบงชี้ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ความ
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ะกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผลการพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ตัวบงชี้ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นทุกตัวบงชี้มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากที่สุดและมีความสอดคลองในระดับมาก จึงไดคัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธโครงสรางแสดงให

หารสถานศึกษา ดานความไววางใจ

ตอผูบริหารสถานศึกษา ดานความผูกพันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษา และดานการสงเสริมวัฒนธรรม 

การเรียนรูเพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการเปลี่ยนแปลงชุมชนเปนองคประกอบที่สําคัญของภาวะผูนําเชิง

กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย และสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของรวมโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ นิภาพร แสนเมือง 

ซึ่งไดพัฒนาตัวบงชี้โดยดําเนินการหลายขั้นตอนตาม

ขั้นตอน คือการกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี้ การนิยามตัวบงชี้  

และวิเคราะหตามบริบทที่ตองการศึกษา และ 

การนําเสนอรายงาน จึงทําใหตัวบงชี้ทุกตัวที่ไดผานขั้นกระบวนการทั้งหมดมีคุณภาพสามารถนําไปใชได 

ผลการวิเคราะหยืนยันโมเดลตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา โมเดลตัวบงชี้ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ความ



 

 

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคา แสดงใหเห็นวาองคประกอบหลักภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเ

ทั้ง 7 องคประกอบ คือ 1) ดานคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

สถานศึกษา 3) ดานจรรยาบรรณวิชาชีพครูของผูบริหารสถานศึกษา

สถานศึกษา 5) ดานความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา 

และ7) ดานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู  เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการเปลี่ยนแปลงชุมชนเปน

องคประกอบที่สําคัญซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543; 

ราชบัณฑิตสถาน, 2556 อางถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

หงษา วงศจําปา, 2556; Kreitton, 1960; Rotter, 1971; Stogdill, 

2000 อางถึงใน สัมฤทธิ์ กางเพ็ง

 ผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถสรุปและเขียนสมการโครงการสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาค

 Leadership 

   

 นั้นคือ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีองคประกอบที่สําคัญ คือ จิตลักษณะความเปนคนดีของผูบริหาร การเปน

ผูใหบริการของผูบริหาร ความไววางใจตอผูบริหาร ความผูกพันตอองคการของผูบริหาร การสงเสริมวัฒนธรรม

การเรียนรูในโรงเรียน จรรยาบรรณวิชาชีพครูของผูบริหาร และคุณลักษณ

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนผลมาจากขอคนพบในการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา

เชิงจริยธรรม ในครั้งตอไปดังนี้

 1. การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาในองคประกอบหลัก 

ผูบริหารสถานศึกษา การเปนผูใหบริหารสถานศึกษาดานความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา ดานความผูกพันตอ

องคการของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและ

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนดานจรรยาบรรณวิชาชีพวิช

ผูบริหารสถานศึกษา ในครั้งตอไปควรดําเนินการวิจัยเพื่อแสวงหารูปแบบการพัฒนาองคประกอบแตละลักษณะของ

ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยจะสงผลใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบตอไป

 2. ควรดําเนินการวิจัยพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ในภูมิภาคอื่นทั้ง

หนวยงาน ภาครัฐ และเอกชน เพื่อนําผลการวิจัยมาสังเคราะหเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใน

ภาพรวมตอไป 

 3. ควรนําผลการวิจัย การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมข

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปพัฒนาคูมือการพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา โดยกระบวนการวิจัยทดลองเพื่อสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใชประโยชนเชิง

พัฒนาไดอยางสมบูรณและเหมาะสมต

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคา แสดงใหเห็นวาองคประกอบหลักภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเ

ดานคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 2) ดานจิตลักษณะความเปนคนดีของผูบริหาร

ดานจรรยาบรรณวิชาชีพครูของผูบริหารสถานศึกษา4) ดานการเปนผูใหบริการของผูบริหาร

ดานความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา 6) ดานความผูกพันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู  เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและการเปลี่ยนแปลงชุมชนเปน

องคประกอบที่สําคัญซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย

2543; ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2543; สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2553; 

อางถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2557; อรัญญา ชนะเพีย, 2558; 

, 2556; Kreitton, 1960; Rotter, 1971; Stogdill, 1974; Trewatha & Newport, 1980; Autry, 

อางถึงใน สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2553 และ Cheng.et.all., 2004 

ผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถสรุปและเขียนสมการโครงการสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดดังนี้

 = 1.00 (PSYCH) + 1.00 (SERVICE) + 0.99 (TRUST

  + 0.95 (SUPPORT) + 0.94 (MORAL) + 0.9(CHARACTOR

นั้นคือ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

าคตะวันออกเฉียงเหนือ มีองคประกอบที่สําคัญ คือ จิตลักษณะความเปนคนดีของผูบริหาร การเปน

ผูใหบริการของผูบริหาร ความไววางใจตอผูบริหาร ความผูกพันตอองคการของผูบริหาร การสงเสริมวัฒนธรรม

การเรียนรูในโรงเรียน จรรยาบรรณวิชาชีพครูของผูบริหาร และคุณลักษณะของผูบริหาร 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนผลมาจากขอคนพบในการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา

เชิงจริยธรรม ในครั้งตอไปดังนี ้

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาในองคประกอบหลัก 7 องคประกอบ คือ จิตลักษณะค

ผูบริหารสถานศึกษา การเปนผูใหบริหารสถานศึกษาดานความไววางใจตอผูบริหารสถานศึกษา ดานความผูกพันตอ

องคการของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ของงานและ

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนดานจรรยาบรรณวิชาชีพวิชาชีพครูของผูบริหารสถานศึกษา และดานคุณลักษณะของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในครั้งตอไปควรดําเนินการวิจัยเพื่อแสวงหารูปแบบการพัฒนาองคประกอบแตละลักษณะของ

ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยจะสงผลใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบตอไป

เนินการวิจัยพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ในภูมิภาคอื่นทั้ง

หนวยงาน ภาครัฐ และเอกชน เพื่อนําผลการวิจัยมาสังเคราะหเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใน

ควรนําผลการวิจัย การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปพัฒนาคูมือการพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิง
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พัฒนาไดอยางสมบูรณและเหมาะสมตอไป 
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ดานจิตลักษณะความเปนคนดีของผูบริหาร

ดานการเปนผูใหบริการของผูบริหาร

ดานความผูกพันตอองคการของผูบริหารสถานศึกษา 
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องคประกอบที่สําคัญซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย

, 2553; Cheng et. All., 2044; 

, 2558; ประจักร เข็มใคร, 2559; 

1974; Trewatha & Newport, 1980; Autry, 

ผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถสรุปและเขียนสมการโครงการสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดดังนี ้

TRUST) + 0.97(COMMIT)  

CHARACTOR) 

นั้นคือ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
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ผูใหบริการของผูบริหาร ความไววางใจตอผูบริหาร ความผูกพันตอองคการของผูบริหาร การสงเสริมวัฒนธรรม 
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปพัฒนาคูมือการพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา โดยกระบวนการวิจัยทดลองเพื่อสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใชประโยชนเชิง
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สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย. 
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พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ  

การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงรุกของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต).  สาขาวิชาการ

บริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย. 

การพัฒนาตัวบงชี้ความไววางใจตอผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต).  

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 

หารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาค

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  

คนหาความเปนผูนําและประสานใหเขา

Improving Leadership Effectiveness. โดยชูชัย สมทธิไกร. 

การพัฒนาตัวบงชี้การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

ยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลภาวะผูนํา

คณะครุศาสตรสถาบันราชภัฏสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย. 

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

พิมพครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง). 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต).  

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร  

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.(วิทยานิพนธ

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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การสรางหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส เรื่อง นิราศภเูขาทอง สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาป

โรงเรียนบานหวยตมชัยวงศาอุปถัมภ 

 

 

บทคัดยอ 

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

ที่ โรงเรียนบานหวยตมชัยวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อสรางหนังสืออิเ

เรื่อง นิราศภูเขาทอง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสเรื่องนิราศภูเขาทอง ผูวิจัยไดสรางขึ้นตามแนวคิดและทฤษฏี

การจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ประกอบไปดวยแบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาการอานจับใจความสําคัญ ภูมิหลังวรรณกรรม และกิจกรรมเสริม

ความเขาใจ  

ผลการวิจัยพบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องนิราศภูเขาทอง มีประสิทธิภาพ  

เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 

มัธยมศึกษาปที่ 1  มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนําไปใชเปนแบบฝกทักษะการอานจับใจความ และเปนแนวทางใน

การจัดการเรียนการสอนกับทักษะอื่น ๆ ทางภาษาไทยไดอยางมีประสิ

ผูเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

ดานดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนท่ีไดรับ จึงสามารถอนุมานได

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 

 

คําสําคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส
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การสรางหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส เรื่อง นิราศภเูขาทอง สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาป

รียนบานหวยตมชัยวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

 
 สกลรัฐ  ชโยดม

1
  ดารุณี นิพัทธศานต

2  

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

ที่ โรงเรียนบานหวยตมชัยวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อสรางหนังสืออิเ

เรื่อง นิราศภูเขาทอง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

ที่มีตอหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสเรื่องนิราศภูเขาทอง ผูวิจัยไดสรางขึ้นตามแนวคิดและทฤษฏี

การจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยใชเนื้อหาเรื่อง นิราศภูเขาทอง ภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ประกอบไปดวยแบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาการอานจับใจความสําคัญ ภูมิหลังวรรณกรรม และกิจกรรมเสริม

ผลการวิจัยพบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องนิราศภูเขาทอง มีประสิทธิภาพ  90

เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 แสดงวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง  สําหรับนักเรียน

มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนําไปใชเปนแบบฝกทักษะการอานจับใจความ และเปนแนวทางใน

การจัดการเรียนการสอนกับทักษะอื่น ๆ ทางภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังสัมพันธกับความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

ดานดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนท่ีไดรับ จึงสามารถอนุมานได

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 ชุดนี ้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส,ประสิทธิภาพ,ความพึงพอใจ 

                   
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง  E-mail : poulove58224@gmail.com

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 
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การสรางหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส เรื่อง นิราศภเูขาทอง สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่1

ว ัดลําพูน 

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดทําการศึกษา 

ที่ โรงเรียนบานหวยตมชัยวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

ที่มีตอหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสเรื่องนิราศภูเขาทอง ผูวิจัยไดสรางขึ้นตามแนวคิดและทฤษฏี

โดยใชเนื้อหาเรื่อง นิราศภูเขาทอง ภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ประกอบไปดวยแบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาการอานจับใจความสําคัญ ภูมิหลังวรรณกรรม และกิจกรรมเสริม

90/85.67  ซึ่งเปนไปตาม

แสดงวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง  สําหรับนักเรียน

มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนําไปใชเปนแบบฝกทักษะการอานจับใจความ และเปนแนวทางใน

ทธิภาพ ทั้งนี้ยังสัมพันธกับความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1  อยูในระดับมากทั้งใน

ดานดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนท่ีไดรับ จึงสามารถอนุมานไดวา

poulove58224@gmail.com 



 

 

E-book creation of Journey to Phukhaothong of Grade 7 student at 

Banhuaytomchaiyawongsauppatham School, 

Abstract 
E-book creation of  Journey to Phukhaothong of Grade 

chaiyawongsauppatham School, Li District, Lamphun. This research aims to create e

Journey to Phukhaothong for reading for the main idea to get the effective criteria 

compare the satisfaction from grade 

research was created based on the concept and theory of e

the content of Journey to Phukhaothong. This e

for the main idea content, the background of literature and related activities.

The result of this research found that this research got 

achieve the standard criteria which were 

e-book for reading for the main idea of grade 

to use in reading for the main idea exercise and to a

Moreover, this research got high satisfaction from students who studied Journey to Phukhaothong 

in terms of content description, related activities and advantages. According to the result, this 

research can apply in reading for the main idea process in order to be more effective.

 

Keywords : e-book, effective, satisfaction
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book creation of  Journey to Phukhaothong of Grade 7 student at 

chaiyawongsauppatham School, Li District, Lamphun. This research aims to create e

othong for reading for the main idea to get the effective criteria 

compare the satisfaction from grade 7 students of this Journey to Phukhaothong e

research was created based on the concept and theory of e-book learning management b

the content of Journey to Phukhaothong. This e-book consisted of pre-learning exercise, reading 

for the main idea content, the background of literature and related activities.

The result of this research found that this research got 90/85.

achieve the standard criteria which were 80/80. This result showed that Journey to Phukhaothong 

book for reading for the main idea of grade 7 student had an enough effective and can apply 

to use in reading for the main idea exercise and to apply in another Thai language learning skills. 

Moreover, this research got high satisfaction from students who studied Journey to Phukhaothong 

in terms of content description, related activities and advantages. According to the result, this 

ply in reading for the main idea process in order to be more effective.

book, effective, satisfaction 
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book creation of Journey to Phukhaothong of Grade 7 student at 

Li District, Lamphun. 

student at Banhuaytom 

chaiyawongsauppatham School, Li District, Lamphun. This research aims to create e-book of 

othong for reading for the main idea to get the effective criteria 80/80 and to 

students of this Journey to Phukhaothong e-book. This 

book learning management by using 

learning exercise, reading 

for the main idea content, the background of literature and related activities. 

.67 criteria which can 

This result showed that Journey to Phukhaothong 

student had an enough effective and can apply 

pply in another Thai language learning skills. 

Moreover, this research got high satisfaction from students who studied Journey to Phukhaothong 

in terms of content description, related activities and advantages. According to the result, this 

ply in reading for the main idea process in order to be more effective. 

poulove58224@gmail.com) 



 

 

1. บทนํา 

ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใชในชีวิตจริ

จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานและนําความรูความคิดจากเรื่องที่อานตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตมี

มารยาทและมีนิสัยรักการอานและเห็นคุณคาสิ่งที่อาน นําขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานไปประยุ

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 

อีกท้ังในโลกยุคปจจุบันนี้ไดชื่อวาเปนโลกยุคของขอมูลขาวสารเนื่องมาจากการติดตอเรื่องราวขาวสารตาง 

ๆเปนไปอยางรวดเร็ว  โดยความเจริญกาวทางดานเทคโนโลยีนี้ ผูเรียนไมจําเปนตอ

เทานั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไดรับความสนใจจากนักการศึกษา หนังสืออิเล็กทรอนิกสจะครอบคลุมหนังสือทั่วๆไป

ที่จัดทําแลวสามารถอานไดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ สวนใหญจะใชคอมพิวเตอรในการสอนอานโปรแกรมใน

การอานโดยเฉพาะตําราอิเล็กทรอนิกสจะเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทหนึ่งที่จําเปนตองนํามาจัดการเกี่ยวกับ

การเรียนการสอนในสังคมการเรียนรูในปจจุบัน 

จากการไปสังเกตการเรียนการสอน และการสัมภาษณครูผูสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

บานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภ พบวา ผูเรีย

สอนของครู สงผลใหเมื่อนักเรียนนั้นไดทําแบบทดสอบเกี่ยวกับการอานจับใจความสําคัญไดนอย  จึงเปนเรื่องที่

จําเปนสําหรับสถานศึกษาที่ควรจะพัฒนานักเรียนในดานของการอานจับใจความสําคัญเพราะถือไดวาเปนทักษะ

สําคัญและจําเปนตอการดําเนินชีวิตมาก ซึ่งหากจะพัฒนาในเรื่องนี้ ควรมีการที่จะผลิตเครื่องมือ หรือสื่อ เพื่อพัฒนา

ทักษะการอานจับใจความสําคัญของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความตองการในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง  นิราศภู

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

ระบบมาใชในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทองนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น และเปนสื่อการเรียนรูดวยตนเองเพื่อสงเสริมทักษะดานการอานจับใจความ ที่ผูเรียนสามารถนําไปเรียน

ดวยตนเองที่บาน หรือใชในโรงเรียนในชวงเวลาวาง โดยที่ไมจําเปนตองมี ครูคอยดูแลอยูตลอดเวลา อีกทั้งยังเปน

แนวทางในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง วรรณคดีวรรณกรรม หรือ เรื่

 

2. ว ัตถุประสงค 
1.เพื่อสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง เพื่อการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 

2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่

ภูเขาทอง เพื่อการอานจับใจความสําคัญ

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผูวจิัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง และไดกําหนดคุณภาพผูเรียน เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 

จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานและนําความรูความคิดจากเรื่องที่อานตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตมี

มารยาทและมีนิสัยรักการอานและเห็นคุณคาสิ่งที่อาน นําขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานไปประยุ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 : 40 )  

อีกท้ังในโลกยุคปจจุบันนี้ไดชื่อวาเปนโลกยุคของขอมูลขาวสารเนื่องมาจากการติดตอเรื่องราวขาวสารตาง 

ๆเปนไปอยางรวดเร็ว  โดยความเจริญกาวทางดานเทคโนโลยีนี้ ผูเรียนไมจําเปนตองไดรับความรูจากครูในหองเรียน

เทานั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไดรับความสนใจจากนักการศึกษา หนังสืออิเล็กทรอนิกสจะครอบคลุมหนังสือทั่วๆไป

ที่จัดทําแลวสามารถอานไดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ สวนใหญจะใชคอมพิวเตอรในการสอนอานโปรแกรมใน

กทรอนิกสจะเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทหนึ่งที่จําเปนตองนํามาจัดการเกี่ยวกับ

การเรียนการสอนในสังคมการเรียนรูในปจจุบัน  

จากการไปสังเกตการเรียนการสอน และการสัมภาษณครูผูสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

บานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภ พบวา ผูเรียนไมสามารถอานจับใจความสําคัญไดและไมสนใจในสื่อการเรียนการ

สอนของครู สงผลใหเมื่อนักเรียนนั้นไดทําแบบทดสอบเกี่ยวกับการอานจับใจความสําคัญไดนอย  จึงเปนเรื่องที่

จําเปนสําหรับสถานศึกษาที่ควรจะพัฒนานักเรียนในดานของการอานจับใจความสําคัญเพราะถือไดวาเปนทักษะ

สําคัญและจําเปนตอการดําเนินชีวิตมาก ซึ่งหากจะพัฒนาในเรื่องนี้ ควรมีการที่จะผลิตเครื่องมือ หรือสื่อ เพื่อพัฒนา

ทักษะการอานจับใจความสําคัญของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความตองการในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง  นิราศภู

1  เพื่อเปนการพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มศักยภาพแหงตน โดยอาศัยวิธีการ

ระบบมาใชในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทองนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

ยนรูดวยตนเองเพื่อสงเสริมทักษะดานการอานจับใจความ ที่ผูเรียนสามารถนําไปเรียน

ดวยตนเองที่บาน หรือใชในโรงเรียนในชวงเวลาวาง โดยที่ไมจําเปนตองมี ครูคอยดูแลอยูตลอดเวลา อีกทั้งยังเปน

แนวทางในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง วรรณคดีวรรณกรรม หรือ เรื่องอื่นๆ  ในระดับชั้นอ่ืนๆได

เพื่อสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง เพื่อการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้น

เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่

ภูเขาทอง เพื่อการอานจับใจความสําคัญ 

 
การวิจัยในครั้งนี้ผูวจิัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี ้
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เรียนรูอยางมี

ง และไดกําหนดคุณภาพผูเรียน เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ไวดังนี้ การ

จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานและนําความรูความคิดจากเรื่องที่อานตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตมี

มารยาทและมีนิสัยรักการอานและเห็นคุณคาสิ่งที่อาน นําขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานไปประยุกตในชีวิตจริง  

อีกท้ังในโลกยุคปจจุบันนี้ไดชื่อวาเปนโลกยุคของขอมูลขาวสารเนื่องมาจากการติดตอเรื่องราวขาวสารตาง 

งไดรับความรูจากครูในหองเรียน

เทานั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไดรับความสนใจจากนักการศึกษา หนังสืออิเล็กทรอนิกสจะครอบคลุมหนังสือทั่วๆไป

ที่จัดทําแลวสามารถอานไดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ สวนใหญจะใชคอมพิวเตอรในการสอนอานโปรแกรมใน

กทรอนิกสจะเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทหนึ่งที่จําเปนตองนํามาจัดการเกี่ยวกับ

จากการไปสังเกตการเรียนการสอน และการสัมภาษณครูผูสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

นไมสามารถอานจับใจความสําคัญไดและไมสนใจในสื่อการเรียนการ

สอนของครู สงผลใหเมื่อนักเรียนนั้นไดทําแบบทดสอบเกี่ยวกับการอานจับใจความสําคัญไดนอย  จึงเปนเรื่องที่

จําเปนสําหรับสถานศึกษาที่ควรจะพัฒนานักเรียนในดานของการอานจับใจความสําคัญเพราะถือไดวาเปนทักษะที่

สําคัญและจําเปนตอการดําเนินชีวิตมาก ซึ่งหากจะพัฒนาในเรื่องนี้ ควรมีการที่จะผลิตเครื่องมือ หรือสื่อ เพื่อพัฒนา

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความตองการในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง  นิราศภูเขาทอง สําหรับ

เพื่อเปนการพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มศักยภาพแหงตน โดยอาศัยวิธีการ

ระบบมาใชในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทองนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

ยนรูดวยตนเองเพื่อสงเสริมทักษะดานการอานจับใจความ ที่ผูเรียนสามารถนําไปเรียน

ดวยตนเองที่บาน หรือใชในโรงเรียนในชวงเวลาวาง โดยที่ไมจําเปนตองมี ครูคอยดูแลอยูตลอดเวลา อีกทั้งยังเปน

องอื่นๆ  ในระดับชั้นอ่ืนๆได 

เพื่อสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง เพื่อการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้น

ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง นิราศ



 

 

กลุมเปาหมายแหลงขอมูลทีจ่ะศกึษา

 กลุมเปาหมายในวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี

โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน นักเรียนชั้น ม

ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยในครั้งนี้ผูวจิัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการสรางหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีเนื้อหา

เกี่ยวของกับระดับและวัยของผูเรยีนไดแกเรื่อง นิร

ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรตน  

 การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรือ่ง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

ตัวแปรตาม  

 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส  เรื่องนิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 

ตามเกณฑ 80/80 

 2.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

ขอบเขตดานระยะเวลา 

 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
หนังสืออิเล็กทรอนกิส 

หนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู นี้จัดทําขึ้นมาในการเรียนการสอนที่ทันสมัย จาก

หนังสือเรียนธรรมดา ใหเปนหนังสือมีชีวิต ประกอบไปดวย ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน และในหนังสือยัง

สามารถเชื่อมตอลิ้งคเนื้อหาขอมูลในอินเตอรเน็

ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจน หนังสืออิเล็กทรอนิกสยังสามารถปรบัปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา

ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ถายทอดเนื้อหาความรูไปยังนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ลําพูน โดยศึกษาจากคะแนนปรนยั 

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภเูขาทอง

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสกึขอ

หลังจากไดศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอ

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

-การสรางหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เรื่องนิราศภูเขาทอง 

เพื่อการอานจับใจความสําคัญ

-หนังสืออิเล็กทรอนิกสมี

ประสิทธิภาพ80/80
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กลุมเปาหมายแหลงขอมูลทีจ่ะศกึษา 

กลุมเปาหมายในวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 

ยนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน นักเรียนชั้น ม.1/2 จํานวน 

การวิจัยในครั้งนี้ผูวจิัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการสรางหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีเนื้อหา

เกี่ยวของกับระดับและวัยของผูเรยีนไดแกเรื่อง นิราศภเูขาทอง 

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรือ่ง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส  เรื่องนิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 

มพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง

ปการศึกษา 2561 

หนังสืออิเล็กทรอนกิส (E-book)หมายถึง หนังสือท่ีใชเปดในคอมพวิเตอรหรือเปดในโทรศัพทมือถือ 

นังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู นี้จัดทําขึ้นมาในการเรียนการสอนที่ทันสมัย จาก

หนังสือเรียนธรรมดา ใหเปนหนังสือมีชีวิต ประกอบไปดวย ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน และในหนังสือยัง

สามารถเชื่อมตอลิ้งคเนื้อหาขอมูลในอินเตอรเน็ตได มีปฏิสมัพันธ  โตตอบกับผูเรียน สนใจเรยีนยกผลการเรยีนมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจน หนังสืออิเล็กทรอนิกสยังสามารถปรบัปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา

ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง ความสามารถของโปรแกรมการเรยีนการสอนที่

ปยังนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรยีนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภ อาํเภอลี้ จังหวัด

ลําพูน โดยศึกษาจากคะแนนปรนยั 20 ขอ วาจากการเรียนแลวนักเรียนมีความเขาใจหรือไมหลังจากใชสื่อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภเูขาทอง 

หมายถึง ความรูสกึของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่ประทับใจหรือไมประทับใจ 

หลังจากไดศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง 

 

การสรางหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เรื่องนิราศภูเขาทอง 

เพื่อการอานจับใจความสําคัญ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสมี

80 

-ความพึงพอใจตอหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส

329 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ปการศึกษา 2561  

จํานวน 30 คน  

การวิจัยในครั้งนี้ผูวจิัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการสรางหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีเนื้อหา

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรือ่ง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส  เรื่องนิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 

ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง 

หมายถึง หนังสือท่ีใชเปดในคอมพวิเตอรหรือเปดในโทรศัพทมือถือ 

นังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู นี้จัดทําขึ้นมาในการเรียนการสอนที่ทันสมัย จาก

หนังสือเรียนธรรมดา ใหเปนหนังสือมีชีวิต ประกอบไปดวย ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน และในหนังสือยัง

ตได มีปฏิสมัพันธ  โตตอบกับผูเรียน สนใจเรยีนยกผลการเรยีนมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจน หนังสืออิเล็กทรอนิกสยังสามารถปรบัปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา 

หมายถึง ความสามารถของโปรแกรมการเรยีนการสอนที่

โรงเรยีนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภ อาํเภอลี้ จังหวัด

ขอ วาจากการเรียนแลวนักเรียนมีความเขาใจหรือไมหลังจากใชสื่อหนังสือ

ที่ประทับใจหรือไมประทับใจ 

ความพึงพอใจตอหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 



 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

ในการวิจัยเรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิรา

โรงเรียนบานหวยตมชัยวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ผูจัดทําวิจัยไดสรางเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย  

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขา สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2.แบบทดสอบปรนัยกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง นิราศภูเขาทอง จํานวน 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

 

การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส

ยะวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน ผูวิจัยได ศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการสรางหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ศึกษาวรรณกรรม เรื่อง นิราศภูเขาทอง นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหเนื้อหา และกําห

เรียนรู เพื่อสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง แลวนําไปทดลองใชกับกลุมทดลอง จํานวน 

ที1่ ทดลองกับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 

ที3่ ทดลองกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

การสรางแบบทดสอบกอนเรียน

เกี่ยวของกับวิธีการสรางแบบทดสอบปรนัย วิเคราะหเนื้อหา และ จุดประสงคการเรียนรู ทําการสรางแบบทดสอบ

ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 

เสนอแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงและหาคาดัชนีความสอดคลอง 

แบบทดสอบไปใชจริง  

การสรางแบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ กําหนดขอบเขตของขอคําถามใหครอบคลุมวัตถุประสงค เพื่อสรางแบบประเมินความพึง

พอใจท่ีมีตอหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส  แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกเพื่อปรับปรุงแกไข กอนการนําแบบประเมิน

ความพึงพอใจไปใชจริง   

วิธีดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล

งานวิจัยเรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 

โรงเรียนบานหวยตมชัยวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล

การวิจัยตามกระบวนการวิจัย ดังนี้ 

1. ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่องการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ศึกษา

คุณลักษณะ กลุมเปาหมายที่ใชในงานวิจัย

2. ออกแบบเนื้อหาและแบบทดสอบเพื่อใชประกอบการสราง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เรื่อง นิราศภูเขาทอง เพื่อการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 

3. นําเนื้อหาและแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา 

4. นําตัวอยางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง ไปทดลองใชเพื่อหาคาประสิทธิภาพของ

เครื่องมือ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ในการวิจัยเรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 

โรงเรียนบานหวยตมชัยวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ผูจัดทําวิจัยไดสรางเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขา สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   

เรียนและหลังเรียน เรื่อง นิราศภูเขาทอง จํานวน 20 ขอ  

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง

การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ยะวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน ผูวิจัยได ศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการสรางหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ศึกษาวรรณกรรม เรื่อง นิราศภูเขาทอง นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหเนื้อหา และกําห

เรียนรู เพื่อสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง แลวนําไปทดลองใชกับกลุมทดลอง จํานวน 

ทดลองกับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1จํานวน 1 คนครั้งที2่ ทดลองกับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 

ยมศึกษาปที่ 1จํานวน 30 คนเพื่อปรับปรุงแกไขสื่อแลวนําไปใชจริง

การสรางแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เรื่อง นิราศภูเขาทอง ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารที่

เกี่ยวของกับวิธีการสรางแบบทดสอบปรนัย วิเคราะหเนื้อหา และ จุดประสงคการเรียนรู ทําการสรางแบบทดสอบ

ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ เสนอแบบทดสอบใหอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง จากนั้น

เสนอแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงและหาคาดัชนีความสอดคลอง 

การสรางแบบประเมินความพึงพอใจ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการสรางแบบ

ประเมินความพึงพอใจ กําหนดขอบเขตของขอคําถามใหครอบคลุมวัตถุประสงค เพื่อสรางแบบประเมินความพึง

พอใจท่ีมีตอหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส  แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกเพื่อปรับปรุงแกไข กอนการนําแบบประเมิน

ธีดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

งานวิจัยเรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 

โรงเรียนบานหวยตมชัยวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล

กระบวนการวิจัย ดังนี้  

ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่องการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ศึกษา

คุณลักษณะ กลุมเปาหมายที่ใชในงานวิจัย 

ออกแบบเนื้อหาและแบบทดสอบเพื่อใชประกอบการสราง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เขาทอง เพื่อการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 1 

นําเนื้อหาและแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา 

นําตัวอยางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง ไปทดลองใชเพื่อหาคาประสิทธิภาพของ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 1 

โรงเรียนบานหวยตมชัยวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ผูจัดทําวิจัยไดสรางเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย   

ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง 

เขาทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหวยตมชัย

ยะวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน ผูวิจัยได ศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการสรางหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ศึกษาวรรณกรรม เรื่อง นิราศภูเขาทอง นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหเนื้อหา และกําหนดจุดประสงคการ

เรียนรู เพื่อสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง แลวนําไปทดลองใชกับกลุมทดลอง จํานวน 3 ครั้ง ครั้ง

ทดลองกับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1จํานวน 2 คนครั้ง

คนเพื่อปรับปรุงแกไขสื่อแลวนําไปใชจริง 

เรื่อง นิราศภูเขาทอง ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารที่

เกี่ยวของกับวิธีการสรางแบบทดสอบปรนัย วิเคราะหเนื้อหา และ จุดประสงคการเรียนรู ทําการสรางแบบทดสอบ

ขอ เสนอแบบทดสอบใหอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง จากนั้น

เสนอแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงและหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) กอนการนํา

สารที่เกี่ยวของกับวิธีการสรางแบบ

ประเมินความพึงพอใจ กําหนดขอบเขตของขอคําถามใหครอบคลุมวัตถุประสงค เพื่อสรางแบบประเมินความพึง

พอใจท่ีมีตอหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส  แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกเพื่อปรับปรุงแกไข กอนการนําแบบประเมิน

งานวิจัยเรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 1 

โรงเรียนบานหวยตมชัยวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่องการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ศึกษา

ออกแบบเนื้อหาและแบบทดสอบเพื่อใชประกอบการสราง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

นําเนื้อหาและแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา  

นําตัวอยางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง ไปทดลองใชเพื่อหาคาประสิทธิภาพของ



 

 

5. นําหนังสืออิเลก็ทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมเปาหมาย

6. วัดความพึงพอใจของผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง 

7. ผูวิจัยนําขอมูลทางการทดลองมาประเมินคาและประเมินผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขา

ทอง แลววิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีทางการวิจัย 

8. จัดทํารายงานการวิจัยและบทความทางการวิจัย

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

 งานวิจัยเรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 

โรงเรียนบานหวยตมชัยวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวั

1. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดําเนินการหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)

2. การวิเคราะหประสิทธิภาพของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิ

มัธยมศึกษาป 1 โดยใชสูตรE1/E2

3. คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากแบบฝก แบบทดสอบความเขาใจหลัง

เรียน เรื่องการอานจับใจความสําคัญและแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7. ผลการวิจัย 
1.ผลสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง  นิราศภูเข าทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80

ตารางที่ 1แสดงคะแนนประสิทธิภาพของเครื่องมือทั้งกลุมทดลองและกลุมเปาหมาย

กลุมทดลอง

กลุมทดลองครั้งที่ 1  

กลุมทดลองครั้งที่ 2 

กลุมเปาหมาย 

จากตารางที่ 1 พบวาคาประสิทธิภาพของเครื่องมือกลุมทดลองครั้งที่ 

เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 

พบวากลุมทดลองครั้งที่ 2 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 

ใจความ อาจทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความความเพิ่ม

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมเปาหมาย

วัดความพึงพอใจของผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง  

ผูวิจัยนําขอมูลทางการทดลองมาประเมินคาและประเมินผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขา

อมูลตามระเบียบวิธีทางการวิจัย  

จัดทํารายงานการวิจัยและบทความทางการวิจัย 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

งานวิจัยเรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 

โรงเรียนบานหวยตมชัยวงศาอุปถัมภ อําเภอลี้ จังหวดัลําพูน ผูวิจัยใชสถิตในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดําเนินการหาคาดัชนีความ

Index of Item Objective Congruence: IOC) 

การวิเคราะหประสิทธิภาพของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส เรื่อง นริาศภูเขาทอง  สําหรับนักเรียนชั้น

E1/E2 นําผลมาเทียบกับเกณฑ 80/80 

คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากแบบฝก แบบทดสอบความเขาใจหลัง

เรียน เรื่องการอานจับใจความสําคัญและแบบประเมินความพึงพอใจ  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง  นิราศภูเข าทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

80/80 

แสดงคะแนนประสิทธิภาพของเครื่องมือทั้งกลุมทดลองและกลุมเปาหมาย

กลุมทดลอง E1 

56.67 

80 

90 

พบวาคาประสิทธิภาพของเครื่องมือกลุมทดลองครั้งที่ 1 มีคาเทากับ 

เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 ทําใหผูวิจัยนําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชอีก 

มีคาประสิทธิภาพเทากับ 80/80 และกลุมตัวอยางมีคาประสิทธิภาพเทากับ 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 ทําใหอนุมานไดวาหากนําเครื่องมือนี้ไปใชพัฒนาทักษะการอานจับ

ใจความ อาจทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความความเพิ่มขึ้น  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมเปาหมาย 

ผูวิจัยนําขอมูลทางการทดลองมาประเมินคาและประเมินผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขา

งานวิจัยเรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 1 

ดลําพูน ผูวิจัยใชสถิตในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี  

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดําเนินการหาคาดัชนีความ

ราศภูเขาทอง  สําหรับนักเรียนชั้น

คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากแบบฝก แบบทดสอบความเขาใจหลัง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง  นิราศภูเข าทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1                    

แสดงคะแนนประสิทธิภาพของเครื่องมือทั้งกลุมทดลองและกลุมเปาหมาย 

E2 

65 

80 

85.67 

มีคาเทากับ 56.67/65 ซึ่งไม

ทําใหผูวิจัยนําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชอีก 2 ครั้ง 

และกลุมตัวอยางมีคาประสิทธิภาพเทากับ 90/85.67 

ทําใหอนุมานไดวาหากนําเครื่องมือนี้ไปใชพัฒนาทักษะการอานจับ



 

 

2. ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เรื่องนิราศภูเขาทอง 

ตารางที่ 2 แสดงผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อิเล็กทรอนิกสเรื่องนิราศภูเขาทอง

1.บทเรียนออกแบบใหคนหางายและตรงตามความตองการ

2.ภาพที่ใชในบทเรียนมีความนาสนใจ สอดคลองกับเนื้อหาและสงเสริมการเรียนรู

3.ขนาดและสีตัวอักษรที่ใชมคีวามเหมาะสม ชัดเจน สวยงาม อานงาย

4.การเชื่อมโยงลิงคในบทเรียนทําไดงายและตรงตามความตองการ

5.การจัดองคประกอบในบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา นาสนใจ นาติดตาม

6.บทเรียนมีความยืดหยุน สนองความแ

ลําดับเนื้อหา ลําดบัการเรียนได

7.การใชขอมูลปอนกลับหรือใหความชวยเหลือเหมาะสมตามความจาํเปน

8.มีเนื้อหาและสารสนเทศที่เพียงพอสําหรับการทําความเขาใจและคนหาคําตอบ

9.ภาษาที่ใชสื่อไดตรงกับเรื่องที่เรยีน

10.เนื้อหามีความกะทัดรัด ชัดเจน เปนลําดับขั้น งายตอการทําความเขาใจ

 

จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่

เรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

เรียนรู อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 

 

8. สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาท

ดังตอไปนี้ 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

แบบฝกเทากับ 90/85.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 

2. การวิเคราะหคะแนนจากผูเชี่ยวชาญที่ไดพิจารณาความสอดคลองของขอสอบ เรื่อง นิราศภูเขาทอง 

รายวิชารายวิชา ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาไทย และผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมินผล จํานวน 

ประเมินเฉลี่ย 1.00 สามารถนํามาวัดผลสัมฤทธ์ิทางดานการอานจับใจความได

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส            

แสดงผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อิเล็กทรอนิกสเรื่องนิราศภูเขาทอง 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย

บทเรียนออกแบบใหคนหางายและตรงตามความตองการ 4.83

ภาพที่ใชในบทเรียนมีความนาสนใจ สอดคลองกับเนื้อหาและสงเสริมการเรียนรู 4.87

ความเหมาะสม ชัดเจน สวยงาม อานงาย 4.93

การเชื่อมโยงลิงคในบทเรียนทําไดงายและตรงตามความตองการ 5.00

การจัดองคประกอบในบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา นาสนใจ นาติดตาม 4.67

บทเรียนมีความยืดหยุน สนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนสามารถควบคุม

ลําดับเนื้อหา ลําดบัการเรียนได 
4.80

การใชขอมูลปอนกลับหรือใหความชวยเหลือเหมาะสมตามความจาํเปน 4.93

มีเนื้อหาและสารสนเทศที่เพียงพอสําหรับการทําความเขาใจและคนหาคําตอบ 4.87

ภาษาที่ใชสื่อไดตรงกับเรื่องที่เรยีน 4.90

เนื้อหามีความกะทัดรัด ชัดเจน เปนลําดับขั้น งายตอการทําความเขาใจ 4.97

รวม 4.88

พบวาผูตอบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่

เรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

เรียนรู อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.88 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ดังนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเ

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 สามารถนํามาพัฒนาทักษะการอานจับใจความได 

การวิเคราะหคะแนนจากผูเชี่ยวชาญที่ไดพิจารณาความสอดคลองของขอสอบ เรื่อง นิราศภูเขาทอง 

รายวิชารายวิชา ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาไทย และผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมินผล จํานวน 

สามารถนํามาวัดผลสัมฤทธ์ิทางดานการอานจับใจความได 
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ที่มีตอหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส            

แสดงผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอหนังสือนิทาน

ระดับคุณภาพความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย SD แปล

ความหมาย 
4.83 0.37 มากที่สุด 
4.87 0.34 มากที่สุด 
4.93 0.25 มากที่สุด 
5.00 0.00 มากที่สุด 
4.67 0.47 มากที่สุด 
4.80 0.40 มากที่สุด 

4.93 0.25 มากที่สุด 
4.87 0.34 มากทีสุ่ด 
4.90 0.30 มากที่สุด 
4.97 0.18 มากที่สุด 
4.88 0.29 มากที่สุด 

พบวาผูตอบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการ

เรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ดานบรรยากาศในการ

อง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 สามารถสรุปผลได

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาประสิทธิภาพราย

ดังนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง 

การวิเคราะหคะแนนจากผูเชี่ยวชาญที่ไดพิจารณาความสอดคลองของขอสอบ เรื่อง นิราศภูเขาทอง 

รายวิชารายวิชา ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย 

ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาไทย และผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมินผล จํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคะแนนการ



 

 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรั

มัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้ง 3 ดาน ประกอบไปดวย ดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดาน

ประโยชนท่ีไดรับ มีคาการประเมินอยูในระดับมาก

อภิปรายผล 

 การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเ

ตามแนวคิดและทฤษฏีการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยใชเนื้อหาเรื่อง นิราศภูเขาทอง ภายใน

หนังสืออิเล็กทรอนิกสประกอบไปดวย แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาการอานจับใจความสําคัญ ภูมิหลังวรรณกรรม 

กิจกรรมเสริมความเขาใจ และแบบทดสอบหลังเรียน มีประสิทธิภาพ  

กําหนดไว 80/80 แสดงวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะนําไปใชเปนแบบฝกทักษะการอานจับใจความ และเปนแนวทางใ

สอนกับทักษะอื่นๆทางภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุรีภรณ ปุยะพันธ 

ไดทําการวิจัยพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ดําเนินการวิจัยพิจารณาจากการทําแบบทดส

ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสนี้ มีคาเทากับ

83.13/81.11 เปนไปตามเกณฑ 

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

อิเล็กทรอนิกส (e-book) การใชโปรแกรม 

พบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 

กวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 ทั้งนี้ความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภู

มัธยมศึกษาปที่ 1  อยูในระดับมาก

กิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ จึงสามารถอนุมานไดวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาป

อยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร บุญเรือง 

อานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เห็นวานาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการศึกษาครั้ง

ตอไป ซึ่งประกอบดวย ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช และขอเสนอแนะสําหรับกาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรั

ดาน ประกอบไปดวย ดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดาน

ประโยชนท่ีไดรับ มีคาการประเมินอยูในระดับมาก(x�=4.88, S.D. =0.29) 

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

ตามแนวคิดและทฤษฏีการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยใชเนื้อหาเรื่อง นิราศภูเขาทอง ภายใน

หนังสืออิเล็กทรอนิกสประกอบไปดวย แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาการอานจับใจความสําคัญ ภูมิหลังวรรณกรรม 

ขาใจ และแบบทดสอบหลังเรียน มีประสิทธิภาพ  90/85.67  ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่

แสดงวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะนําไปใชเปนแบบฝกทักษะการอานจับใจความ และเปนแนวทางใ

สอนกับทักษะอื่นๆทางภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุรีภรณ ปุยะพันธ 

ไดทําการวิจัยพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ดําเนินการวิจัยพิจารณาจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนและการทําแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียน 

ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสนี้ มีคาเทากับ

เปนไปตามเกณฑ 80/80 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน  ที่กําหนดไว โดยผูเรียนทําคะแนนสอบหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และวารุณี  คงวิมล . (2559

การใชโปรแกรม Photoshop ผลิตสื่อการสอนสําหรับครูระดับประถมศึกษา จากผลวิจัย

พบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่อง การใชโปรแกรม Photoshop ผลิตสื่อการสอนสําหรับครูระดับ

ประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 91.17/90.00 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 ที่ตั้งไวและมีคะแนนหลังเรียนสูง

กวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้ความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียน

อยูในระดับมาก(x�=4.88, S.D. =0.29)ทั้งในดานดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานการจัด

กิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ จึงสามารถอนุมานไดวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ชุดนี้สามารถนําไปพัฒนาทักษะและกระบวนการอานจับใจความของนักเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร บุญเรือง (2555) ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องการ

อานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่

นครรัฐประสาท) มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 

S.D.) = 0.66 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เห็นวานาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการศึกษาครั้ง

ตอไป ซึ่งประกอบดวย ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช และขอเสนอแนะสําหรับกาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียน

ดาน ประกอบไปดวย ดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดาน

รียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดสรางขึ้น

ตามแนวคิดและทฤษฏีการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยใชเนื้อหาเรื่อง นิราศภูเขาทอง ภายใน

หนังสืออิเล็กทรอนิกสประกอบไปดวย แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาการอานจับใจความสําคัญ ภูมิหลังวรรณกรรม 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่

แสดงวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1  

มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะนําไปใชเปนแบบฝกทักษะการอานจับใจความ และเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ

สอนกับทักษะอื่นๆทางภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุรีภรณ ปุยะพันธ (2557)  

ไดทําการวิจัยพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิธีการ

อบระหวางเรียนและการทําแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียน  

ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสนี้ มีคาเทากับ 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน  ที่กําหนดไว โดยผูเรียนทําคะแนนสอบหลังเรียน

2559) .การพัฒนาหนังสือ

ผลิตสื่อการสอนสําหรับครูระดับประถมศึกษา จากผลวิจัย

ผลิตสื่อการสอนสําหรับครูระดับ

ที่ตั้งไวและมีคะแนนหลังเรียนสูง

เขาทอง สําหรับนักเรียน

ทั้งในดานดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานการจัด

กิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ จึงสามารถอนุมานไดวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง 

ชุดนี้สามารถนําไปพัฒนาทักษะและกระบวนการอานจับใจความของนักเรียนได

ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องการ

นครรัฐประสาท) พบวา ผลการวิเคราะห

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่๔ 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (x�) = 4.54 และสวน

จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เห็นวานาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการศึกษาครั้ง

ตอไป ซึ่งประกอบดวย ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช และขอเสนอแนะสําหรับกาวิจัยครั้งตอไป ดังนี ้



 

 

ขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช

1. ผูสอนอาจหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

ผูเรียนในทักษะอื่นๆทางภาษาไทย อาทิ  การเขียน การฟง การพูด รวมไปถึงทักษะการคิดแบบอื่นๆ

 2. ผูสอนอาจนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาป

การกับเทคนิคการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูอื่นๆเพื่อสรางความหลากหลายและนาสนใจมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป

     1. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ และระดับชั้นอื่น ๆ เพราะการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี

     2. ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่สามารถเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับ นักเรียนที่

มีสติปญญาแตกตางกัน 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยดานรูปแบบการสอนหรือเทคนิคการสอนแบบต

อิเล็กทรอนิกส เพื่อประโยชนในการนําไปประยุกตใชกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตอไป
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ขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช 

อาจหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

ผูเรียนในทักษะอื่นๆทางภาษาไทย อาทิ  การเขียน การฟง การพูด รวมไปถึงทักษะการคิดแบบอื่นๆ

ผูสอนอาจนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาป

การกับเทคนิคการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูอื่นๆเพื่อสรางความหลากหลายและนาสนใจมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป 

ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ และระดับชั้นอื่น ๆ เพราะการจัดการ

ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี

ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่สามารถเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับ นักเรียนที่

ควรมีการศึกษาวิจัยดานรูปแบบการสอนหรือเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ รวมกับการเรียนดวยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เพื่อประโยชนในการนําไปประยุกตใชกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตอไป

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

ษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ เพื่อสงเสริม

ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

าศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ; บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

จุไรรัตน ลักษณะศิริ และบาหยัน อ่ิมสําราญ. (๒๕๔๗). การใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพี

นวัตกรรมการศึกษาชุด คูมือการสรางสรรค E-book อัจฉริยะ

2542) .  การสรา งชุดการสอนการอานจับใจคว ามสําคัญ  สําหรับนัก เรียน                          

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

การพัฒนาหนังสืออิเลก็ทรอนิกส เรื่องการอานจับใจความของนักเรียน                           

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท). การคนควาอิสระ ปรญิญาศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ; บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร
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อาจหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ไปพัฒนา

ผูเรียนในทักษะอื่นๆทางภาษาไทย อาทิ  การเขียน การฟง การพูด รวมไปถึงทักษะการคิดแบบอื่นๆ 

ผูสอนอาจนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง นิราศภูเขาทอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ไปใชบูรณา

การกับเทคนิคการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูอื่นๆเพื่อสรางความหลากหลายและนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ และระดับชั้นอื่น ๆ เพราะการจัดการ

ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางด ี

ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่สามารถเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับ นักเรียนที่

าง ๆ รวมกับการเรียนดวยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เพื่อประโยชนในการนําไปประยุกตใชกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตอไป 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู   

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ เพื่อสงเสริม 

ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6. การคนควาอิสระ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

โรงพิมพพ.ีเพลส. 

อัจฉริยะ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

การสรา งชุดการสอนการอานจับใจคว ามสําคัญ  สําหรับนัก เรียน                          

นจับใจความของนักเรียน                           

การคนควาอิสระ ปรญิญาศึกษา

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร. 



 

 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง ว ิชาสุขศึกษา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

สิริณดา เจริญชอบ

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 

ติด 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุข

ศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด 

มหันตภัยจากยาเสพติดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คื

ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

ประกอบดวย 1) บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที แบบไม

เปนอิสระตอกัน 

ผลการวิจัยพบวา  

1. คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหา 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภยัจากยาเสพตดิ พบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดบั มากท่ีสุด 

 
คําสําคัญ :  ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนบทเรียนอีเลิรนนิง
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การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง ว ิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง

 
สิริณดา เจริญชอบ

1
  บัญชา สํารวยรื่น

2
  อนุ เจริญวงศระยับ
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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุข

ศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาสุขศึกษา เรื่อง 

มหันตภัยจากยาเสพติดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง ที่กําลัง

ปการศึกษา 2561 จํานวน 40 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์

แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที แบบไม

คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

มินโดยผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหา ( x = 4.60, S.D. = 0.51) และดานเทคนิค ( x

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุข

สพติด สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภยัจากยาเสพตดิ พบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดบั มากท่ีสุด ( x = 4.55 , S.D. = 0.39) 

ทางการเรยีนบทเรียนอีเลิรนนิง 

                   
สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
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เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด  

โรงเรียนจานกรอง 

3 

เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุข

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาสุขศึกษา เรื่อง 

โรงเรียนจานกรอง ที่กําลัง

คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที แบบไม

คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

x = 4.06, S.D. = 0.59) 

หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุข

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภยัจากยาเสพตดิ พบวา 
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Development of the e-learning course on Health Education subject on 

the topic of Danger from drugsto enhance learning achievement for 

Matthayomsuksa 1 students in Janokrong School
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1  Bancha Samruayruen
2  Anu Jarernvongrayab

The purposes of this research were to: 1)Develop of e-learningon Health Educacation 

subject on the topic of Danger from drugs, and2) compare learning achievement in Health 

Education subject on the topic of Danger from drugs before and afterlearning by using 

study students’ satisfaction towards learning activities by using e

The sample consisted of 40 students of Matthayomsuksa 1 during the academic year 

Janokrong School. The instruments of this research were: 1) questionnaires on satisfaction 

towards learning activities by using e–learning,2) e –learning in Health Education on the topic of 

Danger from drugs, and3) the achievement test. The statistical analysis employed were mean, 

dard deviation, andT –test dependence. 

The results of this research were as follows: 

The quality of e-learning in Health Education subject on the topic of Danger from 

drugs had extremely high level in subject section ( x = 4.60, S.D. = 0.51

06, S.D. = 0.59) 

The learning achievement on Danger from drugs of Matthayomsuksa 1 students after 

learning were statistically significant higher than before lear

The students’satisfaction towards learning activities by using e–learning Danger from 

drugs were at had extremely high level( x = 4.55 , S.D. = 0.39) 

Learning achievement, e-learning 
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learning course on Health Education subject on 

the topic of Danger from drugsto enhance learning achievement for 

Matthayomsuksa 1 students in Janokrong School 

Anu Jarernvongrayab
3 

learningon Health Educacation 

compare learning achievement in Health 

rugs before and afterlearning by using  

study students’ satisfaction towards learning activities by using e–learning.  

during the academic year 2018 of 

questionnaires on satisfaction 

learning in Health Education on the topic of 

the achievement test. The statistical analysis employed were mean, 

learning in Health Education subject on the topic of Danger from 

51) had high level in 

The learning achievement on Danger from drugs of Matthayomsuksa 1 students after 

learning were statistically significant higher than before learning at 0.05 level. 

learning Danger from 



 

 

1. บทนํา 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตของมนุษยขึ้น ไมวาจะเปนในดานการติดตอสื่อสาร การขนสง 

ขาวสารตางๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันอีกดวย และในปจจุบันการศึกษาในศตวรรษที่ 

มามีบทบาทเชนกัน คือ การเรียนรูจะเปลี่ยนแปลงไป โดยครูจะตองปรั

เรียนรูตลอดชีวิต และมีเปาหมายในการสอนที่จะทําใหเด็กมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะดานไอที ซึ่งสิ่ง

เหลานี้ตองเกิดจากการฝกฝนทักษะตางๆครูจึงตองมีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาเขาถึงการเรียนรูของผูเรียน

ไดมีประสิทธิภาพ โดยผานกระบวนการเรียนการสอนตางๆ เชน การสอนผานบทเรียนอีเลิรนนิง ซึ่งคือ 

การจัดกระบวนการและการใชประโยชนจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต   

ที่ออกแบบการเรียนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดทุกที่ไม

การเรียนรูการเรียนในลักษณะบทเรียนอีเลิรนนิงก็สามารถนํามาปรับใชกับการเรียนในลักษณะปกติได หากนํามาใช 

อยางถูกวิธี ผูสอนก็ไมจําเปนตองใชวิธีการสอนในลักษณะบรรยาย 

เวลาในหองเรียนใหมีประโยชนสูงสุด เพราะบทเรียนอีเลิรนนิงสามารถนํามาใชแทนที่หรือเสริมในสวนของการ

บรรยาย ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในเนื้อหาการเรียนซึ่งเนนการทองจํา 

(Intellectual Skills)  

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เปนการศึกษ

การสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน โดยสุขศึกษามุงเนนให

ผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรมคานิยม  และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน ใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกรอบเนื้อหาใน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องการ

ปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆทั้งความเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและ

สารเสพติด  รวมถึงแนวทางในการสรางเสริมความปลอดภัยในชีวิต ใน

อธิบายลักษณะอาการของผูติดสารเสพติดและการปองกันการติดสารเสพติดอธิบายความสัมพันธของการใชสารเสพ

ติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ และแสดงวิธีการชักชวนผูอื่นใหลดละเลิกสารเสพติดโดยใชทักษะตางๆ 

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวารอยละ 

เรียนสวนใหญจะเนนการบรรยาย เปนการสื่อ

และระยะเวลามีจํากัด ใน 1 คาบเรียน คาบละ 

อยางทั่วถึง 

 ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนาการเรียนการสอนของผู

พัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงขึ้นมาเพื่อจะสรางความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา ตาม

ความสนใจและความถนัดของผูเรียน และยังเพิ่มทักษะในการใชเทคโนโลยีของผูเรียนอีกดวย
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จุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตของมนุษยขึ้น ไมวาจะเปนในดานการติดตอสื่อสาร การขนสง 

ขาวสารตางๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันอีกดวย และในปจจุบันการศึกษาในศตวรรษที่ 

มามีบทบาทเชนกัน คือ การเรียนรูจะเปลี่ยนแปลงไป โดยครูจะตองปรับแนวทางการเรียนการสอน ใหเด็กรักที่จะ

เรียนรูตลอดชีวิต และมีเปาหมายในการสอนที่จะทําใหเด็กมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะดานไอที ซึ่งสิ่ง

เหลานี้ตองเกิดจากการฝกฝนทักษะตางๆครูจึงตองมีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาเขาถึงการเรียนรูของผูเรียน

ประสิทธิภาพ โดยผานกระบวนการเรียนการสอนตางๆ เชน การสอนผานบทเรียนอีเลิรนนิง ซึ่งคือ 

การจัดกระบวนการและการใชประโยชนจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต   

ที่ออกแบบการเรียนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดทุกที่ไมยึดติดกับเวลาและความกาวหนาใน

การเรียนรูการเรียนในลักษณะบทเรียนอีเลิรนนิงก็สามารถนํามาปรับใชกับการเรียนในลักษณะปกติได หากนํามาใช 

อยางถูกวิธี ผูสอนก็ไมจําเปนตองใชวิธีการสอนในลักษณะบรรยาย (lecture) เปนสวนใหญอีกตอไป และสามารถ ใช

มีประโยชนสูงสุด เพราะบทเรียนอีเลิรนนิงสามารถนํามาใชแทนที่หรือเสริมในสวนของการ

บรรยาย ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในเนื้อหาการเรียนซึ่งเนนการทองจํา (Verbal Information) 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เปนการศึกษาดานสุขภาพที่มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ 

การสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน โดยสุขศึกษามุงเนนให

ผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรมคานิยม  และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน ใน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกรอบเนื้อหาใน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องการ

ปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆทั้งความเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและ

สารเสพติด  รวมถึงแนวทางในการสรางเสริมความปลอดภัยในชีวิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อธิบายลักษณะอาการของผูติดสารเสพติดและการปองกันการติดสารเสพติดอธิบายความสัมพันธของการใชสารเสพ

ติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ และแสดงวิธีการชักชวนผูอื่นใหลดละเลิกสารเสพติดโดยใชทักษะตางๆ 

กษาข้ันพื้นฐาน: 2551) 

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวารอยละ 70 เนื่องจากเปนหนวยการเรียนรูเนื้อหาที่

เรียนสวนใหญจะเนนการบรรยาย เปนการสื่อสารเพียงทางเดียว อาจจะทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ไมนาสนใจ 

คาบเรียน คาบละ 55 นาที จึงทําใหไมสามารถติดตามผลการเรียนรูของนักเรียนได

ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนาการเรียนการสอนของผู

พัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงขึ้นมาเพื่อจะสรางความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา ตาม

ความสนใจและความถนัดของผูเรียน และยังเพิ่มทักษะในการใชเทคโนโลยีของผูเรียนอีกดวย
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

จุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตของมนุษยขึ้น ไมวาจะเปนในดานการติดตอสื่อสาร การขนสง 

ขาวสารตางๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันอีกดวย และในปจจุบันการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ก็ไดเขา

บแนวทางการเรียนการสอน ใหเด็กรักที่จะ

เรียนรูตลอดชีวิต และมีเปาหมายในการสอนที่จะทําใหเด็กมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะดานไอที ซึ่งสิ่ง

เหลานี้ตองเกิดจากการฝกฝนทักษะตางๆครูจึงตองมีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาเขาถึงการเรียนรูของผูเรียน

ประสิทธิภาพ โดยผานกระบวนการเรียนการสอนตางๆ เชน การสอนผานบทเรียนอีเลิรนนิง ซึ่งคือ  

การจัดกระบวนการและการใชประโยชนจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต   

ยึดติดกับเวลาและความกาวหนาใน 

การเรียนรูการเรียนในลักษณะบทเรียนอีเลิรนนิงก็สามารถนํามาปรับใชกับการเรียนในลักษณะปกติได หากนํามาใช 

เปนสวนใหญอีกตอไป และสามารถ ใช

มีประโยชนสูงสุด เพราะบทเรียนอีเลิรนนิงสามารถนํามาใชแทนที่หรือเสริมในสวนของการ

Verbal Information) และ ทักษะทางปญญา 

าดานสุขภาพที่มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ 

การสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน โดยสุขศึกษามุงเนนให

ผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรมคานิยม  และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน ใน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกรอบเนื้อหาใน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องการ

ปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆทั้งความเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีตัวชี้วัดในเรื่อง

อธิบายลักษณะอาการของผูติดสารเสพติดและการปองกันการติดสารเสพติดอธิบายความสัมพันธของการใชสารเสพ

ติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ และแสดงวิธีการชักชวนผูอื่นใหลดละเลิกสารเสพติดโดยใชทักษะตางๆ (หลักสูตร

2560 วิชาสุขศึกษา  

เนื่องจากเปนหนวยการเรียนรูเนื้อหาที่

สารเพียงทางเดียว อาจจะทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ไมนาสนใจ 

นาที จึงทําใหไมสามารถติดตามผลการเรียนรูของนักเรียนได

ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนาการเรียนการสอนของผูเรียน จึงได

พัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงขึ้นมาเพื่อจะสรางความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา ตาม

ความสนใจและความถนัดของผูเรียน และยังเพิ่มทักษะในการใชเทคโนโลยีของผูเรียนอีกดวย 



 

 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1 ประชากรใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เมือง จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 

  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 

 2. ดานเนื้อหา 

 มหันตภัยจากยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เกี่ยวกับยาเสพติด สารเสพติดตางๆ และการปองกันและการแกไขปญหายาเส

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง เอกสารแผนการเรียนแสดงรายละเอียดแนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียน และการ

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถของนักเรียนที่เรียนสุขศึกษา ดวยแผนการจัดการ

เรียนรู เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ศึกษาคนควาสรางข้ึน 

 ความพึงพอใจ หมายถึ

โดยแบงเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

 บทเรียนอีเลิรนนิงหมายถึง  การจัดกระบวนการและการใชประโยชนจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ

คอมพิวเตอรและระบบอินเทอ

ยึดติดกับเวลาและความกาวหนาในการเรียนรู
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เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนจานกรอง อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 515 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 40 คน 

มหันตภัยจากยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1มีจํานวน 3 บทเรียน ไดแก ความรูทั่วไป

เกี่ยวกับยาเสพติด สารเสพติดตางๆ และการปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด 

แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง เอกสารแผนการเรียนแสดงรายละเอียดแนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งออกแบบแผนการเรียนรูประกอบดวย สาระสําคัญ

จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียน และการวัด ประเมินผล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถของนักเรียนที่เรียนสุขศึกษา ดวยแผนการจัดการ

เรียนรู เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่ผู

ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความคิดเห็น ความรูสึกชอบหรือความพอใจที่มีตอสื่อบทเรียนอีเลิรนนิง 

ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

บทเรียนอีเลิรนนิงหมายถึง  การจัดกระบวนการและการใชประโยชนจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ

คอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต   ที่ออกแบบการเรียนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดทุกที่ไม

ยึดติดกับเวลาและความกาวหนาในการเรียนรู 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

อง มหันตภัยจากยาเสพติด 

โรงเรียนจานกรอง อําเภอ

นมัธยมศึกษาปที่ 1.12 โรงเรียนจานกรอง 

บทเรียน ไดแก ความรูทั่วไป

แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง เอกสารแผนการเรียนแสดงรายละเอียดแนวทางการจัดกิจกรรมการ

ซึ่งออกแบบแผนการเรียนรูประกอบดวย สาระสําคัญ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถของนักเรียนที่เรียนสุขศึกษา ดวยแผนการจัดการ

ซึ่งไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่ผู

ง ระดับความคิดเห็น ความรูสึกชอบหรือความพอใจที่มีตอสื่อบทเรียนอีเลิรนนิง 

บทเรียนอีเลิรนนิงหมายถึง  การจัดกระบวนการและการใชประโยชนจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ

รเน็ต   ที่ออกแบบการเรียนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดทุกที่ไม



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย

 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1 ประชากรใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้

เมือง จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 

  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 

2. เครื่องมือ 

  2.1 อีเลิรนนิง พัฒนาโดยกระ

  2.1.1 การวิเคราะห 

3 เรื่อง ไดแก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด สารเสพติดตางๆ และการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด 

       2.1.2 

เครื่องมือวัดประเมินผล แบบฝกหัด เนื้อหา วางแผนการสอน และเลือกสื่อการสอน ขั้นตอนการออกแบบควรจะทํา

อยางเปนระบบ 

       2.1.3 

จากยาเสพติด ใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม มีคุณภาพอยูในระดับ มาก

ที่สุด ( x = 4.60, S.D. = 0.51

       2.1.4 

ใหผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา ตร

x = 4.06, S.D. = 0.59) 
       2.1.5 

รวบรวมขอมูลจากการทดลอง เพ่ือนําไปประเมินหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบท

พอใจของนักเรียนที่มีตอการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด

 

 

ตัวแปรตน 

การเรยีนบทเรียนอเีลรินนิง 

วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภยัจาก

ยาเสพตดิ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนจานกรอง อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 515 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 40 คน 

อีเลิรนนิง พัฒนาโดยกระบวนการ ADDIE MODEL  

การวิเคราะห (Analysis) การวิเคราะหผูเรียน การวิเคราะหเนื้อหาบทเรียนประกอบดวย 

เรื่อง ไดแก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด สารเสพติดตางๆ และการปองกันและแกไขปญหา

2 การออกแบบ (Design) การออกแบบเนื้อหาโดยสรางจุดประสงคการเรียนรู กําหนด

เครื่องมือวัดประเมินผล แบบฝกหัด เนื้อหา วางแผนการสอน และเลือกสื่อการสอน ขั้นตอนการออกแบบควรจะทํา

3 การพัฒนา (Development)โดยดําเนินการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง มหันตภัย

าญทางดานเนื้อหา ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม มีคุณภาพอยูในระดับ มาก

51)  
4 การนําไปใช (Implementation) นําบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด 

ใหผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม มีคุณภาพอยูในระดับ มาก 

5 การประเมิน (Evaluation) หลังจากการนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใช ผูวิจัยไดเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการทดลอง เพ่ือนําไปประเมินหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง และหาความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีตอการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด

ตัวแปรตาม 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัย

จากยาเสพติด  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง 

วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภยัจากยาเสพตดิ 
 

รนนิง  

วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภยัจาก
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โรงเรียนจานกรอง อําเภอ

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.12 โรงเรียนจานกรอง 

การวิเคราะหผูเรียน การวิเคราะหเนื้อหาบทเรียนประกอบดวย 

เรื่อง ไดแก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด สารเสพติดตางๆ และการปองกันและแกไขปญหา 

โดยสรางจุดประสงคการเรียนรู กําหนด

เครื่องมือวัดประเมินผล แบบฝกหัด เนื้อหา วางแผนการสอน และเลือกสื่อการสอน ขั้นตอนการออกแบบควรจะทํา

โดยดําเนินการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง มหันตภัย

าญทางดานเนื้อหา ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม มีคุณภาพอยูในระดับ มาก

นําบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด 

วจสอบความถูกตองและความเหมาะสม มีคุณภาพอยูในระดับ มาก (

หลังจากการนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใช ผูวิจัยไดเก็บ

เรียนอีเลิรนนิง และหาความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีตอการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัย

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง  

วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภยัจากยาเสพตดิ  



 

 

2.2 การสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     2.2.1 

    2.2.2 วิเคราะหเนื้อห

ยาเสพติด  

     2.2.3 

ปรนัย จํานวน 4 ตัวเลือก จํานวน 

โดยมีคา IOC 

อยูระหวาง 0.30-0.40 และคาความเชื่อมั่น อยูที่ 

2.3 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนเพื่อใชหาความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่

มีตอการเรียนบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง มหันตภัยจากยาเ

       2.3.1 

(Likert) 

       2.3.2 

ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด

       2.3.3นําไ

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียน

(�̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Rating Scale) ตามแบบของลิเครท 

ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุดกําหนดในการใหคะแนนมีดังนี้ 

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ความพึงพอใจในระดับมาก

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง

ความพึงพอใจในระดับ

ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด

3. การเก็บรวบรวมขอมูล

3.1 ผูวิจัยชี้แจง  วัตถุประสงค  วิธีการใชเครื่องมือ และนําแนะวิธีการใชบทเรียนอีเลิรนนิง

3.2 ดําเนินการทดสอบกอนเรียน 

3.3 ใหนักเรียนศึกษาบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาสุขศึกษา  โดยดําเนินการตามแผนการเรียนรู จํานวน 

3 คาบ 

3.4 เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนอีเลิรนนิงแลว  ใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน  

(Posttest)  

3.5 ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอี

ศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

3.6 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
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การสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1 ศึกษาวิธีและเทคนิคการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู ของบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง มหันตภัยจาก

3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สอดคลองกับจุดประสงค เปนแบบ

ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ โดยตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน

IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 , คาความยาก อยูระหวาง 0.48

และคาความเชื่อมั่น อยูที่ 0.64 

การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนเพื่อใชหาความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่

บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด มีขั้นตอนการสราง ดังนี ้

.1 ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนตามวิธีของลิเคอรท 

.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย โดยมีตัวเลือก 

ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

นําไปใชกับกลุมเปาหมาย 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยลักษณะของแบบทดสอบเปนมาตราสวนประมาณคา 

ตามแบบของลิเครท (Likert) และแบงระดับความพึงพอใจออกเปนขอความดังนี้ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุดกําหนดในการใหคะแนนมีดังนี้  

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ใหคะแนน 5 คะแนน  

ความพึงพอใจในระดับมาก   ใหคะแนน 4 คะแนน 

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  ใหคะแนน 3 คะแนน 

ความพึงพอใจในระดับนอย   ใหคะแนน 2 คะแนน 

ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยชี้แจง  วัตถุประสงค  วิธีการใชเครื่องมือ และนําแนะวิธีการใชบทเรียนอีเลิรนนิง

ดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pretest)โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

ใหนักเรียนศึกษาบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาสุขศึกษา  โดยดําเนินการตามแผนการเรียนรู จํานวน 

เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนอีเลิรนนิงแลว  ใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน  

ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอี

ศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
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ศึกษาวิธีและเทคนิคการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

าและจุดประสงคการเรียนรู ของบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง มหันตภัยจาก

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สอดคลองกับจุดประสงค เปนแบบ

คะแนน 

48-0.96 , คาอํานาจจําแนก 

การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนเพื่อใชหาความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่

ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนตามวิธีของลิเคอรท 

สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย โดยมีตัวเลือก 5 ระดับ คือ มาก

บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด โดยหาคาเฉลี่ย 

โดยลักษณะของแบบทดสอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

งระดับความพึงพอใจออกเปนขอความดังนี้ มากที่สุด มาก 

ผูวิจัยชี้แจง  วัตถุประสงค  วิธีการใชเครื่องมือ และนําแนะวิธีการใชบทเรียนอีเลิรนนิง 

โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  

ใหนักเรียนศึกษาบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาสุขศึกษา  โดยดําเนินการตามแผนการเรียนรู จํานวน 

เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนอีเลิรนนิงแลว  ใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน  

ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาสุข



 

 

4. การวิเคราะหขอมูล

4.1การหาประสิทธิภาพบทเรียนอีเลิรนนิงโดยใชสถิติคาเฉลี่ย

(S.D.)  

4.2การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน

อีเลิรนนิงโดยใชสถิติทดสอบที

4.3การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเรื่องขอมูลและสารสนเทศใชโดยใชสถิติคาเฉลี่ย

 

7. ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด

 1.1 ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1บนเว็บไซต https://sites.google.com/view/e
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การวิเคราะหขอมูล 

การหาประสิทธิภาพบทเรียนอีเลิรนนิงโดยใชสถิติคาเฉลี่ย(�̅) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน

อีเลิรนนิงโดยใชสถิติทดสอบที(t–test)  

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเรื่องขอมูลและสารสนเทศใชโดยใชสถิติคาเฉลี่ย(�̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด 

ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้น

https://sites.google.com/view/e-learning-health-ed 

 

ภาพที่ 1 บทเรียนอีเลิรนนิง 

เรื่อง มหันตภยัจากยาเสพตดิ 

 

ภาพที่ 2บทเรียนอีเลิรนนิง 

เรื่อง มหันตภยัจากยาเสพตดิ 
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คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาเทคโนโลยี

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้น

 

 

 



 

 

1.2คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนอีเลิ

ดังตารางที่ 1 ดานเนื้อหา  

 

ตารางที่ 1 ผลประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจาก

ยาเสพติด 

ลําดับ 

1 

2 

3 

4 

5 

เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

เนื้อหามีความชัดเจนเขาใจงาย

เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน

เนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นการเรียนรู

ความเหมาะสมตอกระบวนการพัฒนา

 
จากตารางท่ี 1 พบวา บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง คุณภาพเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด 

 

1.3 คุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง โดยผูเชี่ยวชาญ ดังตารางท่ี 

 

ตารางที่ 2 ผลประเมินคุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจาก

ยาเสพติด 

ลําดับ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา

ความเหมาะสมของเนื้อหาที่นํามาใช 

การดําเนินเรื่องมีความนาสนใจ

เนื้อหาวิชาในบทเรียนสรางแรงจูงใจ

ความเหมาะสมของรูปภาพในการสื่

ขนาดของรูปภาพในเนื้อหามีความเหมาะสม

ความสอดคลองของรูปภาพตอปริมาณเนื้อหา

สีของตัวอักษรในแตละหัวขอมีความเหมาะ

สีของตัวอักษรที่เปนคําบรรยาย

สีที่ใชเปนพื้นหลังของเนื้อหามีความเหมาะสม

เทคนิคการจัดรูปแบบเนื้อหา

เทคนิคการนําเสนอคําอธิบาย

ขนาดของตวัอักษรที่ใชในการนําเสนอ
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คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด โดยผูเชี่ยวชาญ 

ผลประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจาก

รายการประเมิน Mean 

องกับจุดประสงคการเรียนรู 

เนื้อหามีความชัดเจนเขาใจงาย 

เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน 

เนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นการเรียนรู 

ความเหมาะสมตอกระบวนการพัฒนา 

4.67 

4.67 

4.33 

4.67 

4.67 

คาเฉลี่ยรวม 4.60 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้น

โรงเรียนจานกรอง คุณภาพเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.60, S.D. = 0.

คุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด สําหรับนักเรียน

โรงเรียนจานกรอง โดยผูเชี่ยวชาญ ดังตารางท่ี 2  

ผลประเมินคุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจาก

รายการประเมิน Mean 

ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา 

ความเหมาะสมของเนื้อหาที่นํามาใช  

การดําเนินเรื่องมีความนาสนใจ 

เนื้อหาวิชาในบทเรียนสรางแรงจูงใจ 

ความเหมาะสมของรูปภาพในการสื่อความหมาย 

ขนาดของรูปภาพในเนื้อหามีความเหมาะสม 

ความสอดคลองของรูปภาพตอปริมาณเนื้อหา 

สีของตัวอักษรในแตละหัวขอมีความเหมาะ 

สีของตัวอักษรที่เปนคําบรรยาย 

สีที่ใชเปนพื้นหลังของเนื้อหามีความเหมาะสม 

เทคนิคการจัดรูปแบบเนื้อหา 

เทคนิคการนําเสนอคําอธิบาย 

วอักษรที่ใชในการนําเสนอ 

4.00 

4.33 

3.67 

4.00 

5.00 

4.00 

3.67 

4.00 

4.00 

4.33 

4.33 

3.67 

4.00 
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รนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด โดยผูเชี่ยวชาญ 

ผลประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจาก 

S.D. ระดับคุณภาพ 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

มากทีสุ่ด 

0.51 มากที่สุด 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้น

S.D. = 0.51) 

คุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด สําหรับนักเรียน

ผลประเมินคุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจาก 

S.D. ระดับคุณภาพ 

0.00 

0.58 

0.58 

1.00 

0.00 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มากที่สุด 

0.00 

0.58 

0.00 

1.00 

0.58 

1.15 

0.58 

0.00 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 



 

 

ลําดับ 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

20 

 

21 

ความนาสนใจของหนาจอภาพ

ความสะดวกความคลองในการใชบทเรียน

รูปแบบของแบบทดสอบกอนเรียน

รูปแบบของแบบทดสอบหลังเรียน

จํานวนของขอสอบ

รูปแบบการรายงานผลคะแนนแตละขอของ

แบบทดสอบกอนเรียน 

 

รูปแบบการรายงานผลคะแนนแตละขอของ

แบบทดสอบกอนเรียน

ความเหมาะสมของเวลาเรียนสื่ออีเลิรนนิง

 

จากตารางท่ี 2 พบวา บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจานกรอง คุณภาพเทคนิคอยูในระดับมาก 

 

1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

มหันตภัยจากยาเสพติด 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี

บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา  เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด

การทดสอบ จํานวนนักเรียน

กอนเรียน 

หลังเรียน 

40

40

*p<.05 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา ผลสั

อีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

 

1.5  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเ

ดังตารางที่ 4 
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รายการประเมิน Mean 

ความนาสนใจของหนาจอภาพ 

ความสะดวกความคลองในการใชบทเรียน 

รูปแบบของแบบทดสอบกอนเรียน 

รูปแบบของแบบทดสอบหลังเรียน 

จํานวนของขอสอบ 

รูปแบบการรายงานผลคะแนนแตละขอของ 

แบบทดสอบกอนเรียน  

รูปแบบการรายงานผลคะแนนแตละขอของ 

แบบทดสอบกอนเรียน  

ความเหมาะสมของเวลาเรียนสื่ออีเลิรนนิง 

4.00 

4.33 

4.33 

4.00 

4.00 

4.00 

 

 

4.00 

 

4.00 

คาเฉลี่ยรวม 4.06 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้น

านกรอง คุณภาพเทคนิคอยูในระดับมาก ( x = 4.06, S.D. = 0.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา  เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด 

จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม Mean S.D. t 

40 

40 

20 

20 

8.57 

15.70 

1.61 

1.91 

17.645

พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

อีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเ
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S.D. ระดับคุณภาพ 

1.00 

0.58 

0.58 

1.00 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

0.59 มาก 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้น

S.D. = 0.59) 

หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง 

ยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวย

Sig.(2-tailed) 

645 .000* 

1 หลังเรียนดวยบทเรียน 

อีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด  



 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา 

เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด 

ลําดับ 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสม เขาใจงาย

การจัดลําดับในการนําเสนอเนื้อหา

ใชภาษาถูกตอง เหมาะสมกับนักเรียน

การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู      

ความเขาใจดวยตนเองได

บทเรียนอีเลิรนนิงทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงาย

มีการนําเสนอสื่อภาพ และ สื่อเสียง

ขนาดสี ตัวอักษร ชัดเจน สวยงาม อานง

ผูเรียน 

แบบทดสอบสอดคลองกับบทเรียนและตรงประเด็นกับ

เนื้อหาที่เรียน 

นักเรียนสามารถเขาถึงขอมูลตามที่ตองการของระบบ

อีเลิรนนิงไดอยางสะดวกรวดเร็ว

นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมตอบทเรียนอีเลิรนนิง

อยูในระดับใด 

 

จากตารางที่ 4 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิร

จากยาเสพติด พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
1. คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้

ดานเนื้อหา ( x = 4.60, S.D. = 0.

ธิดารัตน ภูพงษา ศิริวัฒน เพ็ชรแสงศรี และทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับ ดีมาก 

= 0.45) คุณภาพดานสื่อบนเครือขายอยูในระดับ ดีมาก 

บทเรียนบนเครือขายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสอยูในระดับ ดีมาก 

2. ผลการศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดั

กวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนอีเลิรนนิง ไดผานกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพหลายชั้นตอน จนมี

ความเหมาะสม ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดทุกทีทุกเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชิต แสงสวาง 

(2560)พบวา การเรียนดวยบทเรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา 

เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด (n=40) 

รายการประเมิน Mean 

คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสม เขาใจงาย 

จัดลําดับในการนําเสนอเนื้อหา 

ใชภาษาถูกตอง เหมาะสมกับนักเรียน 

การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู       

ความเขาใจดวยตนเองได 

บทเรียนอีเลิรนนิงทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงาย 

มีการนําเสนอสื่อภาพ และ สื่อเสียง 

ขนาดสี ตัวอักษร ชัดเจน สวยงาม อานงายเหมาะสมกับ

แบบทดสอบสอดคลองกับบทเรียนและตรงประเด็นกับ

นักเรียนสามารถเขาถึงขอมูลตามที่ตองการของระบบ 

อีเลิรนนิงไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมตอบทเรียนอีเลิรนนิง

 

4.44 

4.60 

4.48 

4.56 

 

4.72 

4.48 

4.36 

 

4.60 

 

4.56 

 

4.68 

 

คาเฉลี่ยรวม 4.55 

พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัย

จากยาเสพติด พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.55, S.D. = 0.39

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้

S.D. = 0.51) และดานเทคนิค ( x = 4.06, S.D. = 0.59)

ธิดารัตน ภูพงษา ศิริวัฒน เพ็ชรแสงศรี และทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล (2561) พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงตามแนว

รัคติวิส เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับ ดีมาก 

คุณภาพดานสื่อบนเครือขายอยูในระดับ ดีมาก ( x = 4.52, S.D. = 0.49) และคุณภาพดานการออกแบบ

วทฤษฎีคอนสตรัคติวิสอยูในระดับ ดีมาก ( x = 4.60, S.D. = 0.

ผลการศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

กวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนอีเลิรนนิง ไดผานกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพหลายชั้นตอน จนมี

ความเหมาะสม ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดทุกทีทุกเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชิต แสงสวาง 

พบวา การเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอรศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชา
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา  

S.D. ระดับคุณภาพ 

0.82 

0.50 

0.59 

0.58 

 

0.46 

0.71 

0.64 

 

0.58 

 

0.51 

 

0.56 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

0.39 มากที่สุด 

นนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัย

39) 

คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

)ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ  

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงตามแนว

รัคติวิส เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับ ดีมาก ( x = 4.67, S.D. 

และคุณภาพดานการออกแบบ

S.D. = 0.58) 

หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง  

05 ผลการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนอีเลิรนนิง ไดผานกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพหลายชั้นตอน จนมี

ความเหมาะสม ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดทุกทีทุกเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชิต แสงสวาง 

ยนอีเลิรนนิง รายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอรศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชา



 

 

คอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญที่ .05 และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ นเรศ ขันธะรี 

รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี มีคะแนน 

มัธยฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชใน

การจัดการเรียนการสอนได และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจาก

ยาเสพติด โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปน

เพราะบนเรียนอีเลิรนนิง มีรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ ดึงดูดผูเรียนมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 

เนื่องจากเนื้อหาตางๆในบทเรียนอีเลิรนนิ่งประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภา

ผูเรียนยังสามารถโตตอบหรือสื่อสารผานกระดานแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา รัตนธีร

วิเชียร (2555) ซึ่งพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก ดานเนื้อหา โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 

มาก ดานการออกแบบสื่อ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 

4.78 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพโรจน ภูทอง 

อีเลิรนนิง เรื่อง โปรแกรมนําเสนอผลงานของนักศึกษาเจเนอเรชั่น วาย สถาบันอุ

พอใจในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช การวิจัยในครั้งนี้ไดพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา  

เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา เสริมสรา

ขอเสนอเพิ่มเติมจากการวิจัยดังนี้

     1.1 ควรวางแผนและออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิงใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและวัยของผูเรียน

     1.2 โรงเรียนควรมีความพรอมทางดานอุปกรณและระบบอินเตอรเน็ต เพื่อความสะดวกในการนําไปใช

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

     2.1 ควรนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปประยุกตกับหนวยการเรียนรูอื่นๆ

     2.2 ควรนําเทคนิคการสอนในดานตางๆมาใชในการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง

     2.3 ควรนําไปประยุกตใชรวมกับวิธีการจัดการเรียนรูตางๆ เชน การเรียนรูแบบ

 

9. เอกสารอางอิง 
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กาญจนา รัตนธรีวิเชียร.  (2555
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การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

คอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ นเรศ ขันธะรี (2558) ซึ่งพบวาการเรียนดวย

รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มัธยฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

นิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชใน

การจัดการเรียนการสอนได และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจาก

โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปน

เพราะบนเรียนอีเลิรนนิง มีรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ ดึงดูดผูเรียนมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 

เนื่องจากเนื้อหาตางๆในบทเรียนอีเลิรนนิ่งประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สีสันที่สวยงาม อีกทั้ง

ผูเรียนยังสามารถโตตอบหรือสื่อสารผานกระดานแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา รัตนธีร

ซึ่งพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก ดานเนื้อหา โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 

กแบบสื่อ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.91 และระดับมาก ดานประสิทธิภาพการสอน มีคาเฉลี่ยรวม 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพโรจน ภูทอง (2560) ซึ่งพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน

อีเลิรนนิง เรื่อง โปรแกรมนําเสนอผลงานของนักศึกษาเจเนอเรชั่น วาย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีความพึง

พอใจในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช การวิจัยในครั้งนี้ไดพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา  

เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา เสริมสรางความรู และทักษะตางๆ ใหแกผูเรียน ผูวิจัย

ขอเสนอเพิ่มเติมจากการวิจัยดังนี ้

ควรวางแผนและออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิงใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและวัยของผูเรียน

โรงเรียนควรมีความพรอมทางดานอุปกรณและระบบอินเตอรเน็ต เพื่อความสะดวกในการนําไปใช

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปประยุกตกับหนวยการเรียนรูอื่นๆ 

ควรนําเทคนิคการสอนในดานตางๆมาใชในการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง

ควรนําไปประยุกตใชรวมกับวิธีการจัดการเรียนรูตางๆ เชน การเรียนรูแบบ

).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

2555).  การพัฒนาบทเรียนออนไลน ว ิชาอัลกอริทึมเบื้องตน เรื่

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง.  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

คอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

ซึ่งพบวาการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มัธยฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา  

นิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจากยาเสพติด มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชใน 

การจัดการเรียนการสอนได และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา เรื่องมหันตภัยจาก 

โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปน

เพราะบนเรียนอีเลิรนนิง มีรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ ดึงดูดผูเรียนมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ 

พเคลื่อนไหว สีสันที่สวยงาม อีกทั้ง

ผูเรียนยังสามารถโตตอบหรือสื่อสารผานกระดานแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา รัตนธีร

ซึ่งพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก ดานเนื้อหา โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.91 ระดับดี

และระดับมาก ดานประสิทธิภาพการสอน มีคาเฉลี่ยรวม 

ซึ่งพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน 

ดมศึกษาเอกชน โดยมีความพึง

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช การวิจัยในครั้งนี้ไดพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาสุขศึกษา  

งความรู และทักษะตางๆ ใหแกผูเรียน ผูวิจัย

ควรวางแผนและออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิงใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและวัยของผูเรียน 

โรงเรียนควรมีความพรอมทางดานอุปกรณและระบบอินเตอรเน็ต เพื่อความสะดวกในการนําไปใช 

ควรนําเทคนิคการสอนในดานตางๆมาใชในการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง 

ควรนําไปประยุกตใชรวมกับวิธีการจัดการเรียนรูตางๆ เชน การเรียนรูแบบ TGT เปนตน 

2551.  กรุงเทพฯ:       

การพัฒนาบทเรียนออนไลน ว ิชาอัลกอริทึมเบื้องตน เรื่อง การเขียนผังงาน 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 1(1),  



 

 

ธิดารัตน ภูพงษษ ศิรริัตน เพ็ชรแสงศรี และทนงศักดิ์ โสวจสัสตากลุ

           แนวทฤษฎีคอนสตรัคติว ิสต เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 

 วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม

นเรศ ขันธะรี.  (2558).  การพัฒนาบทเรียน 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลั

บัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

ไพโรจน ภูทอง.  (2552).  การพัฒนาบทเรียน 

 เจเนอเรชั่นวาย สถาบันอุดมศกึษาเอกชน

วิชิต แสงสวาง.  (2560).  ผลการใชบทเรียน 

            สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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ธิดารัตน ภูพงษษ ศิรริัตน เพ็ชรแสงศรี และทนงศักดิ์ โสวจสัสตากลุ.  (2561).  การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงตาม

รัคติว ิสต เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 

วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม,  17,  63-71. 

การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน.ี  วารสารบริการการศึกษาบัว

บัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน,ี  15(พิเศษ),  291-298. 

การพัฒนาบทเรียน E-learning เรื่อง โปรแกรมนําเสนอผลงานของนักศึกษา

เจเนอเรชั่นวาย สถาบันอุดมศกึษาเอกชน.  วารสารปญญาภิวัฒน,  9(พิเศษ),  

ผลการใชบทเรียน E-learning เรื่อง สัมมนาทางคอมพิวเตอรศึกษาสําหรับนักศึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร.  วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,  19,  131

346 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 
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รัคติว ิสต เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5.   

รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

วารสารบริการการศึกษาบัว

เรื่อง โปรแกรมนําเสนอผลงานของนักศึกษา 

,  227-235. 

เรื่อง สัมมนาทางคอมพิวเตอรศึกษาสําหรับนักศึกษา  

131-145. 



 

 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

สุภาวดี  ทองเทศ
1

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย  

เรื่องหลักการใชภาษาไทย 3) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

2 ปการศึกษา 2561 จํานวน  

ประกอบดวย  1) บทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย เรื่องหลักกา

เรียน  3) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบ

ไมเปนอิสระตอกัน 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรูบทเรียนอีเลิรนนิง หลักการภาษาไทย สวนของเนื้อหาอยู

(�̅ = 4.44, S.D. = 0.58) และในสวนของเทคนิคอยูในระดับมาก 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย สูงกวากอนเรียนอยางมีมีนัยสําคัญที่

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย

พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ:  อีเลิรนนิง  หลักการใชภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
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การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง ว ิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5โรงเรียนสะพานที่ 
 

1  บัญชา สํารวยรื่น
2  อนุ เจริญวงศระยับ

3  และ ปยมนัส วรวิทยรัตนกุล

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทยเรื่องหลักการใชภาษาไทย  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย  

) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย   

ชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5.1 โรงเรียนสะพานที่ 3 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียน

จํานวน  25 คน โดยการสุมตวอยางแบบงายโดยใชหองเปนเกณฑเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

บทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบ

ประสิทธิภาพของการเรียนรูบทเรียนอีเลิรนนิง หลักการภาษาไทย สวนของเนื้อหาอยู

และในสวนของเทคนิคอยูในระดับมาก (�̅ = 4.30, S.D. = 0.76

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง 

วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย สูงกวากอนเรียนอยางมีมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย

พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.46 , S.D. = 0.66) 

อีเลิรนนิง  หลักการใชภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
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@gmail.com) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
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ง ว ิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย 

โรงเรียนสะพานที่ 3 

และ ปยมนัส วรวิทยรัตนกุล
4
 

าไทยเรื่องหลักการใชภาษาไทย  2) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย  

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย   

ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 

คน โดยการสุมตวอยางแบบงายโดยใชหองเปนเกณฑเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบ

ประสิทธิภาพของการเรียนรูบทเรียนอีเลิรนนิง หลักการภาษาไทย สวนของเนื้อหาอยูในระดับมาก 

76) 

หลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง  

 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย 
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principles of thai Language for  Prathomsuksa 5 students,
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Abstract 
            The purposes of this research were  : 

of principles of thai Language 

thai Language before and after learning by using e 

towards learning by using e 

5.1students in 2nd semester academic year 

chosen by applying purposive

learning in Thai Language on the topic of principles of thai Language 2) the achievement test and 

3) questionnaires on satisfaction towards learning activities by using e 

analysis employed were mean , standard deviation, and t 

The results of this research were as follows :

 1.performance of e 

section  (�̅= 4.44 , S.D.= 0.58)  had hi

 2. The learning achievement principles of  thia Language for Prathomsuksa 5 students

students after learning by using e 

before learning at 0.05 level.

 3. The students’ satisfaction towards learning activities by using e 

on data one information were at a high level ( 
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The purposes of this research were  : 1) develop e – learning in Thai Language subject  

of principles of thai Language 2) compare learning achievement in Thai Language on  principles of 

thai Language before and after learning by using e – learning and 3) study students’ satisfaction 

towards learning by using e – learning. The sample consisted of 25 students of Prathomsuksa 

semester academic year 2018of Sapanteesam School. These participants were 

chosen by applying purposiverandom samplingThe instruments of this research were : 1) e 

learning in Thai Language on the topic of principles of thai Language 2) the achievement test and 

3) questionnaires on satisfaction towards learning activities by using e – learning. The statist

analysis employed were mean , standard deviation, and t – test dependent.

The results of this research were as follows : 

performance of e – learning on principles of  thia Language had high level in subject 

= 4.44 , S.D.= 0.58)  had high level in technical section  (�̅= 4.30 , S.D.= 0.76)  

The learning achievement principles of  thia Language for Prathomsuksa 5 students

students after learning by using e – learning were statistically significant higher than

level. 

The students’ satisfaction towards learning activities by using e – 

on data one information were at a high level ( x  = 4.46 , S.D. = 0.66

principles of thia Language , 
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learning course inThai Language subject on 

principles of thai Language for  Prathomsuksa 5 students, 

Anu Jarernvongrayab
3
   

learning in Thai Language subject  

compare learning achievement in Thai Language on  principles of 

study students’ satisfaction 

students of Prathomsuksa 

of Sapanteesam School. These participants were 

random samplingThe instruments of this research were : 1) e – 

learning in Thai Language on the topic of principles of thai Language 2) the achievement test and 

learning. The statistical 

test dependent. 

learning on principles of  thia Language had high level in subject 

= 4.30 , S.D.= 0.76)   

The learning achievement principles of  thia Language for Prathomsuksa 5 students 

learning were statistically significant higher than 

 learning 

= 4.46 , S.D. = 0.66) 

annsukhothai1226@gmail.com 



 

 

1. บทนํา 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง

บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธ

ที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมปร

เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนา

กระบวนการคิดวิเคราะห และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชี

ของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสาน

ใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป(สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

การเรียนการสอนในยุคปจจุบัน มี

เลิรนนิง (Electronic Learning 

เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น การจัดการศึกษ

นําเอาเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรมาใชในการพัฒนาบทเรียนออนไลน

ใหผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาไดโดยการเชื่อมเครือขายทางอินเทอรเน็ต การจัดการเรียนการสอนครูผูสอนจะเปนผู

วางแผนกําหนดโปรแกรมการเรียนการสอน แผนการสอน เนื้

ปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียนนั้น ๆ ตามความสามารถ และความสนใจของตนเองผูเรียนสามารถที่จะเรียนรูจาก

เนื้อหาของบทเรียนจะประกอบไปดวย ขอความ รูปภาพ และแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ การเรียนรูแบบออนไลน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

เรื่องหลักการใชภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ถือวาเปนอีกกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรู

ความเขาใจสามารถวิเคราะห

และหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปน

สมบัติของชาต(ิสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนสะพานที่ 3 

เรียนรูภาษาไทย ตามมาตรฐานดังกลาว ซึ่งในสาระที่ 

และหนาที่ของคําในประโยค 2) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาค พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของวิชาดังกลาวคิดเปนรอยละ 

เกณฑความพึงพอใจท่ีโรงเรียนไดกําหนดไว จากการศึ

เรื่องหลักการใชภาษาไทย เนื่องจากเปนหนวยการเรียนรูที่มีลักษณะเปนเนื้อหาที่ตองจําและทําความเขาใจ ซึ่งใน

การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนนั้น ผูเรียนจะเกิดความรูสึกเบื่อหนายท่ีจะอานเอกสารประกอบก

ดังกลาว และสงผลใหนักเรียนไมสามารถทําความเขาใจเนื้อหาได อีกท้ังผูเรียนบางกลุมไมสามารถทําความเขาใจกับ

เนื้อหาไดทันทีในระยะเวลาสั้นๆ จึงจําเปนตองหาวิธีที่จะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนเนื้อหา

ดังกลาวและแกปญหาในเรื่องคว

ดวยตนเอง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง

บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธ

ที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และ

เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนา

กระบวนการคิดวิเคราะห และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญา

ของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสาน

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551) 

การเรียนการสอนในยุคปจจุบัน มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การเรียนอิเล็กทรอนิกสหรืออี

Electronic Learning หรือเรียกวา e-learning) มีแนวโนมในการขยายตัวคอนขางมากในยุคปจจุบัน 

เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น การจัดการศึกษ

นําเอาเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรมาใชในการพัฒนาบทเรียนออนไลน(e-learning) เปนสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาไดโดยการเชื่อมเครือขายทางอินเทอรเน็ต การจัดการเรียนการสอนครูผูสอนจะเปนผู

วางแผนกําหนดโปรแกรมการเรียนการสอน แผนการสอน เนื้อหารายวิชา และการประเมินผลผูเรียนสามารถที่จะมี

ปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียนนั้น ๆ ตามความสามารถ และความสนใจของตนเองผูเรียนสามารถที่จะเรียนรูจาก

เนื้อหาของบทเรียนจะประกอบไปดวย ขอความ รูปภาพ และแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 

รียนรูแบบออนไลน e-Learning 2548) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อธิบายเหตุผลที่ตองศึกษาวิชาภาไทย       

เรื่องหลักการใชภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ถือวาเปนอีกกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรู

ความเขาใจสามารถวิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยคมาตรฐาน ท 4.1 เขาใจ เขาใจธรรมชาติของภาษา

และหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปน

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551:1-2) 
3 ไดจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทยกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย ตามมาตรฐานดังกลาว ซึ่งในสาระที่ 4 ไดระบุตัวชี้วัดของ ชั้นประถมศึกษาปที่ 

2) รูจักหนาที่ของคํา3) บอกความหมายชนิดของคําไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข

5 รายวิชาภาษาไทย ปการศึกษา 2560 ไดตั้งเกณฑคะแนนเฉลี่ยไวท่ีรอยละ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาค พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของวิชาดังกลาวคิดเปนรอยละ 

เกณฑความพึงพอใจท่ีโรงเรียนไดกําหนดไว จากการศึกษาขอมูลพบวา นักเรียนมีผลการเรียนต่ําในหนวยการเรียนรู 

เรื่องหลักการใชภาษาไทย เนื่องจากเปนหนวยการเรียนรูที่มีลักษณะเปนเนื้อหาที่ตองจําและทําความเขาใจ ซึ่งใน

การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนนั้น ผูเรียนจะเกิดความรูสึกเบื่อหนายท่ีจะอานเอกสารประกอบก

ดังกลาว และสงผลใหนักเรียนไมสามารถทําความเขาใจเนื้อหาได อีกท้ังผูเรียนบางกลุมไมสามารถทําความเขาใจกับ

เนื้อหาไดทันทีในระยะเวลาสั้นๆ จึงจําเปนตองหาวิธีที่จะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนเนื้อหา

ดังกลาวและแกปญหาในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและทําความเขาใจเนื้อหาได

349 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง

บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธ

ะชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และ

เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนา

กระบวนการคิดวิเคราะห และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

พใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญา

ของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสาน

การพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การเรียนอิเล็กทรอนิกสหรืออี

มีแนวโนมในการขยายตัวคอนขางมากในยุคปจจุบัน 

เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น การจัดการศึกษาได

เปนสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาไดโดยการเชื่อมเครือขายทางอินเทอรเน็ต การจัดการเรียนการสอนครูผูสอนจะเปนผู

อหารายวิชา และการประเมินผลผูเรียนสามารถที่จะมี

ปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียนนั้น ๆ ตามความสามารถ และความสนใจของตนเองผูเรียนสามารถที่จะเรียนรูจาก

เนื้อหาของบทเรียนจะประกอบไปดวย ขอความ รูปภาพ และแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน (สํานักงาน

อธิบายเหตุผลที่ตองศึกษาวิชาภาไทย       

เรื่องหลักการใชภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ถือวาเปนอีกกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรู

เขาใจ เขาใจธรรมชาติของภาษา

และหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปน

รายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทยกลุมสาระการ

ไดระบุตัวชี้วัดของ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5ไววา 1) ระบุชนิด

บอกความหมายชนิดของคําไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ไดตั้งเกณฑคะแนนเฉลี่ยไวท่ีรอยละ 73.00 แต

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาค พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของวิชาดังกลาวคิดเปนรอยละ 66.23 ซึ่งต่ํากวา

กษาขอมูลพบวา นักเรียนมีผลการเรียนต่ําในหนวยการเรียนรู 

เรื่องหลักการใชภาษาไทย เนื่องจากเปนหนวยการเรียนรูที่มีลักษณะเปนเนื้อหาที่ตองจําและทําความเขาใจ ซึ่งใน

การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนนั้น ผูเรียนจะเกิดความรูสึกเบื่อหนายท่ีจะอานเอกสารประกอบการเรียนเนือ้หา

ดังกลาว และสงผลใหนักเรียนไมสามารถทําความเขาใจเนื้อหาได อีกท้ังผูเรียนบางกลุมไมสามารถทําความเขาใจกับ

เนื้อหาไดทันทีในระยะเวลาสั้นๆ จึงจําเปนตองหาวิธีที่จะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนเนื้อหา

ามแตกตางระหวางบุคคล เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและทําความเขาใจเนื้อหาได



 

 

การเรียนการสอนอีเลิรนนิง คือ การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถนําเสนอเนื้อหาความรูใน

ลักษณะสื่อประสม (Multimedia) 

ออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและ

แบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ ความเขาใจไดทันที มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนใน

ลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น 

ทรัพยากรบุคคล ของประเทศเพื่อการแขงขันในโลกยุคใหม 

ผลการวิจัยของ สุบิน ยมบานกวย 

นาจะเปน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ดวยบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธสูงขึ้น

ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงเห็นวาอีเลิรนนิง มีความสําคัญตอระบบการเรียนการสอนในปจจุบัน เปนอยางยิ่ง

โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย เปนวิชาท่ีเนนใหผูเรียนสามารถระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค             รูจักหนาที่

ของคําและบอกความหมายชนิดของคําได ใชภาษาสื่อสารไดอยางดี สามารถอาน เขียน ฟงและดูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองในทุกที่ทุกเวลาที่

สนใจและความถนัดของแตละบุคคล ผูเรียนสามารถเชื่อมตอขอมูลไปยังแหลงความรูและฐานขอมูลตาง ๆ ได ทุกที่ 

ทุกเวลา จากที่กลาวมาขางตนจึงสมควรที่จะพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย 

เพราะนอกจากจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังสามารถชวยเพิ่มทักษะและความสามารถใน

การใชคอมพิวเตอรใหแกผูเรียนอีกทางหนึ่งดวย

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนสะพานที่ 3  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง  

วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

อีเลิรนนิง เรื่องหลักการใชภาษาไทย

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 

Random Sampling)ใชหองเปนเกณฑ โดยวิธีการจับฉล

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

 3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การเรียนการสอนอีเลิรนนิง คือ การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถนําเสนอเนื้อหาความรูใน

Multimedia) ที่ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง

ออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและ

แบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ ความเขาใจไดทันที มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนใน

ลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น (Web-Board) จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ของประเทศเพื่อการแขงขันในโลกยุคใหม (กระทรวงศึกษาธิการ. 

ผลการวิจัยของ สุบิน ยมบานกวย (2550:บทคัดยอ) เรื่องการพัฒนาบทเรียน อีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เรื่องความ

เปน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังจากการเรียน

ดวยบทเรียนอีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธสูงขึ้น 

ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงเห็นวาอีเลิรนนิง มีความสําคัญตอระบบการเรียนการสอนในปจจุบัน เปนอยางยิ่ง

ทย เปนวิชาท่ีเนนใหผูเรียนสามารถระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค             รูจักหนาที่

ของคําและบอกความหมายชนิดของคําได ใชภาษาสื่อสารไดอยางดี สามารถอาน เขียน ฟงและดูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองในทุกที่ทุกเวลาที่ตองการตามความสามารถ ความ

สนใจและความถนัดของแตละบุคคล ผูเรียนสามารถเชื่อมตอขอมูลไปยังแหลงความรูและฐานขอมูลตาง ๆ ได ทุกที่ 

ทุกเวลา จากที่กลาวมาขางตนจึงสมควรที่จะพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย 

ยนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังสามารถชวยเพิ่มทักษะและความสามารถใน

การใชคอมพิวเตอรใหแกผูเรียนอีกทางหนึ่งดวย 

 

เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง  

วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนสะพานที่ 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสะพานที่ 

อีเลิรนนิง เรื่องหลักการใชภาษาไทย 

 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสะพานที่ 

2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หอง มีนักเรียนทั้งสิ้น 50 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5.1  โรงเรียนสะพานที่ 

เมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 25 คน ไดมาโดยสุมตัวอยางแบบงาย 

ใชหองเปนเกณฑ โดยวิธีการจับฉลาก 

Independent Variables) บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทยเรื่องหลักการใชภาษาไทย

Dependent Variables) ไดแก 

350 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การเรียนการสอนอีเลิรนนิง คือ การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถนําเสนอเนื้อหาความรูใน

ที่ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพวีดีทัศน มีการ

ออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและ

แบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ ความเขาใจไดทันที มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนใน

จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนา

. 2548:6) สอดคลองกับ

เรื่องการพัฒนาบทเรียน อีเลิรนนิงแบบปฏิสัมพันธ เรื่องความ

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังจากการเรียน

ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงเห็นวาอีเลิรนนิง มีความสําคัญตอระบบการเรียนการสอนในปจจุบัน เปนอยางยิ่ง

ทย เปนวิชาท่ีเนนใหผูเรียนสามารถระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค             รูจักหนาที่

ของคําและบอกความหมายชนิดของคําได ใชภาษาสื่อสารไดอยางดี สามารถอาน เขียน ฟงและดูไดอยางมี

ตองการตามความสามารถ ความ

สนใจและความถนัดของแตละบุคคล ผูเรียนสามารถเชื่อมตอขอมูลไปยังแหลงความรูและฐานขอมูลตาง ๆ ได ทุกที่ 

ทุกเวลา จากที่กลาวมาขางตนจึงสมควรที่จะพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย 

ยนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังสามารถชวยเพิ่มทักษะและความสามารถใน

เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง  

โรงเรียนสะพานที่ 3 

นที่ 3ที่มีตอบทเรียน 

โรงเรียนสะพานที่ 3อําเภอเมือง 

 

โรงเรียนสะพานที่ 3 อําเภอ

คน ไดมาโดยสุมตัวอยางแบบงาย (Sample 

บทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทยเรื่องหลักการใชภาษาไทย 



 

 

  3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทยเรื่องหลักการใชภาษาไทย

  3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

นนิง วิชาภาษาไทยเรื่องหลักการใชภาษาไทย

 4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ เนื้อหาตามที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรกา

2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชาภาษาไทเรื่องหลักการใชภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 

เรียนจํานวน 2 ชั่วโมง 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
1. บทเรียนอีเลรินนิงหมายถึง บทเรียนที่จัดทําข้ึนเปนสื่อการสอน ผานระบบเครือขายอินเทอร

ประกอบไปดวยโครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรยีนรู การวางแผนการจัดการเรียนรู

เนื้อหา แบบทดสอบ แบบฝกทักษะเพื่อใหนักเรียนและผูที่สนใจศึกษาสามารถศึกษาคนควาความรูไดดวยตนเอง 

โดยออกแบบไวใหโตตอบกับผูเรียนได

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 

และดานทักษะพิสัย 

3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงของนักเรียน

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาผูวิจัยจึงไดกําหนดแบบแผนการวิจัยครั้งนี้โดยใชแบบแผนการวิจัย

แบบ One Group Pretest –

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ บทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย อาศัย

หลักการและขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาอยางมีระบบการสอนตามรูปแบบ ของ  

ขั้นตอน ดังน้ี 

 

การเรยีนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง

รายวิชาภาษาไทย                       

เรื่องหลักการใชภาษาไทย                                 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสะพานที่ 

ยนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทยเรื่องหลักการใชภาษาไทย 

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสะพานที่ 

นนิง วิชาภาษาไทยเรื่องหลักการใชภาษาไทย 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ เนื้อหาตามที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชาภาษาไทเรื่องหลักการใชภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 

บทเรียนอีเลรินนิงหมายถึง บทเรียนที่จัดทําข้ึนเปนสื่อการสอน ผานระบบเครือขายอินเทอร

ประกอบไปดวยโครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรยีนรู การวางแผนการจัดการเรียนรู

แบบทดสอบ แบบฝกทักษะเพื่อใหนักเรียนและผูที่สนใจศึกษาสามารถศึกษาคนควาความรูไดดวยตนเอง 

โดยออกแบบไวใหโตตอบกับผูเรียนได  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียน

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาผูวิจัยจึงไดกําหนดแบบแผนการวิจัยครั้งนี้โดยใชแบบแผนการวิจัย

– Posttest Design โดยผูวิจัยไดดําเนินการดังนี ้

ประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ บทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย อาศัย

หลักการและขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาอยางมีระบบการสอนตามรูปแบบ ของ  ADDIE Model 

การเรยีนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง

                       

เรื่องหลักการใชภาษาไทย                                 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

อีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่

ที่มีตอการใชบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาภาษาไทย 

เรื่องหลักการใชภาษาไทย 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โรงเรียนสะพานที่ 3ที่เรียน

โรงเรียนสะพานที่ 3ที่มีตอบทเรียนอีเลิร

รศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชาภาษาไทเรื่องหลักการใชภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใชเวลา

บทเรียนอีเลรินนิงหมายถึง บทเรียนที่จัดทําข้ึนเปนสื่อการสอน ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

ประกอบไปดวยโครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรยีนรู การวางแผนการจัดการเรียนรู

แบบทดสอบ แบบฝกทักษะเพื่อใหนักเรียนและผูที่สนใจศึกษาสามารถศึกษาคนควาความรูไดดวยตนเอง 

หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียน 

ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาผูวิจัยจึงไดกําหนดแบบแผนการวิจัยครั้งนี้โดยใชแบบแผนการวิจัย

ประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ บทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย อาศัย

ADDIE Model ซึ่งมี 5 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง       

5 ที่เรียนดวยบทเรียน          

อีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย 

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5       

รายวิชาภาษาไทย  



 

 

 1.1 ขั้นการวิเคราะห 

  1.1.1 วิเคราะหหลักสูตรขอมูลดานการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ

1.1.2วิเคราะหผูเรียนกําหนดกลุมผู เรียนโดยนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนสะพานท่ี 3 ภาคเรียนที่ 

  1.1.3 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหาในบทเรียนออนไลน

1.1.4 วิเคราะหเนื้อหาบทเรียนจากคําอธิบายรายวิชาเอกสารประกอบการสอน 

แบงเนื้อหาออกเปน 

หนวยการเรียนรูที่ 

หนวยการเรียนรูที่ 

หนวยการเรียนรูที่ 

1.2 ขั้นการออกแบบ 

1.2.1. กําหนดจุดปะสงคการเรียนรูของบทเรียนอีเลรินนิง

1.2.2. ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรยีนรูโดยออกแบบใหสอดคลอง

กับจุดประสงคการเรียนรู และทําใหผูเรยีนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู

1.2.3. นําเนื้อหาท่ีไดจากการวิเคราะหไปตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา

1.2.4. แกไข ปรับปรุง เนื้อหาในกรณีที่มีความผดิพลาด

1.2.5. จัดทําเนื้อหาในรูปแบบบทเรียนอีเลรินนิง

1.2.6. จําแนกองค

 1.3 ขั้นการพัฒนา  (

 การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

สะพานท่ี 3 ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียน โดยใชเครื่องมือและโปรแกรมดังน้ี

1) เครื่องคอมพิวเตอร

2) ระบบปฏิบัติการ 

3) เว็บไซตสําหรับสรางบทเรียนอีเลิร

4) เว็บไซตสําหรับสรางแบบทดสอบ แบบสํารวจความพึงพอใจ 

5) เว็บไซตสําหรับสรางหนาสงการบานและสนทนาระหวางครูและนักเรียน 

6) โปรแกรมตกแตงภาพ  

 การสรางเครื่องมือในเก็บรวบร

เครื่องมือ ดังน้ี 

1) ศึกษาเนื้อหา และความรูเกี่ยวกับบทเรียนอีเลิรนนิง

2) กําหนดโครงสราง ขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ขั้นการวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการวเิคราะห ดังนี ้

วิเคราะหหลักสูตรขอมูลดานการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ 

วิเคราะหผูเรียนกําหนดกลุมผู เรียนโดยนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหาในบทเรียนออนไลน 

วิเคราะหเนื้อหาบทเรียนจากคําอธิบายรายวิชาเอกสารประกอบการสอน 

แบงเนื้อหาออกเปน 3 หนวยการเรียนรู ดังนี ้

หนวยการเรียนรูที่ 1  คําสรรพนาม 

หนวยการเรียนรูที่ 2  คําบุพบท 

หนวยการเรียนรูที่ 3  คํากริยา 

ขั้นการออกแบบ (Design) ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการออกแบบ ดังน้ี 

กําหนดจุดปะสงคการเรียนรูของบทเรียนอีเลรินนิง 

ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรยีนรูโดยออกแบบใหสอดคลอง

กับจุดประสงคการเรียนรู และทําใหผูเรยีนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

นําเนื้อหาท่ีไดจากการวิเคราะหไปตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา

แกไข ปรับปรุง เนื้อหาในกรณีที่มีความผดิพลาด 

จัดทําเนื้อหาในรูปแบบบทเรียนอีเลรินนิง 

จําแนกองคประกอบของบทเรียนอีเลิรนนิง เปน 4 สวน ดังนี ้

1) เนื้อหาของบทเรียน (Content) 

2) ระบบบริหารการเรียน (LMS : Learning Management System)

3) การติดตอสื่อสาร (Communication) 

4) การประเมินผล (Evaluation) 

(Development) ผูวิจัยไดดําเนินการในขัน้การพัฒนา ดังน้ี 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียน โดยใชเครื่องมือและโปรแกรมดังน้ี 

เครื่องคอมพิวเตอร 

 

เว็บไซตสําหรับสรางบทเรียนอีเลิรนนิง (https://sites.google.com) 

เว็บไซตสําหรับสรางแบบทดสอบ แบบสํารวจความพึงพอใจ (google drive) 

เว็บไซตสําหรับสรางหนาสงการบานและสนทนาระหวางครูและนักเรียน  

โปรแกรมตกแตงภาพ   

การสรางเครื่องมือในเก็บรวบรวมขอมูล และการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนิน

ศึกษาเนื้อหา และความรูเกี่ยวกับบทเรียนอีเลิรนนิง 

กําหนดโครงสราง ขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

วิเคราะหหลักสูตรขอมูลดานการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย (E-Learning) 

วิเคราะหผูเรียนกําหนดกลุมผู เรียนโดยนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5    

 

วิเคราะหเนื้อหาบทเรียนจากคําอธิบายรายวิชาเอกสารประกอบการสอน  

ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรยีนรูโดยออกแบบใหสอดคลอง 

นําเนื้อหาท่ีไดจากการวิเคราะหไปตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา 

LMS : Learning Management System) 

 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน

  

 

รื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการในการสราง

กําหนดโครงสราง ขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย 



 

 

3) นําโครงสรางและเนื้อหา มาพั

4) บทเรียนที่ผานการพัฒนาแลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

และตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบมีคุณภาพอยูที่ระดับมาก

จากนั้นนําเนื้อหาที่ผ

ภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย ตามแผนผังการทํางาน และนําบทเรียนที่สร

เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพดานเนื้อหา มีคุณภาพอยู

ดานเทคโนโลยี จํานวน 3 คน ตรวจสอบคุ

1.4 ขั้นการนําไปใช(

1.4.1. นําบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย ผานเว็บไซต 

https://sites.google.com/view/e

จํานวน 25 คน เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง ตามขั้นตอน ดังนี้

                      1.4.1.1 ใหนักเรียนอานคําแนะนําในการใชบทเรียนอีเลิรนนิง

                      1.4.1.2 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน

                      1.4.1.3 ศึกษาบทเรียนหนวยการเรียนรูที่ 

                      1.4.1.4 ศึกษาบทเรียนหนวยการเรียนรูที่ 

                      1.4.1.5 ศึกษาบทเรียนหนวยการเรียนรูที่ 

                      1.4.1.6 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน

                      1.4.1.7 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบความพึงพอใจ

1.5 ขั้นการประเมินผล 

หลังจากการนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใชผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย  ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

สะพานท่ี 3  จํานวน 25 คน กําหนดคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบ

           2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

แบบทดสอบวัดผ

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เปนขอสอบคูขนาน ใชวัดความรูกอนเรียนและหลังเรียนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้

ภาษาไทย 3 หนวยการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 

เรียนรูที่ 3 คําสรรพนามโดยมีลําดับขั้นตอนการสรางดังนี้

  1)ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลและประเมินผลหลักการสรางและวิเคราะหเครื่องมื

การวิจัยรวมทั้งเทคนิคการเขียนขอสอบจากตําราเอกสารตางๆ

  2)สรางแบบทดสอบตามเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวเปนแบบทดสอบแบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือกจํานวน

  3)นําขอสอบที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผลพิจารณาควา

แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

  4)การตรวจสอบเครื่องมือโดยตรวจสอบความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู

โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนพิจารณาความสอดคลองแลวนํามาวิเคราะหหาคา

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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นําโครงสรางและเนื้อหา มาพฒันาเปนบทเรียนอีเลิรนนิง 

บทเรียนที่ผานการพัฒนาแลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง 

และตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบมีคุณภาพอยูที่ระดับมาก 

จากนั้นนําเนื้อหาที่ผานการตรวจสอบความถูกตองดําเนินการพัฒนาเปนบทเรียนอี

ภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย ตามแผนผังการทํางาน และนําบทเรียนที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผู

เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพดานเนื้อหา มีคุณภาพอยูที่ระดับดีมากและนําบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาแลว ใหผูเชี่ยวชาญ

คน ตรวจสอบคุณภาพดานเทคนิค มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

(Implementation) ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการพัฒนา ดังนี้

นําบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย ผานเว็บไซต 

ites.google.com/view/e-learning1ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ชั่วโมง ตามขั้นตอน ดังนี ้

ใหนักเรียนอานคําแนะนําในการใชบทเรียนอีเลิรนนิง 

นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

ศึกษาบทเรียนหนวยการเรียนรูที่ 1  คําสรรพนาม 

ศึกษาบทเรียนหนวยการเรียนรูที่ 2  คําบุพบท 

ศึกษาบทเรียนหนวยการเรียนรูที่ 3  คํากริยา 

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบความพึงพอใจ 

ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการประเมินผล ดังนี้

หลังจากการนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใชผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลอง เพื่อนําไปประเมินหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย  ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

คน กําหนดคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการเรียนบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใช

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

เปนขอสอบคูขนาน ใชวัดความรูกอนเรียนและหลังเรียนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้

หนวยการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1 คําสรรพนาม , หนวยการเรียนรูที่ 2 

คําสรรพนามโดยมีลําดับขั้นตอนการสรางดังนี ้

ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลและประเมินผลหลักการสรางและวิเคราะหเครื่องมื

การวิจัยรวมทั้งเทคนิคการเขียนขอสอบจากตําราเอกสารตางๆ 

สรางแบบทดสอบตามเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวเปนแบบทดสอบแบบ

ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ 

นําขอสอบที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผลพิจารณาควา

แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

การตรวจสอบเครื่องมือโดยตรวจสอบความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู

คนพิจารณาความสอดคลองแลวนํามาวิเคราะหหาคา IOC อยูระหวาง

353 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ทาน ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง 

านการตรวจสอบความถูกตองดําเนินการพัฒนาเปนบทเรียนอีเลิรนนิง รายวิชา

างเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผู 

ที่ระดับดีมากและนําบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาแลว ใหผูเชี่ยวชาญ

ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการพัฒนา ดังนี ้

นําบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย ผานเว็บไซต 

ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสะพานที่ 3  

ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการประเมินผล ดังนี ้

มูลจากการทดลอง เพื่อนําไปประเมินหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย  ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน

ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการเรียนบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใช

 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ

เปนขอสอบคูขนาน ใชวัดความรูกอนเรียนและหลังเรียนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหาเรื่องหลักการใช

2 คําบุพบท และหนวยการ

ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลและประเมินผลหลักการสรางและวิเคราะหเครื่องมือใน

สรางแบบทดสอบตามเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวเปนแบบทดสอบแบบ

นําขอสอบที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผลพิจารณาความเหมาะสม

การตรวจสอบเครื่องมือโดยตรวจสอบความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู

อยูระหวาง 0.60 - 1.00  



 

 

           3. แบบประเมินความพึงพอใจของ

วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย

มาตรฐาน S.D. ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบการวัดความพึงพอใ

มาตรวัดแบบมาตราสวนประมาณคา
 

7. ผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใช

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ตามวัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนดไวดังนี้

1. ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ป ที่  5  โ ร ง เ รี ยนสะพานที่  

https://sites.google.com/view/e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 

 1.1 หนาแรก ประกอบดวย คําแนะนําในการใชบทเรียน 

บทเรียนหนวยที่ 2 คําบุพบท , 

 1.2 คําแนะนําในการใชบทเรียน ประกอบดวย คําแนะนําในการใชบทเรียน

 1.3 จุดประสงคการเรียนรู ประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู 

                 1.3.1 รูจักชนิดของคําสรรพนาม คํา

      1.3.2 รูจักหนาที่ของคําสรรพนาม คําบุพบท และคํากริยา และคํากริยาในประโยค

      1.3.3 ใชคําสรรพนาม คําบุพบท คําบุพบท และคํากริยา แตละชนิดมาเรียบเรียงเปนประโยคไดตาม

หลักการใชภาษาไทย 

 1.4 แบบทดสอบกอนเรียน ประกอบดวย แบบทดสอบปรนั

20 ขอ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสะพานที่ 3 ตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง        

วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย

ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบการวัดความพึงพอใจดวยแบบสอบถามจํานวน 

มาตรวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)      

จากผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใช

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสะพานที่ 3 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล         

ตามวัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนดไวดังนี ้

ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

โ ร ง เ รี ยนสะพานที่  3  ด าน เนื้ อห าและด าน เทคนิ ค  ซึ่ ง ผู วิ จั ยพัฒนาขึ้ น ในรู ปแบบ

https://sites.google.com/view/e-learning1ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

ภาพที่ 1 บทเรียนอีเลรินนิงวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย
 

หนาแรก ประกอบดวย คําแนะนําในการใชบทเรียน , บทเรียนหนวยที่ 1 คําสรรพนาม

, บทเรียนหนวยที่ 3 คํากริยา 

คําแนะนําในการใชบทเรียน ประกอบดวย คําแนะนําในการใชบทเรียน 

จุดประสงคการเรียนรู ประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู 3 ขอ 

รูจักชนิดของคําสรรพนาม คําบุพบท และคํากริยา ในภาษาไทย 

รูจักหนาที่ของคําสรรพนาม คําบุพบท และคํากริยา และคํากริยาในประโยค

ใชคําสรรพนาม คําบุพบท คําบุพบท และคํากริยา แตละชนิดมาเรียบเรียงเปนประโยคไดตาม

แบบทดสอบกอนเรียน ประกอบดวย แบบทดสอบปรนัยแบบคูขนาน เลือกตอบ 
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ตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง        

วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย x  และคาเบี่ยงเบน

จดวยแบบสอบถามจํานวน 8 ขอ โดยใช

จากผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใช

จัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล         

ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ด าน เนื้ อห าและด าน เทคนิ ค  ซึ่ ง ผู วิ จั ยพัฒนาขึ้ น ในรู ปแบบ เ ว็ บ ไซต

บทเรียนอีเลรินนิงวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย 

คําสรรพนาม, 

รูจักหนาที่ของคําสรรพนาม คําบุพบท และคํากริยา และคํากริยาในประโยค 

ใชคําสรรพนาม คําบุพบท คําบุพบท และคํากริยา แตละชนิดมาเรียบเรียงเปนประโยคไดตาม

ยแบบคูขนาน เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 



 

 

 1.5 บทเรียน ประกอบดวย บทเรียนหนวยที่ 

,บทเรียนหนวยที่ 2 คําบุพบท มีใบความรูและใบงานรูเติมคําตอบ 

และใบงานรูเติมคําตอบ 5 ขอ 

 1.6 แบบทดสอบหลังเรียน ประกอบดวย แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 

 1.7 แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบดวย สวนที่ 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง สวนที่ 

 1.8 กระดานสนทนา ประกอบดวย การโตตอบสนทนาครูผูสอนกับนักเรียนระหวางเรียนบทเรียน            

อีเลิรนนิง 

 1.9 สงการบาน ประกอบดวย หนาสงการบานสําหรับใหนักเรียนทํางานสง

 1.10 ผูจัดทํา ประกอบดวย ช่ือ

 จากการพัฒนาบทเรียนอีเ

ที่ 5 โรงเรียนสะพานที่ 3 ดานเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 

อยู ในระดับมากที่ สุ ด  ( x =4.53

ดานภาษาอยูในระดับมาก ( x

และดานการวัดผลอยูในระดับมาก 

ระดับมาก ( x =4.44 , S.D.=0.58

ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องอยูในระดับมาก 

=4.30 , S.D.=0.88), แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน อยูในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหดานเทคนิคโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2..ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย 

เรื่องหลักการใชภาษาไทย สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ดังนี ้

ตาราง  1แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนดวยบททดสอบ แบบปรนัย     

จํานวน 20 ขอ 4 ตัวเลือก เรื่อง หลักการใชภาษาไทย จากจํานวนนักเรียนกลุมทดลอง 

  การทดสอบ n 

 กอนเรียน 25 

    หลังเรียน 25 

 

*p < .05 

 จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทยเรื่องหลักการใช

ภาษาไทยระหวางกอนเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังพบวา คะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ดังตาราง 
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บทเรียน ประกอบดวย บทเรียนหนวยที่ 1 คําสรรพนามมีใบความรูและใบงานรูเติมคําตอบ 

คําบุพบท มีใบความรูและใบงานรูเติมคําตอบ 5 ขอ , บทเรียนหนวยที่ 

 

แบบทดสอบหลังเรียน ประกอบดวย แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง สวนที่ 3ปญหา / ขอเสนอแนะ 

กระดานสนทนา ประกอบดวย การโตตอบสนทนาครูผูสอนกับนักเรียนระหวางเรียนบทเรียน            

สงการบาน ประกอบดวย หนาสงการบานสําหรับใหนักเรียนทํางานสง 

ผูจัดทํา ประกอบดวย ช่ือ,วัน/เดือน/ปเกิด/ระดับการศึกษา 

จากการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ดานเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน มีผลการวิเคราะหแตละดานดังนี้ ดานคําชี้แจง     

=4.53 ,  S.D.=0.58)  ,  ด านเนื้ อหาอยู ในระดับมาก (

=4.44 , S.D.=0.58) , ดานแบบฝกทักษะอยูในระดับมาก( x

อยูในระดับมาก ( x =4.47 , S.D.=0.58) ผลการวิเคราะหดานเนื้อหาโดยภาพรวมอยูใน                

S.D.=0.58) และดานเทคนิค โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน มีผลการวิเคราะหแตละดานดังนี้ 

เนินเรื่องอยูในระดับมาก ( x =4.33 , S.D.=0.68),รูปภาพ สี และเทคนิคอยูในระดับมาก 

แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน อยูในระดับมาก 

านเทคนิคโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4.30 , S.D.=0.76)   

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย 

เรื่องหลักการใชภาษาไทย สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสะพานที่ 3 ซึ่งผลการ

แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนดวยบททดสอบ แบบปรนัย     

ตัวเลือก เรื่อง หลักการใชภาษาไทย จากจํานวนนักเรียนกลุมทดลอง 25 

x  SD t 

8.52 1.36  

23.619*

16.20 1.26 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทยเรื่องหลักการใช

ภาษาไทยระหวางกอนเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.52 และหลังเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากั

เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังพบวา คะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมี

ดังตาราง  
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คําสรรพนามมีใบความรูและใบงานรูเติมคําตอบ 5 ขอ 

บทเรียนหนวยที่ 3 คํากริยามีใบความรู

ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 

กระดานสนทนา ประกอบดวย การโตตอบสนทนาครูผูสอนกับนักเรียนระหวางเรียนบทเรียน            

ลิรนนิงวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใชภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

คน มีผลการวิเคราะหแตละดานดังนี้ ดานคําชี้แจง     

x =4.39 ,  S.D.=0.58)  ,                                          

x =4.41 , S.D.=0.58) 

ผลการวิเคราะหดานเนื้อหาโดยภาพรวมอยูใน                

คน มีผลการวิเคราะหแตละดานดังนี้  

รูปภาพ สี และเทคนิคอยูในระดับมาก ( x

แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน อยูในระดับมาก ( x =4.28 , S.D.=0.72), 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย  

ซึ่งผลการวเิคราะหขอมูล 

แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนดวยบททดสอบ แบบปรนัย     

25 คนดังตาราง 3 

Sig. 

* 
 

.000 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาภาษาไทยเรื่องหลักการใช

และหลังเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.20 เมื่อ

เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังพบวา คะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมี



 

 

3..การเปรยีบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย                

เรื่องหลักการใชภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

ดังนี ้

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง โดยระดับ           

ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิ

ลําดับ 

1 บทเรียนมีความนาสนใจ

2 คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสม เขาใจงาย

3 บทเรียน VDO สอดคล

4 ขนาดและสีตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสมชัดเจน 

สวยงาม อานงาย 

5 ตัวอักษรชัดเจน อานงาย

6 

 

7  

8 

9 

10 

 

11 

12       

การจัดองคประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา 

นาสนใจ 

มีขอมูลเนื้อหาครบถวนของแตละหนวย

เนื้อหาสอดคลองกับ วัตถุประสงค

เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกบั ผูเรียน

แบบทดสอบสอดคลองกับเนื้อหาและตรงประเด็นกับ

เนื้อหาที่จะศึกษา 

ระยะเวลาในการศึกษาบทเรยีนเหมาะสม

ทานไดความรูเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนออนไลน

คาเฉลี่ยรวม

 
จากตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ดานตัวอักษรชัดเจน  อานงาย มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.60 และระยะเวลาในการศึกษาบทเรียนเห

พบวา บทเรียนมีความนาสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.40 บทเรียน VDO สอดคลองกับ เนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 

สวยงาม อานงาย    มีคาเฉลี่ยเทากับ 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 มีขอมูลเนื้อหาครบถวนของแตละหนวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

วัตถุประสงค  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

แบบทดสอบสอดคลองกับเนื้อหา และตรงประเด็นกับเนื้อหาที่จะศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 

หลังจากเรียนออนไลน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
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การเปรยีบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย                

องหลักการใชภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง โดยระดับ           

ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4.46 

รายการประเมิน x  SD

บทเรียนมีความนาสนใจ 4.56 0.58

คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสม เขาใจงาย 4.40 0.58

สอดคลองกับ เนื้อหา 4.44 0.58

ขนาดและสีตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสมชัดเจน 4.52 0.71

ตัวอักษรชัดเจน อานงาย 4.60 0.58

การจัดองคประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา 

รบถวนของแตละหนวย 

เนื้อหาสอดคลองกับ วัตถุประสงค 

เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกบั ผูเรียน 

แบบทดสอบสอดคลองกับเนื้อหาและตรงประเด็นกับ

ระยะเวลาในการศึกษาบทเรยีนเหมาะสม 

ทานไดความรูเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนออนไลน 

4.28 

 

4.36 

4.36 

4.40 

4.48 

 

4.60 

4.52 

0.89

0.70

0.76

0.71

0.65

0.58

0.59

คาเฉลี่ยรวม 4.46 0.66

ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ดานตัวอักษรชัดเจน  อานงาย มีคาเฉลี่ย

และระยะเวลาในการศึกษาบทเรียนเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 สําหรับผลการวิเคราะหรายขอ

พบวา บทเรียนมีความนาสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสม เขาใจงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

สอดคลองกับ เนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 ขนาดและสีตัวอักษรที่ใชมีความเ

สวยงาม อานงาย    มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 การจัดองคประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา นาสนใจ มี

มีขอมูลเนื้อหาครบถวนของแตละหนวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 

วัตถุประสงค  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับ ผู เรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

แบบทดสอบสอดคลองกับเนื้อหา และตรงประเด็นกับเนื้อหาที่จะศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4

หลังจากเรียนออนไลน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 ตามลําดับ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การเปรยีบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงวิชาภาษาไทย                 

องหลักการใชภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5โรงเรยีนสะพานท่ี 3  

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง โดยระดับ           

 , S.D.=0.66)ดังตาราง 4 

SD ระดับคุณภาพ 

0.58 มากที่สุด 

0.58 มาก 

0.58 มาก 

0.71 มากที่สุด 

 

0.58 มากที่สุด 

0.89 

 

0.70 

0.76 

0.71 

0.65 

 

0.58 

0.59 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

66 มาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ดานตัวอักษรชัดเจน  อานงาย มีคาเฉลี่ย

สําหรับผลการวิเคราะหรายขอ

คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสม เขาใจงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

ขนาดและสีตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสมชัดเจน 

การจัดองคประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา นาสนใจ มี

36 เนื้อหาสอดคลองกับ 

ามีความยากงายเหมาะสมกับ ผู เรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 

4.48 ทานไดความรูเพิ่มขึ้น



 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
              จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เรื่อง บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย กลุมสาระการ

เรียนรูวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

 1. ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใ

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

3 หนวย ไดแก คําสรรพนาม, 

อยูในระดับมาก (�̅ = 4.30, S.D. = 

ของ ADDIE ซึ่งประกอบดวย 

(Development) การทดลองใช

ใหสอดคลองกับผูเรียน เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรู ความนาสนใจในการเรียนรูของนักเรียน และยังไดรับ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและที่ปรึกษารวมในการปรับปรุงแกไขบทเรียนและไดนําไปทดลองจริงจึงสงผลให

คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงอยูในระดั

กรรณิการ กมลรัตน (2554) 

นักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอรชั้นปที่ 

กระบวนการของ ADDIE 5 ขั้นตอน มีผลการพัฒนาดานเนื้อหาดานและดานเทคนิค อยูในระดับมาก ดังเชนงานวิจัย

ของ จตุรงค ตรีรัตน (2012) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องขอมูล

และสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

เปนขั้นตอนตามกระบวนการของ 

มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ลาวัณย ดุลยชาติ  รศรงค  พัฒนาอนุสรณ และสุดารัตน สุขเจริญ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเลือกซอฟตแวรเหมาะสมกับงาน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกุฉินารายณ  โดยมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงอยางเปนขั้นตอนตามกระบวนการของ 

ADDIE 5 ขั้นตอน มีผลการพัฒนาดานเนื้อหา และดานเทคนิค อยู

อีเลิรนนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

แบบ ทดสอบใหทําเพื่อใหผานความเขาใจทีละขั้นจนแนใจวาผูเรียนเขาใจตาม เนื้อหาจนกระทั่งครบหลักสูตร

สมบูรณ โดยรวมตองเขียนเนื้อหาวิชาโดยเอาผูเรียนเปนศูนยกลางแลวคอย ๆ ดึงความเขาใจทีละขั้นจนครบ

หลักสูตรสมบูรณดวยผูเรียนเอง

 2. ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน        

ดวยบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษา

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสะพานที่ 

บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

อาจเนื่องจากบทเรียนอีเลิรนนิงไดผานขั้นตอนกระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางมีระบบ สงผลให

บทเรียนอีเลิรนนิงที่มีคุณภาพ เมื่อนํามาใชจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนทบทวนความรูไดดวยตนเองทุกที่ 

ตลอดเวลา ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องขอมูลและสารสนเทศของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องขอมูลและ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เรื่อง บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย กลุมสาระการ

เรียนรูวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสะพานที่ 3 สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี

ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสะพานที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บไซต มีเนื้อหาบทเรียนจํานวน 

, คําบุพบท,คํากริยา อยูในระดับมาก(�̅ = 4.44, S.D. = 0.58

, S.D. = 0.76)เนื่องมาจากบทเรียนออนไลนไดผานการหาประสิทธิภาพตามกระบวนการ

ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ 

การทดลองใช(Implementation) การประเมินผล (Evaluation) และดําเนินการออกแบบพัฒนา

ใหสอดคลองกับผูเรียน เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรู ความนาสนใจในการเรียนรูของนักเรียน และยังไดรับ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและที่ปรึกษารวมในการปรับปรุงแกไขบทเรียนและไดนําไปทดลองจริงจึงสงผลให

คุณภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงอยูในระดับดีมากจึงสงผลตอประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง งานวิจัยของ 

) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม 

นักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอรชั้นปที่ 1 โดยมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงอยางเปนขั้นตอ

ขั้นตอน มีผลการพัฒนาดานเนื้อหาดานและดานเทคนิค อยูในระดับมาก ดังเชนงานวิจัย

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องขอมูล

และสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โดยมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงอยาง

เปนขั้นตอนตามกระบวนการของ ADDIE 5 ขั้นตอน มีผลการพัฒนา ดานเนื้อหาดานและดานเทคนิค อยูในระดับ

มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ลาวัณย ดุลยชาติ  รศรงค  พัฒนาอนุสรณ และสุดารัตน สุขเจริญ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเลือกซอฟตแวรเหมาะสมกับงาน สําหรับนักเรียนชั้น

โรงเรียนกุฉินารายณ  โดยมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงอยางเปนขั้นตอนตามกระบวนการของ 

ขั้นตอน มีผลการพัฒนาดานเนื้อหา และดานเทคนิค อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาบทเรียน

อีเลิรนนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่สามารถใหผูศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเองไดมีความเพลิดเพลินและมี

แบบ ทดสอบใหทําเพื่อใหผานความเขาใจทีละขั้นจนแนใจวาผูเรียนเขาใจตาม เนื้อหาจนกระทั่งครบหลักสูตร

ยรวมตองเขียนเนื้อหาวิชาโดยเอาผูเรียนเปนศูนยกลางแลวคอย ๆ ดึงความเขาใจทีละขั้นจนครบ

หลักสูตรสมบูรณดวยผูเรียนเอง 

ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน        

ดวยบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น

โรงเรียนสะพานที่ 3  พบวา นักเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนดวย

บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

อาจเนื่องจากบทเรียนอีเลิรนนิงไดผานขั้นตอนกระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางมีระบบ สงผลให

บทเรียนอีเลิรนนิงที่มีคุณภาพ เมื่อนํามาใชจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนทบทวนความรูไดดวยตนเองทุกที่ 

ตลอดเวลา ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จตุรงค ตรีรัตน 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องขอมูลและสารสนเทศของนักเรียนชั้น

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องขอมูลและ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เรื่อง บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย กลุมสาระการ

สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 

ชภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บไซต มีเนื้อหาบทเรียนจํานวน 

58) และในสวนของเทคนิค

เนื่องมาจากบทเรียนออนไลนไดผานการหาประสิทธิภาพตามกระบวนการ

การออกแบบ (Design) การพัฒนา 

ดําเนินการออกแบบพัฒนา

ใหสอดคลองกับผูเรียน เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรู ความนาสนใจในการเรียนรูของนักเรียน และยังไดรับ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและที่ปรึกษารวมในการปรับปรุงแกไขบทเรียนและไดนําไปทดลองจริงจึงสงผลให

บดีมากจึงสงผลตอประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง งานวิจัยของ 

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม 

โดยมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงอยางเปนขั้นตอนตาม

ขั้นตอน มีผลการพัฒนาดานเนื้อหาดานและดานเทคนิค อยูในระดับมาก ดังเชนงานวิจัย

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องขอมูล

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โดยมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงอยาง

ขั้นตอน มีผลการพัฒนา ดานเนื้อหาดานและดานเทคนิค อยูในระดับ

มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ลาวัณย ดุลยชาติ  รศรงค  พัฒนาอนุสรณ และสุดารัตน สุขเจริญ (2558)  ไดทํา

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเลือกซอฟตแวรเหมาะสมกับงาน สําหรับนักเรียนชั้น

โรงเรียนกุฉินารายณ  โดยมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงอยางเปนขั้นตอนตามกระบวนการของ 

ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาบทเรียน

สามารถใหผูศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเองไดมีความเพลิดเพลินและมี

แบบ ทดสอบใหทําเพื่อใหผานความเขาใจทีละขั้นจนแนใจวาผูเรียนเขาใจตาม เนื้อหาจนกระทั่งครบหลักสูตร

ยรวมตองเขียนเนื้อหาวิชาโดยเอาผูเรียนเปนศูนยกลางแลวคอย ๆ ดึงความเขาใจทีละขั้นจนครบ

ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน        

ไทย กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น

พบวา นักเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนดวย

บทเรียนอีเลิรนนิงเรื่องหลักการใชภาษาไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ทั้งนี้

อาจเนื่องจากบทเรียนอีเลิรนนิงไดผานขั้นตอนกระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางมีระบบ สงผลให

บทเรียนอีเลิรนนิงที่มีคุณภาพ เมื่อนํามาใชจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนทบทวนความรูไดดวยตนเองทุกที่ 

สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จตุรงค ตรีรัตน (2558) ไดทํา

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องขอมูลและสารสนเทศของนักเรียนชั้น

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องขอมูลและสารสนเทศดวย



 

 

บทเรียนอีเลิรนนิง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ไชยเลิศ และกฤช สินธนะกุล 

จัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ ในร

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา นักศึกษาชั้นปที่ 

เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงของนักศึกษาชั้นปที่ 

ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร ไชยบุบผา กฤษณา คิดดี และศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี 

วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการใชคําสั่งภาษาโลโก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรี

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

3. ผลการวิเคราะหเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่อง

หลักการใชภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประ

เพราะ ครูผูสอนไดศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร และเนื้อหารายวิชาภาษาไทย วางแผนการจัดการเรียนรูไดอยางเปน

ระบบและเมื่อนําบทเรียน e-learning 

สอบไดทันทีหลังจากเขาทําขอสอบ กระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนและเรียนอยางกระฉับกระเฉง เปนการ

ชวยเสริมแรงแกผูเรียน ทําใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูดวยตนเองผานบทเรียน 

พอใจตอการเรียนดวยบทเรียน 

บางทาไม (2557)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการสรางวีดีทัศนเพื่อการเรียนการสอน

สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ

อีเลิรนนิงหลังการออกแบบวีดีทิศน เพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับ อนิรุทธ สติมั่น และฐาปนีย ธรรมเมธา 

เรื่องวิธีการสอนอีเลิรนนิงสําหรับผูสอนในสถานศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปกร ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอ การเรียนดวยชุดบทเรียนออนไลน เรื่องวิธีการสอนอีเลิรนนิง

อยูในระดับมาก   
 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช

         1..การนําผลการวิจยัไปใชควรจัดระบบใหนักเรียนสามารถนําสื่อบทเรียนไปใชเรียนดวยตนเองอยางอิสระ ทั้ง

ในและนอกเวลาเรียน ตามความพรอมและความสนใจ ทั้งในกรณีที่สนใจ อยากเรียนดวยตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู

หรือเรียนไมทันเพื่อนเมื่อขาดเรียน หรือใชในการเรียนเสริมเพื่อทบทวนบทเรียน

 2. หากผูเรียนศึกษาเนื้อหาและทําแบบทดสอบหลังเรียนแลวไมผานตามเกณฑที่กําหนดไวควรแนะนําให

นักเรียนกลับเขาไปศึกษาเนื้อหาในบทเรียนซ้ําอีกจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น

3. ใหนักเรียนรูจักแกปญหารวมกับผูอื่น โดยเฉพาะนักเ

เพื่อใหนักเรียนรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน และพัฒนาตนเองได

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป

         1. ควรพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิรนนิงพรอมกับเทคนิคการสอนในรูปแบบตางๆ เชน เกม 

         2. ควรพัฒนาบทเรียน 

ของเนื้อหาวิชา และศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

บทเรียนอีเลิรนนิง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังเชนงานวิจัยขอ ภานุวัฒน ศรี

ไชยเลิศ และกฤช สินธนะกุล (2560) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน รวมกับการ

จัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ ในรายวิชาการบริหารและการบริการอินเทอรเน็ตสําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา นักศึกษาชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทา

สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร ไชยบุบผา กฤษณา คิดดี และศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี 

วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการใชคําสั่งภาษาโลโก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการใชคําสั่งภาษาโลโกของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะหเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่อง

หลักการใชภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสะพานที่ 3 โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เปน

เพราะ ครูผูสอนไดศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร และเนื้อหารายวิชาภาษาไทย วางแผนการจัดการเรียนรูไดอยางเปน

learning ผลลัพธที่ไดหลังจากเรียนบทเรียนอีเลิรนนิง นักเรียน

สอบไดทันทีหลังจากเขาทําขอสอบ กระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนและเรียนอยางกระฉับกระเฉง เปนการ

ชวยเสริมแรงแกผูเรียน ทําใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูดวยตนเองผานบทเรียน e

พอใจตอการเรียนดวยบทเรียน e-learning อยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของสุเมธา ปานพริ้ง และเอกนฤน 

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการสรางวีดีทัศนเพื่อการเรียนการสอน

สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ

อีเลิรนนิงหลังการออกแบบวีดีทิศน เพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับ อนิรุทธ สติมั่น และฐาปนีย ธรรมเมธา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดบทเรียนออนไลน 

งสําหรับผูสอนในสถานศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปกร ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอ การเรียนดวยชุดบทเรียนออนไลน เรื่องวิธีการสอนอีเลิรนนิง

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

ยไปใชควรจัดระบบใหนักเรียนสามารถนําสื่อบทเรียนไปใชเรียนดวยตนเองอยางอิสระ ทั้ง

ในและนอกเวลาเรียน ตามความพรอมและความสนใจ ทั้งในกรณีที่สนใจ อยากเรียนดวยตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู

หรือเรียนไมทันเพื่อนเมื่อขาดเรียน หรือใชในการเรียนเสริมเพื่อทบทวนบทเรียน 

หากผูเรียนศึกษาเนื้อหาและทําแบบทดสอบหลังเรียนแลวไมผานตามเกณฑที่กําหนดไวควรแนะนําให

นักเรียนกลับเขาไปศึกษาเนื้อหาในบทเรียนซ้ําอีกจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น

ใหนักเรียนรูจักแกปญหารวมกับผูอื่น โดยเฉพาะนักเรียนที่บกพรองทักษะการใชคอมพิวเตอร                

เพื่อใหนักเรียนรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน และพัฒนาตนเองได 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

ควรพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิรนนิงพรอมกับเทคนิคการสอนในรูปแบบตางๆ เชน เกม 

ทเรียน e-learning ในเนื้อหาวิชาอื่นๆ โดยคํานึงถึง ความแตกตางลักษณะเฉพาะ

ของเนื้อหาวิชา และศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
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ดังเชนงานวิจัยขอ ภานุวัฒน ศรี

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน รวมกับการ

ายวิชาการบริหารและการบริการอินเทอรเน็ตสําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ

ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร ไชยบุบผา กฤษณา คิดดี และศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี (2558) ไดทําการ
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ยนเรื่องการใชคําสั่งภาษาโลโกของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงสูง

ผลการวิเคราะหเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงเรื่อง

โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เปน

เพราะ ครูผูสอนไดศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร และเนื้อหารายวิชาภาษาไทย วางแผนการจัดการเรียนรูไดอยางเปน

ผลลัพธที่ไดหลังจากเรียนบทเรียนอีเลิรนนิง นักเรียนสามารถรูคะแนนผลการ

สอบไดทันทีหลังจากเขาทําขอสอบ กระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนและเรียนอยางกระฉับกระเฉง เปนการ

e-learning และมีความพึง

อยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของสุเมธา ปานพริ้ง และเอกนฤน 
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สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียน ดวยบทเรียน  

อีเลิรนนิงหลังการออกแบบวีดีทิศน เพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาอยูในระดับมาก 

ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดบทเรียนออนไลน 

งสําหรับผูสอนในสถานศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปกร ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอ การเรียนดวยชุดบทเรียนออนไลน เรื่องวิธีการสอนอีเลิรนนิง

ยไปใชควรจัดระบบใหนักเรียนสามารถนําสื่อบทเรียนไปใชเรียนดวยตนเองอยางอิสระ ทั้ง
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หากผูเรียนศึกษาเนื้อหาและทําแบบทดสอบหลังเรียนแลวไมผานตามเกณฑที่กําหนดไวควรแนะนําให

นักเรียนกลับเขาไปศึกษาเนื้อหาในบทเรียนซ้ําอีกจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

รียนที่บกพรองทักษะการใชคอมพิวเตอร                

ควรพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิรนนิงพรอมกับเทคนิคการสอนในรูปแบบตางๆ เชน เกม  

ในเนื้อหาวิชาอื่นๆ โดยคํานึงถึง ความแตกตางลักษณะเฉพาะ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวทดสอบหลังการทดลอง 

(One-shot case study) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

สินคาและบริการกับการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

จัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม

บานพราวหนุม ตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมผูวิจัยไดศึกษากับประชากร ไดแกนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่

ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาแบบทดสอบแบบปรนัย แบบสอบถามความพึงพอใจ  มีการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการวิจัยคือคาเฉลี่ย 

ความถี่ รอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐศาสตร 

เรื่อง สินคาและบริการกับการดํารงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เกณฑและนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมโดยรวมอยูในระดับมาก 
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มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร เรื่อง สินคาและบริการกับการ

ดํารงชีว ิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม 

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม

 
สุรชัย กอฝน

1  เยาวทิวา นามคุณ 2 

 

ยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวทดสอบหลังการทดลอง 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง 

สินคาและบริการกับการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม โดยใชการ

จัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

บานพราวหนุม ตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมผูวิจัยไดศึกษากับประชากร ไดแกนักเรียนชั้น

ยนที่2 / 2561 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม จํานวน 33 

ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาแบบทดสอบแบบปรนัย แบบสอบถามความพึงพอใจ  มีการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการวิจัยคือคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviati

ความถี่ รอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา 
ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐศาสตร 

เรื่อง สินคาและบริการกับการดํารงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม สูงกวา

ยนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมโดยรวมอยูในระดับมาก 

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม, เศรษฐศาสตร 
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มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร เรื่อง สินคาและบริการกับการ

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม  

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

ยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวทดสอบหลังการทดลอง  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง 

ยนชุมชนบานพราวหนุม โดยใชการ

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชน

บานพราวหนุม ตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมผูวิจัยไดศึกษากับประชากร ไดแกนักเรียนชั้น

33 คน เครื่องมือในการวิจัย

ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาแบบทดสอบแบบปรนัย แบบสอบถามความพึงพอใจ  มีการ

Standard  Deviation) และ

ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐศาสตร 

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม สูงกวา

ยนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมโดยรวมอยูในระดับมาก  
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This research was a experimental research which was One-shot case study Mod

 1)to comparison of learning Achievement of Students at chum chon 

banprawnoom School by the group process with criteria 2) to study the satisfaction of grade 

students in chumchon banprawnoom schoolTowards learning managemen

The research study with population to 33 people and research tools include lesson Plan, Test 

and questionnaires of satisfaction. To analysis data by frequency, percentage, mean, standard 

deviation and content analysis. 

The research found that Learning process management by group process resulted in 

learning achievement in economics on products and services and living. Of grade 3 students in 

chumchon banprawnoom school Higher than the criteria and students were satisfied with the 
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1. บทนํา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

ความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานค

กระบวนการเรียนรูและรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุลโดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญที่สุด ทุกคนมี

ความสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเองและความของตนเอง

กับสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ

การเรียนการจัดการเรียนรูในโรงเรียน สวนใหญจัดผูเรียนเปนหอง ๆ แตละหองมีผูเรียนจํานวนมาก โดยใหผูเรียน

เรียนคละกันท้ังเกงและออน การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย คุณธรรม ความซื่อสัตย

รักเกียรติภูมิแหงตน เห็นแกประโยชนสวนรวม มีความรูจักคิดวิเคราะห  การทํางานเปนกลุม เคารพสิทธิของผูอื่น 

เสียสละรักประเทศชาติ เห็นคุณคาอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ศรัทธาในศาสนา จึงพัฒนาให

ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และเปนมนุษยท่ีสมบูรณไดยาก เพราะขัดกับหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของการเรียนรู  

เพราะผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในดานสติปญญา ความถนัด คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถและ

ประสบการณ จึงทําใหผูเรียนมีความรูและความใจเขาใจ ในเรื่องท่ีเรียนแตกตางกัน

ดังนั้นวิธีการจัดการเรียนรูในปจจุบันนั้นมุงเนนความสําคัญที่ตัวผูเรียนโดยเปดโอกาสใหเลือกเรียนตาม

ความถนัดและความสนใจ สงเสริมใหมีสวนรวมในทุกกระบวนการเรียนรู พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู 

และการนําความรูมาประยุกตใชเพื่อพั

และคุณลักษณะที่พึงประสงค การจัดการเรียนรูจะตองมุงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบรวมกัน และทํางานรวมกับผูอื่น

ได (กรมวิชาการ.2556, 6) โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชความคิด และการแกไขปญห

ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาสรางสังคมที่มีการรวมมือ การใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรูเกิดจากการให 

ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนอยางตื่นตัว การเรียนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดดี คือ 

กระบวนการเรียนแบบกลุม ซึ่งสลาวิน 

ละ 4-5 คน ผู เรียนในกลุมมีระดับผลการเรียนตางกัน การเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน

(ศิริลักษณ นาควิสุทธ์ิ. 2542 : 

จากการที่ผูวิจัยไดไปฝกปฏิบัติการสอนที่

นักเรียนบางสวนขาดความกระตือรือรนในการเรียน อีกทั้งแมกระทั่งปญหาจากการทํางานรวมกันเปนกลุม ชิ้นงาน

มักไมมีคุณภาพ การทํางานกลุมไมเปนระบบ นักเรียนบางคนเอาเปรียบเพื่อนในกลุม และยังพบวาโรงเรียน

บานพราวหนุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่คอนขางต่ํากวา

เกณฑ และมีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนครูเปนหลักกระบวนการเรียนการจัดการเรียนรูเนนแบบบรรยาย ดังนั้น 

จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตองปรับ

ศูนยกลาง เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการจัดการเรียนรู จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงตระหนักเห็น

ความสําคัญของการจัดการเรียนรูในรูปแบบกระบวนการกลุมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปน

ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันศึกษาและทํางานอยางเปนระบบ และไดเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รวมกันภายในกลุม ทั้งนี้ผูวิจัยจึงเห็นสมควรแกปญหาโดยการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรู

ดวยกระบวนการกลุมจะสงผลใ

ผูวิจัยในฐานะนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
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“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบายและมี

ความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรูความคิดความสามารถคุณธรรม 

กระบวนการเรียนรูและรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุลโดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญที่สุด ทุกคนมี

ความสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเองและความของตนเอง

กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 3) การเรียนการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การเรียนการจัดการเรียนรูในโรงเรียน สวนใหญจัดผูเรียนเปนหอง ๆ แตละหองมีผูเรียนจํานวนมาก โดยใหผูเรียน

เรียนคละกันท้ังเกงและออน การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย คุณธรรม ความซื่อสัตย ความเปนมนุษย ความกตัญู 

รักเกียรติภูมิแหงตน เห็นแกประโยชนสวนรวม มีความรูจักคิดวิเคราะห  การทํางานเปนกลุม เคารพสิทธิของผูอื่น 

เสียสละรักประเทศชาติ เห็นคุณคาอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ศรัทธาในศาสนา จึงพัฒนาให

ยธรรม และเปนมนุษยท่ีสมบูรณไดยาก เพราะขัดกับหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของการเรียนรู  

เพราะผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในดานสติปญญา ความถนัด คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถและ

ประสบการณ จึงทําใหผูเรียนมีความรูและความใจเขาใจ ในเรื่องท่ีเรียนแตกตางกัน(รุงทิพย สุภาพ

ดังนั้นวิธีการจัดการเรียนรูในปจจุบันนั้นมุงเนนความสําคัญที่ตัวผูเรียนโดยเปดโอกาสใหเลือกเรียนตาม

ความถนัดและความสนใจ สงเสริมใหมีสวนรวมในทุกกระบวนการเรียนรู พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู 

และการนําความรูมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ รวมทั้งปลูกฝงความมีคุณธรรม คานิยม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค การจัดการเรียนรูจะตองมุงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบรวมกัน และทํางานรวมกับผูอื่น

โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชความคิด และการแกไขปญห

ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาสรางสังคมที่มีการรวมมือ การใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรูเกิดจากการให 

ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนอยางตื่นตัว การเรียนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดดี คือ 

งสลาวิน (Slavin.1990 : 3) กลาวไววา กิจกรรมที่เนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม

คน ผู เรียนในกลุมมีระดับผลการเรียนตางกัน การเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน

: 2–3) 

จากการที่ผูวิจัยไดไปฝกปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม เปนเวลา 

นักเรียนบางสวนขาดความกระตือรือรนในการเรียน อีกทั้งแมกระทั่งปญหาจากการทํางานรวมกันเปนกลุม ชิ้นงาน

มักไมมีคุณภาพ การทํางานกลุมไมเปนระบบ นักเรียนบางคนเอาเปรียบเพื่อนในกลุม และยังพบวาโรงเรียน

บานพราวหนุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่คอนขางต่ํากวา

เกณฑ และมีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนครูเปนหลักกระบวนการเรียนการจัดการเรียนรูเนนแบบบรรยาย ดังนั้น 

จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูใหเขากับยุคสมัยในปจจุบัน โดยยึดผูเรียนเปน

ศูนยกลาง เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการจัดการเรียนรู จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงตระหนักเห็น

ความสําคัญของการจัดการเรียนรูในรูปแบบกระบวนการกลุมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปน

ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันศึกษาและทํางานอยางเปนระบบ และไดเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รวมกันภายในกลุม ทั้งนี้ผูวิจัยจึงเห็นสมควรแกปญหาโดยการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรู

ดวยกระบวนการกลุมจะสงผลใหนักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นทั้งหมดที่กลาวมานี้

ผูวิจัยในฐานะนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

362 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ไดยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบายและมี

วามรูความคิดความสามารถคุณธรรม 

กระบวนการเรียนรูและรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุลโดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญที่สุด ทุกคนมี

ความสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเองและความของตนเอง

การเรียนการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การเรียนการจัดการเรียนรูในโรงเรียน สวนใหญจัดผูเรียนเปนหอง ๆ แตละหองมีผูเรียนจํานวนมาก โดยใหผูเรียน

ความเปนมนุษย ความกตัญู 

รักเกียรติภูมิแหงตน เห็นแกประโยชนสวนรวม มีความรูจักคิดวิเคราะห  การทํางานเปนกลุม เคารพสิทธิของผูอื่น 

เสียสละรักประเทศชาติ เห็นคุณคาอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ศรัทธาในศาสนา จึงพัฒนาให

ยธรรม และเปนมนุษยท่ีสมบูรณไดยาก เพราะขัดกับหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของการเรียนรู  

เพราะผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในดานสติปญญา ความถนัด คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถและ

งทิพย สุภาพ:2556) 

ดังนั้นวิธีการจัดการเรียนรูในปจจุบันนั้นมุงเนนความสําคัญที่ตัวผูเรียนโดยเปดโอกาสใหเลือกเรียนตาม

ความถนัดและความสนใจ สงเสริมใหมีสวนรวมในทุกกระบวนการเรียนรู พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู 

ฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ รวมทั้งปลูกฝงความมีคุณธรรม คานิยม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค การจัดการเรียนรูจะตองมุงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบรวมกัน และทํางานรวมกับผูอื่น

โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชความคิด และการแกไขปญหารวมกันจะนําไปสูการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาสรางสังคมที่มีการรวมมือ การใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรูเกิดจากการให 

ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนอยางตื่นตัว การเรียนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดดี คือ 

กลาวไววา กิจกรรมที่เนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม

คน ผู เรียนในกลุมมีระดับผลการเรียนตางกัน การเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม เปนเวลา 2 สัปดาห ซึ่งพบวา 

นักเรียนบางสวนขาดความกระตือรือรนในการเรียน อีกทั้งแมกระทั่งปญหาจากการทํางานรวมกันเปนกลุม ชิ้นงาน

มักไมมีคุณภาพ การทํางานกลุมไมเปนระบบ นักเรียนบางคนเอาเปรียบเพื่อนในกลุม และยังพบวาโรงเรียนชุมชน

บานพราวหนุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่คอนขางต่ํากวา

เกณฑ และมีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนครูเปนหลักกระบวนการเรียนการจัดการเรียนรูเนนแบบบรรยาย ดังนั้น 

เปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูใหเขากับยุคสมัยในปจจุบัน โดยยึดผูเรียนเปน

ศูนยกลาง เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการจัดการเรียนรู จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงตระหนักเห็น

ความสําคัญของการจัดการเรียนรูในรูปแบบกระบวนการกลุมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการจัดการเรียนรูที่ให

ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันศึกษาและทํางานอยางเปนระบบ และไดเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รวมกันภายในกลุม ทั้งนี้ผูวิจัยจึงเห็นสมควรแกปญหาโดยการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรู

หนักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นทั้งหมดที่กลาวมานี้

ผูวิจัยในฐานะนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา



 

 

เศรษฐศาสตร เรื่อง สินคาและบริการกับการดํารงชีวิต ช้ันประถมศึกษาปที่ 

การจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม เพื่อที่จะไดพัฒนาการเรียนการจัดการเรียนรูซึ่ง

เกิดผลกับผูเรียนอยางแทจริงทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้นมีความสนใจในการเรียนมีความสุขในการ

เรียน และยังเปนแนวทางและแบบอยางใหแกเพื่อนครู ไดนําวิธีการดังกลาวไปปรับใชในการจัดการเรียนการจัดการ

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไปในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง สินคาและบริการกับการดํารงชีวิตของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

จัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานประชากร

การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาจากกลุมประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

/ 2561  โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมจํานวน 

ขอบเขตดานเนื้อหา

1. การวิจัยครั้งน้ีผูวิจยัไดใชเนื้อหาของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

ตัวแปรการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ

เรื่อง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

ตัวแปรตาม

เรียนรูเศรษฐศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

กลุมและความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม

   ขอบเขตระยะเวลา 

1. 

2. 

3. 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

เศรษฐศาสตร เรื่อง สินคาและบริการกับการดํารงชีวิต ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมช

การจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม เพื่อที่จะไดพัฒนาการเรียนการจัดการเรียนรูซึ่ง

เกิดผลกับผูเรียนอยางแทจริงทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้นมีความสนใจในการเรียนมีความสุขในการ

ทางและแบบอยางใหแกเพื่อนครู ไดนําวิธีการดังกลาวไปปรับใชในการจัดการเรียนการจัดการ

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไปในอนาคต  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง สินคาและบริการกับการดํารงชีวิตของ

3 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมตอการ

จัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

 
ขอบเขตดานประชากร 

วิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาจากกลุมประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมจํานวน 33 คน 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจยัไดใชเนื้อหาของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน

ปที่ 3สาระสารการเรียนรูเศรษฐศาสตร เรื่องสินคาและบริการกับการดํารงชีวิต ไดแก

 สินคาที่จําเปน 

 สินคาฟุมเฟอย 

 ตัวอยางการเลือกช้ือสินคาที่จําเปน 

 การเลือกช้ือสินคาและบริการ 

 ประโยชนและคณุคาของการเลือกชื้อสินคาและบริการ 

 หลักการเลือกช้ือสินคาที่จําเปน 

ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม  สาระการเรียนรูเศรษฐศาสตร 

เรื่อง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมจํานวน 

ตัวแปรตาม  ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาร

เรียนรูเศรษฐศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ

กลุมและความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม

 

 ระยะเวลาในการศึกษา 2 สัปดาห 7– 18 มกราคม พ.ศ.256

 ระยะเวลาการจัดการเรียนรู2 สัปดาห  

 การจัดการเรียนรู เรื่องสินคาและบริการกับการดํารงชีวิต  จํานวน 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม โดยใช

การจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม เพื่อที่จะไดพัฒนาการเรียนการจัดการเรียนรูซึ่ง

เกิดผลกับผูเรียนอยางแทจริงทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้นมีความสนใจในการเรียนมีความสุขในการ

ทางและแบบอยางใหแกเพื่อนครู ไดนําวิธีการดังกลาวไปปรับใชในการจัดการเรียนการจัดการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง สินคาและบริการกับการดํารงชีวิตของ

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมตอการ

วิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาจากกลุมประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจยัไดใชเนื้อหาของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน

สาระสารการเรียนรูเศรษฐศาสตร เรื่องสินคาและบริการกับการดํารงชีวิต ไดแก 

ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม  สาระการเรียนรูเศรษฐศาสตร 

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมจํานวน 33 คน 

ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระการ

โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ

กลุมและความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม 
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การจัดการเรียนรู เรื่องสินคาและบริการกับการดํารงชีวิต  จํานวน 6 ชั่วโมง 



 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง สินคาและบริการกับการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมรอยละ 

เกณฑ 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

ดวยกระบวนการกลุมอยูในระดับมากขึ้นไป

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
1. แบบทดสอบ 

วัฒนธรรม  สาระการเรียนรูเศรษฐศาสตร เรื่องสินคาและบริการกับการดํารงชีวิตที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

เพื่อทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

2. แผนการจัดการเรียนรู 

การเรียนรูเศรษ

การเรียนการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม จํานวน 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชแบบทดสอบแบบ

คะแนน 

4. ความพึงพอใจ หมายถึง 

พราวหนุม มีตอการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม

5. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม หมายถึง 

ตามลําดับตอเนื่องกันใหไดมาซึ่ง การรวมตัวกันเปนกลุมของนักเรียนและการดําเนินกิจกรรมของกลุม

นักเรียนเพื่อชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระ โดยแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 

โดยวิธีการจับสลากแลวใหแตละกลุมรวมกันศึกษ

ขั้นที่ 1ตั้งจุดมุงหมายขั้นที่

ประเมิน  

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผูวิจัยไดเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยไวดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทฤษฎีกระบวนการกลุม (

Process) 

2. แนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผู

เปนศูนยกลาง 

3. แนวคิดการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม 

4. แนวคิดการวจิัยในชั้นเรียน 

5. แนวคิด ทฤษฎีการสรางแบบทดสอบ

6. แนวคิด ทฤษฎีการสรางแบบสอบถาม

7. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. บริบทสถานศึกษา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง สินคาและบริการกับการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมรอยละ 50หลังจากการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสูงกวา

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมตอการจัดการเรียนรู

ดวยกระบวนการกลุมอยูในระดับมากขึ้นไป 

หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  สาระการเรียนรูเศรษฐศาสตร เรื่องสินคาและบริการกับการดํารงชีวิตที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

เพื่อทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระ

การเรียนรูเศรษฐศาสตร  ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม โดยใช

การเรียนการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม จํานวน 6 แผน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนทําไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวนทั้งหมด 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 

พราวหนุม มีตอการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม 

การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม หมายถึง กลวิธีที่ครูใชจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูไป

ตามลําดับตอเนื่องกันใหไดมาซึ่ง การรวมตัวกันเปนกลุมของนักเรียนและการดําเนินกิจกรรมของกลุม

นักเรียนเพื่อชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระ โดยแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 

โดยวิธีการจับสลากแลวใหแตละกลุมรวมกันศึกษาความรูมีขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

ตั้งจุดมุงหมายขั้นที่2รวมกลุม ขั้นที่3ระดมความคิด ขั้นที่ 4วิเคราะห 

 

ผูวิจัยไดเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยไวดังนี ้

(Group 

ที่เนนผูเรียน

การจัดการเรียนรูดวย

แนวคิดการวจิัยในชั้นเรียน (PAOR) 

แนวคิด ทฤษฎีการสรางแบบทดสอบ 

แนวคิด ทฤษฎีการสรางแบบสอบถาม 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

การจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม  สาระ

การเรียนรูเศรษฐศาสตร 

เรื่อง ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที ่3 

โรงเรียนชุมชนบานพราว

หนุม
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง สินคาและบริการกับการดํารงชีวิตของนักเรียนชั้น

กการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสูงกวา

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมตอการจัดการเรียนรู

ชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  สาระการเรียนรูเศรษฐศาสตร เรื่องสินคาและบริการกับการดํารงชีวิตที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระ

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม โดยใช

หมายถึง คะแนนที่นักเรียนทําไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

ตัวเลือกจํานวนทั้งหมด 20 ขอ คิดเปน 20

ความรูสึกชอบที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบาน

จกรรมการจัดการเรียนรูไป

ตามลําดับตอเนื่องกันใหไดมาซึ่ง การรวมตัวกันเปนกลุมของนักเรียนและการดําเนินกิจกรรมของกลุม

นักเรียนเพื่อชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระ โดยแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน 

าความรูมีขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู ดังนี้  

วิเคราะห ขั้นที่5สรุปขั้นที่6

 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 ความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มี

ตอการจัดการ

เรียนรู 



 

 

6. วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากร 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

หนุม สาระการเรียนรูเศรษฐศาสตร เรื่อง สินคาและบริการกับการดํารงชีวิต แบบปรนัย 

การดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือซึ่งมีคาความเที่ยงตรง 

ปรับแกแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูเชี่

30 คน พบวาแบบทดสอบมีคาความยากงายอยูในชวง

เชื่อมั่นขอสอบท้ังฉบับ KR-20 

2. แผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ของเครื่องมือซึ่งมีคาความเที่ยงตรง 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 

ความเที่ยงตรง (IOC)พบวามีคาอยูในชวง 

เทากับ .734 

 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 แบบแผนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ  

ทดลองท่ีเลือกกลุมเปาหมายกลุมเดียว  แลวทําการทดสอบหลังการทดลองมีลักษณะการทดลองดังนี้

ลักษณะแบบแผน     

 X แทน การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม

 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 

การเก็บรวบรวมมีว ิธีดําเนินการดังนี้

1. ผูวิจัยชี้แจงทําความเขาใจกับกลุมเปาหมายเกี่ยวกับวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม

2. ดําเนินการทดลอง ซึ่งผูวิจัยเปนผูสอนนักเรียนกลุมเปาหมาย โดยใชวิ

ใชเวลาในการจัดการเรียนรูสัปดาหละ 

จัดการเรียนรูแลวนําขอมูลกลับมาใชในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตลอดระยะเวลาในการดําเนินการจัดการ

เรียนรูตามแผนจัดการเรียนรูอยางตอเนี่อง

3. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม

4. ประเมินผลหลังเรียนแตละกลุมรายคาบ ผานการนําเสนอผลงานของแตละกลุม

5. ใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน 

และบริการกับการดํารงชีวิต ผูวิจัยเปนผูคว

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 / 2561  โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมจํานวน 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

หนุม สาระการเรียนรูเศรษฐศาสตร เรื่อง สินคาและบริการกับการดํารงชีวิต แบบปรนัย 4 

การดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือซึ่งมีคาความเที่ยงตรง (IOC)พบวาอยูในชวง 

ปรับแกแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ กอนนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมเปาหมายจํานวน 

แบบทดสอบมีคาความยากงายอยูในชวง0.21-0.83 คาอํานาจจําแนกเทากับ 

20 เทากับ .7145 

แผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการดําเนินการสรางและหาคุณภาพ

ของเครื่องมือซึ่งมีคาความเที่ยงตรง (IOC)พบวาอยูในชวง 0.66-1.00 

แบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 1 ฉบับการดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือซึ่งมีคา

มีคาอยูในชวง 0.33 ถึง 1.00และมีคาความเชื่อมั่น(Cronbach's Alpha

แบบแผนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ  The One Shot Case Study 

ทดลองท่ีเลือกกลุมเปาหมายกลุมเดียว  แลวทําการทดสอบหลังการทดลองมีลักษณะการทดลองดังนี้

 

การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม 

แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 

การเก็บรวบรวมมีว ิธีดําเนินการดังนี้ 

ผูวิจัยชี้แจงทําความเขาใจกับกลุมเปาหมายเกี่ยวกับวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม

ดําเนินการทดลอง ซึ่งผูวิจัยเปนผูสอนนักเรียนกลุมเปาหมาย โดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม  

ใชเวลาในการจัดการเรียนรูสัปดาหละ 3 ชั่วโมง เปนเวลา 2 สัปดาห รวมเวลา 6 ชั่วโมงโดยทําการวิเคราะหหลังการ

จัดการเรียนรูแลวนําขอมูลกลับมาใชในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตลอดระยะเวลาในการดําเนินการจัดการ

รูอยางตอเนี่อง 

ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม 

ประเมินผลหลังเรียนแตละกลุมรายคาบ ผานการนําเสนอผลงานของแตละกลุม

ใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สินคา

และบริการกับการดํารงชีวิต ผูวิจัยเปนผูควบคุมและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

365 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมจํานวน 33 คน 

3 โรงเรียนชุมชนบานพราว

4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอมี

พบวาอยูในชวง 0.66-1.00 และ

ยวชาญ กอนนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมเปาหมายจํานวน 

คาอํานาจจําแนกเทากับ 0.24-0.83  คาความ

การดําเนินการสรางและหาคุณภาพ

การดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือซึ่งมีคา

onbach's Alpha) มีคา 

The One Shot Case Study เปนการ

ทดลองท่ีเลือกกลุมเปาหมายกลุมเดียว  แลวทําการทดสอบหลังการทดลองมีลักษณะการทดลองดังนี ้

ผูวิจัยชี้แจงทําความเขาใจกับกลุมเปาหมายเกี่ยวกับวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม 

ธีสอนแบบกระบวนการกลุม   

ชั่วโมงโดยทําการวิเคราะหหลังการ

จัดการเรียนรูแลวนําขอมูลกลับมาใชในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตลอดระยะเวลาในการดําเนินการจัดการ

ประเมินผลหลังเรียนแตละกลุมรายคาบ ผานการนําเสนอผลงานของแตละกลุม 

ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สินคา



 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องสินคาและ

บริการกับการดําเนินชีวิต ของนั

เกณฑโดยใชสถิติ  ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. วิเคราะหเนื้อหาจากการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 

3. วิเคราะหคาความพึงพอใจโดยใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนม

 

7. ผลการวิจัย 
 7.1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับเกณฑ

 ตอนที่  1 ผลการใชการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เศรษฐศาสตร เรื่อง สินคาและบรกิารกับการดาํรงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

หนุม 

  ผลการใชการจัดการเรยีนรูโดยใชกระบวนการกลุมที่มตีอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร เรื่อง 

สินคาและบริการกับการดํารงชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

วิเคราะหขอมูลเชิงปรมิาณ ตามลาํดับดังนี้

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลการเปรียบเทียบ
คะแนนสอบหลังเรียน 

 (20 คะแนน) 

4.00 

6.00 

7.00 

8.00 

9.00 

11.00 

12.00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

18.00 
รวม 

  

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องสินคาและ

บริการกับการดําเนินชีวิต ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุมหลังการทดลองกับ

เกณฑโดยใชสถิติ  ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิเคราะหเนื้อหาจากการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 6 แผน 

วิเคราะหคาความพึงพอใจโดยใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับเกณฑ 

ผลการใชการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เศรษฐศาสตร เรื่อง สินคาและบรกิารกับการดาํรงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

ผลการใชการจัดการเรยีนรูโดยใชกระบวนการกลุมที่มตีอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร เรื่อง 

สินคาและบริการกับการดํารงชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมผูวิจัยไดทําการ

วิเคราะหขอมูลเชิงปรมิาณ ตามลาํดับดังนี ้

ขอมูลการเปรียบเทียบ 

ความถี่ รอยละ 

2 6.1 

2 6.1 

3 9.1 

3 9.1 

2 6.1 

1 3.0 

4 12.1 

5 15.2 

2 6.1 

3 9.1 

3 9.1 

2 6.1 

1 3.0 

33 100 

366 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องสินคาและ

กเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุมหลังการทดลองกับ

าตรฐาน 

ผลการใชการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3 โรงเรยีนชุมชนบานพราว

ผลการใชการจัดการเรยีนรูโดยใชกระบวนการกลุมที่มตีอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร เรื่อง 

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมผูวิจัยไดทําการ

ผลเปรียบเทียบกับเกณฑ (รอย

ละ50) 

63.7 

 



 

 

 จากตาราง 1  พบวา นักเรียนสอบไดคะแนนอยูในชวง 

50 พบวามีนักเรียนที่สอบผานเกณฑจํานวนรอยละ 

 

2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจดัการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม

 ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง 

สินคาและบริการกับการดํารงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

แบบสอบถาม 1 ฉบับ ไดแก  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

 

ตาราง 2ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม
 

ดานบรรยากาศ 

1 บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนกัเ

2 บรรยากาศของการเรียนทําใหนกัเรียนมคีวามรับผิดชอบตอตนเอง และกลุม

3 บรรยากาศของการเรียนทําใหนกัเรียนมคีวามกระตือรือรนในการเรียน

4 บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนั

5 บรรยากาศของการเรียนทําใหนกัเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย

 

ดานกิจกรรมการเรียน 

6 กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 

7 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิด

8 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการคิดและตดัสินใจ

9 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนกลาคิดกลาตอบ

10 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกา

11 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามากขึ้น

12 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรียนรูรวมกัน

 

ดานประโยชนที่ไดรบั 

13 การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย

14 การจัดการเรียนรูทําใหจําเนื้อหาไดนาน

15 การจัดการเรียนรูชวยใหนกัเรียนสรางความรู ความเขาใจดวยตนเองได

16 การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนนําวิธี

17 การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนพัฒนาทกัษะการคิดที่สูงขึ้น

18 การจัดการเรียนรูชวยใหนกัเรียนตัดสินใจโดยใชเหตุผล

19 การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจและรูจักเพือ่นมา

20 กิจกรรมการจัดการเรียนรูนี้ทําใหไดทํางานรวมกับผูอื่น
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พบวา นักเรียนสอบไดคะแนนอยูในชวง 4 ถึง 18 คะแนน โดยเมื่อเทียบกับเกณฑที่รอยละ 

พบวามีนักเรียนที่สอบผานเกณฑจํานวนรอยละ 63.7เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจดัการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม

ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง 

สินคาและบริการกับการดํารงชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบาน

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนสรุปผลการวิเคราะหไดดังน้ี

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม
ประเด็น 

บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนกัเรียนมีสวนรวมในการทํากจิกรรม 4.

บรรยากาศของการเรียนทําใหนกัเรียนมคีวามรับผิดชอบตอตนเอง และกลุม 4.

บรรยากาศของการเรียนทําใหนกัเรียนมคีวามกระตือรือรนในการเรียน 4.

บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนกัเรียนทํากิจกรรมไดอยางอิสระ 4.

บรรยากาศของการเรียนทําใหนกัเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย 4.

รวมดานบรรยากาศ 4.

กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเนื้อหา  4.

มการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิด 4.

กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการคิดและตดัสินใจ 4.

กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนกลาคิดกลาตอบ 4.

กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.

กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามากขึ้น 4.

กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรียนรูรวมกัน 4.

รวมดานกิจกรรมการเรียน 4.58

การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย 4.

การจัดการเรียนรูทําใหจําเนื้อหาไดนาน 4.

การจัดการเรียนรูชวยใหนกัเรียนสรางความรู ความเขาใจดวยตนเองได 4.

การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนนําวิธกีารเรียนรูไปใชในวิชาอื่นๆ 4.

การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนพัฒนาทกัษะการคิดที่สูงขึ้น 4.

การจัดการเรียนรูชวยใหนกัเรียนตัดสินใจโดยใชเหตุผล 4.

การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจและรูจักเพือ่นมากขึ้น 4.

กิจกรรมการจัดการเรียนรูนี้ทําใหไดทํางานรวมกับผูอื่น 4.

รวมดานประโยชนที่ไดรับ 4.

รวมทั้งหมด 4.

367 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

คะแนน โดยเมื่อเทียบกับเกณฑที่รอยละ 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจดัการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง 

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมจาก

สรุปผลการวิเคราะหไดดังน้ี 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

  แปลผล 

.73 0.45 มากที่สุด 

.64 0.49 มากที่สุด 

.64 0.49 มากที่สุด 

.82 0.39 มากที่สุด 

.85 0.36 มากที่สุด 

.74 0.45 มากที่สุด 

.36 0.60 มาก 

.55 0.51 มากที่สุด 

.61 0.61 มากที่สุด 

.55 0.71 มากที่สุด 

.58 0.56 มากที่สุด 

.82 0.46 มากที่สุด 

.58 0.50 มากที่สุด 

58 0.58 มากที่สุด 

.73 0.45 มากที่สุด 

.61 0.56 มากที่สุด 

.58 0.61 มากที่สุด 

.70 0.53 มากที่สุด 

.79 0.55 มากที่สุด 

.61 0.61 มากที่สุด 

.67 0.54 มากที่สุด 

.67 0.54 มากที่สุด 

.67 0.52 มากที่สุด 

.65 0.54 มากที่สุด 



 

 

 จากตาราง 2 พบวา ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกร

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด 

ที่ระดับ 3.51 – 4.50เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดาน

( = 4.74) รองลงมาคือดานประ

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐศาสตร เรื่อง สินคาและ

บริการกับการดํารงชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

เกณฑที่ระดับรอยละ 50 ของคะแนนแบบทดสอบท้ังหมด จํานวนรอยละ 

ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย เกิดจากการที่ผูวิจัยไดทําการวางแผนและพัฒนา

เครื่องมือในการวิจัยเปนอยางดีประกอบดวย 

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูวิชาสังคม ผูเชี่ยวชาญดานการจัดและ

ประเมินผลทางการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน ทําใหแผนกิ

ครบถวนสมบูรณ สงผลใหผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ผูวิจัยไดออกแบบไวอีกท้ังยังมีทักษะการทํางานรวมกัน และกลาที่จะแสดงความคิดเห็นมีความเปนประชาธิปไตย

เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลผานการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาเปนอยางดีโดยผานการตรวจสอบ

ดานความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 

ผูเชี่ยวชาญดานการจัดและประเมินผลทางการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน โด

เครื่องมือที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 

ความยากงาย อํานาจจําแนก ความเชื่อมั่นโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแลวคัดเลือกขอที่มีคาความยากงาย 

แบบทดสอบมีคาความยากงายอยู

ฉบับ KR-20 เทากับ .7145ดังนั้นจึงเปนเครื่องมือที่มีคุณภาพสงผลใหผลการประเมินมีความถูกตองและเชื่อถือได 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

เพิ่มขึ้นจากการทดสอบยอยโดยแยกตามประเด็น นอกจากนี้นักเรียนเกิดความเขาใจและมีทักษะในการทํางานกลุม

อยางมีประสิทธิภาพเปนขั้นเปนตอนมากขึ้น อีกทั้ง มีความสนใจและกระตือรือรนในการชวยงานกลุมมากขึ้น

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วิเคราะห แสดงความเห็น และสรุปผลในกิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดีซึ่งกระบวนการกลุม ชวยใหนักเรียนเกิดการคิด

อยางมีระบบ 

 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

จัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด 

3.51 – 4.50 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานบรรยากาศของการเรียน

( = 4.74 ) รองลงมาคือดานประโยชนที่ไดรับ 

(=4.58)ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จริญญารักษ ชัยมงคล 

รวมกัน มีความสามัคคีและมีพฤติกรรม ที่สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนในดานความมี

ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความใฝเรียนใฝรูและมีความเปนประชาธิปไตย นอกจากนั้นบรรยากาศในการ

เรียนไมตึงเครียดสงผลใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขอีกทั้งยังปรับตัวสอดคลองกับแนวคิดในทฤษฎีภาคสนาม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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พบวา ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุมโดยนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด 

เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดาน

รองลงมาคือดานประโยชนท่ีไดรับ (=4.67) และมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานกิจกรรมการเรียนรู 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ผลการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐศาสตร เรื่อง สินคาและ

บริการกับการดํารงชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม พบวา นักเรียนสอบผาน

ของคะแนนแบบทดสอบท้ังหมด จํานวนรอยละ 63.7เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว

ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย เกิดจากการที่ผูวิจัยไดทําการวางแผนและพัฒนา

เปนอยางดีประกอบดวย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนไดผานการตรวจสอบของ

ทานซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูวิชาสังคม ผูเชี่ยวชาญดานการจัดและ

ประเมินผลทางการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน ทําใหแผนกิจกรรม

ครบถวนสมบูรณ สงผลใหผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมนั้นมีความสุขในกิจกรรมที่

ผูวิจัยไดออกแบบไวอีกท้ังยังมีทักษะการทํางานรวมกัน และกลาที่จะแสดงความคิดเห็นมีความเปนประชาธิปไตย

ารวัดและประเมินผลผานการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาเปนอยางดีโดยผานการตรวจสอบ

ดานความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู

ผูเชี่ยวชาญดานการจัดและประเมินผลทางการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน โด

เครื่องมือที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ .50 ขั้นไปและแบบทดสอบไดตรวจสอบคุณภาพดาน

ความยากงาย อํานาจจําแนก ความเชื่อมั่นโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแลวคัดเลือกขอที่มีคาความยากงาย 

แบบทดสอบมีคาความยากงายอยูในชวง 0.21-0.83 อํานาจจําแนกเทากับ 0.24-0.83คาความเชื่อมั่นขอสอบทั้ง

ดังนั้นจึงเปนเครื่องมือที่มีคุณภาพสงผลใหผลการประเมินมีความถูกตองและเชื่อถือได 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปวีณา งามประภาสม (2555) มีผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท

เพิ่มขึ้นจากการทดสอบยอยโดยแยกตามประเด็น นอกจากนี้นักเรียนเกิดความเขาใจและมีทักษะในการทํางานกลุม

อยางมีประสิทธิภาพเปนขั้นเปนตอนมากขึ้น อีกทั้ง มีความสนใจและกระตือรือรนในการชวยงานกลุมมากขึ้น

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน วุฒิศกัด(2557) พบวากลุมเปาหมายมีการรวมมือกันในกลุมเพื่อชวยกันคิด 

วิเคราะห แสดงความเห็น และสรุปผลในกิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดีซึ่งกระบวนการกลุม ชวยใหนักเรียนเกิดการคิด

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชุมชนบานพร

จัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด (=4.65

เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานบรรยากาศของการเรียน

รองลงมาคือดานประโยชนที่ไดรับ (=4.67) และมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานกิจกรรมการเรียนรู 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จริญญารักษ ชัยมงคล (2551) ไดอธิบายวา นักเรียนมีทักษะการทํางาน

รวมกัน มีความสามัคคีและมีพฤติกรรม ที่สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนในดานความมี

มีความรับผิดชอบ มีความใฝเรียนใฝรูและมีความเปนประชาธิปไตย นอกจากนั้นบรรยากาศในการ

เรียนไมตึงเครียดสงผลใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขอีกทั้งยังปรับตัวสอดคลองกับแนวคิดในทฤษฎีภาคสนาม 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ะบวนการกลุมโดยนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด (=4.65) สูงกวาเกณฑ

เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานบรรยากาศของการเรียน 

และมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานกิจกรรมการเรียนรู (=4.58) 

ผลการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเศรษฐศาสตร เรื่อง สินคาและ

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม พบวา นักเรียนสอบผาน

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย เกิดจากการที่ผูวิจัยไดทําการวางแผนและพัฒนา

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนไดผานการตรวจสอบของ

ทานซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูวิชาสังคม ผูเชี่ยวชาญดานการจัดและ

จกรรมการจัดการเรียนรูมีความ

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมนั้นมีความสุขในกิจกรรมที่

ผูวิจัยไดออกแบบไวอีกท้ังยังมีทักษะการทํางานรวมกัน และกลาที่จะแสดงความคิดเห็นมีความเปนประชาธิปไตย2) 

ารวัดและประเมินผลผานการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาเปนอยางดีโดยผานการตรวจสอบ

การจัดการเรียนรูวิชาสังคม 

ผูเชี่ยวชาญดานการจัดและประเมินผลทางการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน โดยผูวิจัยไดคัดเลอืก

ขั้นไปและแบบทดสอบไดตรวจสอบคุณภาพดานดาน

ความยากงาย อํานาจจําแนก ความเชื่อมั่นโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแลวคัดเลือกขอที่มีคาความยากงาย พบวา

คาความเชื่อมั่นขอสอบทั้ง

ดังนั้นจึงเปนเครื่องมือที่มีคุณภาพสงผลใหผลการประเมินมีความถูกตองและเชื่อถือได 

มีผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพิ่มขึ้นจากการทดสอบยอยโดยแยกตามประเด็น นอกจากนี้นักเรียนเกิดความเขาใจและมีทักษะในการทํางานกลุม

อยางมีประสิทธิภาพเปนขั้นเปนตอนมากขึ้น อีกทั้ง มีความสนใจและกระตือรือรนในการชวยงานกลุมมากขึ้นอีกทั้ง

กลุมเปาหมายมีการรวมมือกันในกลุมเพื่อชวยกันคิด 

วิเคราะห แสดงความเห็น และสรุปผลในกิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดีซึ่งกระบวนการกลุม ชวยใหนักเรียนเกิดการคิด

โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุมที่มีตอการ

65) สูงกวาเกณฑที่ระดับ  

เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานบรรยากาศของการเรียน 

และมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานกิจกรรมการเรียนรู  

ไดอธิบายวา นักเรียนมีทักษะการทํางาน

รวมกัน มีความสามัคคีและมีพฤติกรรม ที่สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนในดานความมี

มีความรับผิดชอบ มีความใฝเรียนใฝรูและมีความเปนประชาธิปไตย นอกจากนั้นบรรยากาศในการ

เรียนไมตึงเครียดสงผลใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขอีกทั้งยังปรับตัวสอดคลองกับแนวคิดในทฤษฎีภาคสนาม 



 

 

ของเคิรท  เลวิน (อางถึงในทิศนา แขมณี 

กระทํา ความรูสึก และความคิด และสมาชิกกลุมจะมีการเขาหากันและจะพยายามชวยกันทํางานโดยอาศัย

ความสามารถของแตละบุคคลซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานลุลวงไปไดตามเปาหมายของกลุมและสอดคลองกับแนวคิด

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม

เปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดคุย ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณระหวางกัน ใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น และฝกความสามารถในการทํางานกับผูอื่น ซึ่งจะชวยใ

ทัศนะท่ีกวางและหลากหลาย 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย

1. การทําวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดดานระยะเวลาที่มีจํากัดเพียง

เปนการดําเนินงานซึ่งตองใชความรูความเขาใจและระยะในการฝกฝนใหมีความรูควา

ในทางปฏิบัติจึงควรเพิ่มระยะเวลาในการวิจัยใหมากขึ้น

2. ในระหวางที่ปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนบางคนไมคอยแสดงความคิดเห็นเปนผูตามมากกวาผูนํา 

ครูควรเตรียมคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะการคิด และสรางบรรยากาศเปนกันเอง เพื่อให

นักเรียนกลาแสดงออกแล

การแกปญหา เรียนรูอยางมีความสุขและอยูในสังคมได

3. การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมในแตละครั้งพบวานักเรียนทํากิจกรรมไมเสร็จตามเวลา

ที่กําหนด ครูควรชี้แจงใหนักเรียนรวมมือการทํางานกลุมแล

และกันจะทําใหผลงานของกลุมประสบผลสําเร็จและงานออกมาดีดวย

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1. การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม สามารถพัฒนาทักษะการคิด การแกปญหาและการแสดง

ความคิดเห็น รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมก

ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ในเนื้อหาอื่น ๆ ของกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับช้ัน อ่ืน ๆ ดวย

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูกลุมสาระกา

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมกับนวัตกรรมการเรียนรู

ในรูปแบบอ่ืน ๆ ตอไป

 

9. เอกสารอางอิง 
กรมวิชาการ. (2556). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พัสดุภณัฑ. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553).

โรงพิมพชุมนุม สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย

จริญญารัตน ชัยมงคล. (2551
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“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

อางถึงในทิศนา แขมณี ,2560)การรวมกลุมจะเกิดปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมในดานการ

กระทํา ความรูสึก และความคิด และสมาชิกกลุมจะมีการเขาหากันและจะพยายามชวยกันทํางานโดยอาศัย

ความสามารถของแตละบุคคลซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานลุลวงไปไดตามเปาหมายของกลุมและสอดคลองกับแนวคิด

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม(อํานวยและคณะ,2539) ที่กลาววายึดกลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญ โดยการ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดคุย ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณระหวางกัน ใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น และฝกความสามารถในการทํางานกับผูอื่น ซึ่งจะชวยใ

ทัศนะท่ีกวางและหลากหลาย  

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

การทําวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดดานระยะเวลาที่มีจํากัดเพียง 2 สัปดาหหรือ 6

เปนการดําเนินงานซึ่งตองใชความรูความเขาใจและระยะในการฝกฝนใหมีความรูควา

ในทางปฏิบัติจึงควรเพิ่มระยะเวลาในการวิจัยใหมากขึ้น 

ในระหวางที่ปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนบางคนไมคอยแสดงความคิดเห็นเปนผูตามมากกวาผูนํา 

ครูควรเตรียมคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะการคิด และสรางบรรยากาศเปนกันเอง เพื่อให

นักเรียนกลาแสดงออกและเปนผูนําบางโอกาส เพื่อใหเกิดแนวคิดเพื่อใหเกิดแนวคิดและทักษะใน

การแกปญหา เรียนรูอยางมีความสุขและอยูในสังคมได 

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมในแตละครั้งพบวานักเรียนทํากิจกรรมไมเสร็จตามเวลา

ที่กําหนด ครูควรชี้แจงใหนักเรียนรวมมือการทํางานกลุมและวางแผน แลกเปลี่ยนการเรียนรูซึ่งกัน

และกันจะทําใหผลงานของกลุมประสบผลสําเร็จและงานออกมาดีดวย 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม สามารถพัฒนาทักษะการคิด การแกปญหาและการแสดง

ความคิดเห็น รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนอยางไดผล ดังนั้น 

ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ในเนื้อหาอื่น ๆ ของกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับช้ัน อ่ืน ๆ ดวย 

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูกลุมสาระกา

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมกับนวัตกรรมการเรียนรู

ในรูปแบบอ่ืน ๆ ตอไป 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและ

).หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

โรงพิมพชุมนุม สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.จํากัด 

2551).การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการกลุม สําหรับ

นักเรียน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 โรงเรียนแมตืนวิทยา.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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พันธระหวางสมาชิกในกลุมในดานการ

กระทํา ความรูสึก และความคิด และสมาชิกกลุมจะมีการเขาหากันและจะพยายามชวยกันทํางานโดยอาศัย

ความสามารถของแตละบุคคลซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานลุลวงไปไดตามเปาหมายของกลุมและสอดคลองกับแนวคิด

ที่กลาววายึดกลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญ โดยการ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดคุย ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณระหวางกัน ใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น และฝกความสามารถในการทํางานกับผูอื่น ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและมี

6 คาบเรียนซึ่งการทําวิจัย

เปนการดําเนินงานซึ่งตองใชความรูความเขาใจและระยะในการฝกฝนใหมีความรูความสามารถ

ในระหวางที่ปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนบางคนไมคอยแสดงความคิดเห็นเปนผูตามมากกวาผูนํา  

ครูควรเตรียมคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะการคิด และสรางบรรยากาศเปนกันเอง เพื่อให

ะเปนผูนําบางโอกาส เพื่อใหเกิดแนวคิดเพื่อใหเกิดแนวคิดและทักษะใน

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมในแตละครั้งพบวานักเรียนทํากิจกรรมไมเสร็จตามเวลา 

ะวางแผน แลกเปลี่ยนการเรียนรูซึ่งกัน

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม สามารถพัฒนาทักษะการคิด การแกปญหาและการแสดง

ารเรียนของนักเรียนอยางไดผล ดังนั้น 

ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ในเนื้อหาอื่น ๆ ของกลุมสาระการ

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมกับนวัตกรรมการเรียนรู

องคการรับสงสินคาและ 

2551. พิมพครั้งท่ี 3.กรุงเทพฯ:

การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการกลุม สําหรับ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 



 

 

ปวีณา งามประภาสม. (2555).

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการกลุม

ปที่ 1 ฉบับท่ี 1 เมษายน 

ทิศนา แขมณี. (2560).ศาสตรการสอน

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รุงทิพย สุภาพ. (2556). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศา

ภูมิศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

แยลสวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม

ศิริลักษณ นาควิสุทธิ์ . (2542

วิทยาศาสตรของนักเรียน

รวมมือกับการสอนแบบปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค

อมรรัตน วุฒิศกัด. (2557).ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยการเรียนรูแบบกร

เรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 

อํานวย เดชชัยศรี, ดร.และคณะ

Slavin, R.E. (1990). Cooperative Learning 

Prentice-Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

).อาจารยประจําคณะมนุยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการกลุม.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ราชภัฏลําปาง

เมษายน - กันยายน 2555(หนา 58-66) 

ศาสตรการสอน:องคคว ามรู เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ 

ภูมิศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

แยลสวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม 

2542). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิช าวิทยาศาสตรและเจตคติ 

ว ิทยาศาสตรของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับแบบสืบเสาะหาความรูโดยเทคนิคการ เรียนรูแบบ

รวมมือกับการสอนแบบปกติ.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาและการ สอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยการเรียนรูแบบกร

เรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี,ไมปรากฎโรงพิมพ

และคณะ. (2539). กระบวนการกลุม.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพศาสนา

Cooperative Learning : Research and Practice. Englewood Cliffs, NJ 
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อาจารยประจําคณะมนุยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย.การเพิ่มศักยภาพ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ราชภัฏลําปาง 

องคคว ามรู เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ .

สนา และวัฒนธรรม สาระ 

ภูมิศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2.โรงเรียนปรินสรอย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิช าวิทยาศาสตรและเจตคติ 

ที่ไดรับแบบสืบเสาะหาความรูโดยเทคนิคการ เรียนรูแบบ

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาและการ สอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยการเรียนรูแบบกระบวนการกลุมในชั้น

ไมปรากฎโรงพิมพ 

โรงพิมพศาสนา 

ood Cliffs, NJ : 



 

 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ 

สุรภาพ สุปง

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 

สงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80

พละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพชรบูรณ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของศึกษาที่มีตอการใชงาน บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษ

ศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพชรบูรณ  กลุมตัวอยางที่ใชใน การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ 

จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน 11

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่

สงเสริมสุขภาพ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและ

พละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบท

โดยกอนเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ย 

เปรียบเทียบคะแนน กอนและหลังพบวา คะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คําสําคัญ :  อีเลิรนนิง, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

 

 

                                                          
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม
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การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ 

จังหวัดเพชรบูรณ 

 
สุรภาพ สุปง 1  บัญชา สํารวยรื่น

2   ธนสาร เพ็งพุม
3   และพัชราวลัย มีทรัพย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการ

สงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณใหมี

802) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและ

พละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพื่อประเมินความพึงพอใจของศึกษาที่มีตอการใชงาน บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษ

ศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพชรบูรณ  กลุมตัวอยางที่ใชใน การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ 

11 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก1) บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่

แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและ

พละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงสูงกวากอนเรีย

ะแนนเฉลี่ย 12.82 และหลังเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ย 16.64 คะแนน ตามลําดับ และเมื่

เปรียบเทียบคะแนน กอนและหลังพบวา คะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมี

05 และผลการประเมินความพึงพอใจโดยอยูในระดับมาก  (�=̅ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการ

สงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณใหมี

กษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและ

พละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพื่อประเมินความพึงพอใจของศึกษาที่มีตอการใชงาน บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละ

ศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพชรบูรณ  กลุมตัวอยางที่ใชใน การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ 

ราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 2) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการ

แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและ

เรียนอีเลิรนนิงสูงกวากอนเรียน 

คะแนน ตามลําดับ และเมื่อ

เปรียบเทียบคะแนน กอนและหลังพบวา คะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมี

= 4.41, S.D.= 0.26) 
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The purposes of this research were 1) to develop e-learning lessons, health education 

courses and physical education For upper elementary level students Bancokejarern School 

ovince 2) to study learning achievement with e-learning lessons, health education 

courses and physical education For upper secondary school students Bancokejarern School 

Phetchabun Province, and 3) to evaluate the satisfaction of education towards use E

lessons, courses, health education and physical education For upper elementary level students 

Bancokejarern School Phetchabun.The target group of 11 studentsthe upper elementary level 

students. Bancokejarern School Phetchabun Province, obtained from the use of the selection 

method Purposive Sampling The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 

deviation. The instruments of this research were1)e-learning Health education and physical 

education on health promotion2) The achievement test and 3) questionnaires on satisfaction 

towards learning activities by using e–learning. 

The research found that Learning achievement of students after learning with e

lessons is higher than before. The class has an average score of 12.82 and 16

respectively and when comparing scores Before and after found The test scores of students after 

studying are higher than the test scores before studying. With statistical significance at the level 

and the satisfaction evaluation results were at the highest level (�̅ = 4

learning, learning achievement, satisfaction 
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courses and physical education For upper elementary level students Bancokejarern School 

learning lessons, health education 

courses and physical education For upper secondary school students Bancokejarern School 

Phetchabun Province, and 3) to evaluate the satisfaction of education towards use E-learning 

lessons, courses, health education and physical education For upper elementary level students 

Bancokejarern School Phetchabun.The target group of 11 studentsthe upper elementary level 

the use of the selection 

method Purposive Sampling The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 

learning Health education and physical 

ent test and 3) questionnaires on satisfaction 

The research found that Learning achievement of students after learning with e-learning 

16.64 points 

respectively and when comparing scores Before and after found The test scores of students after 

studying are higher than the test scores before studying. With statistical significance at the level 

4.41, S.D. = 0.26) 



 

 

1. บทนํา 
ในยุคของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมในการเติบโตคอนขางมากในยุค

ปจจุบัน ทําใหเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร

ใหการจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปโดยการนําเอาเทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอรมา

ประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหอํานวยความสะดวกในเขาถึงการเรียนรูที่งายขึ้น ผูเรียนสามาร

เรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกๆการสอนและการเรียนรูจะถูกเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับยุค

เทคโนโลยีที่เขามาในปจจุบันทําใหหองเรียนถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปทําใหมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนการ

สอนอยางไมมีขีดจํากัด ผูสอนจึงตองมีวิธีการพัฒนา

ขับเคลื่อนการศึกษาสูยุคไทยแลนด

สอนของครูผูสอนเปนไปในแนวทางของ 

พัฒนาดานตางๆของประเทศ รวมไปถึงการไดนํานวัตกรรมและเทคโลยีมาใชในระบบของการศึกษาเพื่อใหผูเรียน

บรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา

 ในปจจุบันที่เขาสูยุคของ 

(e-Learning)มีความสําคัญมากขึ้น เพราะจะทําใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดตลอดทุกที่ทุกเวลาและผูเรียน

นั้นสามารถเรียนรูเพื่อเพิ่มความรูและทักษะของผูเรียนไดตามที่ผูเรียนนั้นสนใจผานทางระบบการเชื่อมตอสื่อสารบน

อินเทอรเน็ตที่ ณ ปจจุบันไดมีเกือบทุกพ้ืนที่ท่ัวโลก การ

สอนผานทางเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรที่อยูในรูปแบบตางๆ เชน โทรศัพทสมารทโฟน คอมพิวเตอรสวน

บุคคล คอมพิวเตอรตั้งโตะ เปนตน ขอเพียงแคอุปกรณเหลานี้มีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต กา

เรียนในรูปแบบอีเลิรนนิง (e-

รูปภาพ เสียง วีดีโอ กิจกรรมกอนเรียนและกิจกรรมหลังเรียนอีเลิรนนิง 

ยืดหยุนปรับชุดขอความไดงาย สะดวกตอผูเรียนในการเขาถึงส

อินเทอรเน็ต และประหยัดในเรื่องของเวลาและคาใชจายไดมากขึ้น

 ดังนั้นทางผูวิจัยจึงเห็นวาในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใชในการพัฒนาดานการศึกษาให

สอดคลองกับการขับเคลื่อนการศึกษาสูยุคไทยแลนด

ในรูปแบบดั้งเดิมไปสูทางเลือกในการเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อใหการศึกษาไรขีดจํากัดทางการเรียนการ

สอนของผูที่สนใจ โดยมีผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวนเนื้อหาไดทุกสถานที่ ไมจําเปนตองอยูในสถาพแวดลอมแค

ในโรงเรียนเพียงอยางเดียว ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําการเรียนในรูปแบบอีเลิรนนิง 

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน

ปลายและทางผูวิจัยไดทําเอาทฤษฎี

และพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพชรบูรณ เพื่อใหจัดการเรียนการสอนที่มีการขาดแคลนครูผูสอนในโรงเรียนบานโคกเจริญเกิดการกระตุนความ

สนใจของผูเรียนมากขึ้นและเปดโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน โดยมีสภาพแวดลอมในการเรียนที่สามารถเรียนรูได

ทุกสถานท่ีทุกเวลา ทําใหผูเรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด
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ในยุคของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมในการเติบโตคอนขางมากในยุค

ปจจุบัน ทําใหเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยในทุกชวงวัยมากขึ้น ทํา

ใหการจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปโดยการนําเอาเทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอรมา

ประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหอํานวยความสะดวกในเขาถึงการเรียนรูที่งายขึ้น ผูเรียนสามาร

เรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกๆการสอนและการเรียนรูจะถูกเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับยุค

เทคโนโลยีที่เขามาในปจจุบันทําใหหองเรียนถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปทําใหมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนการ

สอนอยางไมมีขีดจํากัด ผูสอนจึงตองมีวิธีการพัฒนาการสอนใหเขาถึงผูเรียนไดอยางไมมีที่สิ้นสุดโดยนําเอาการ

ขับเคลื่อนการศึกษาสูยุคไทยแลนด 4.0 มาประยุกตใหเขากับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหการจัดการเรียนการ

สอนของครูผูสอนเปนไปในแนวทางของ Thailand 4.0 ที่มีเปาหมายในการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชในการ

นาดานตางๆของประเทศ รวมไปถึงการไดนํานวัตกรรมและเทคโลยีมาใชในระบบของการศึกษาเพื่อใหผูเรียน

บรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา(ดารุณี บุญครอง,2560) 

ในปจจุบันที่เขาสูยุคของ Thailand 4.0 การเรียนรูที่ไรขีดจํากัดการเรียนในระบบรูปแบบของอีเลิรนนิง 

มีความสําคัญมากขึ้น เพราะจะทําใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดตลอดทุกที่ทุกเวลาและผูเรียน

นั้นสามารถเรียนรูเพื่อเพิ่มความรูและทักษะของผูเรียนไดตามที่ผูเรียนนั้นสนใจผานทางระบบการเชื่อมตอสื่อสารบน

อินเทอรเน็ตที่ ณ ปจจุบันไดมีเกือบทุกพ้ืนที่ท่ัวโลก การเรียนแบบอีเลิรนนิง (e-Learning) 

สอนผานทางเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรที่อยูในรูปแบบตางๆ เชน โทรศัพทสมารทโฟน คอมพิวเตอรสวน

บุคคล คอมพิวเตอรตั้งโตะ เปนตน ขอเพียงแคอุปกรณเหลานี้มีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต กา

-Learning)มีการนําเสนอขอมูลสารสนเทศในแบบตางๆประกอบไปดวย ชุดขอความ 

รูปภาพ เสียง วีดีโอ กิจกรรมกอนเรียนและกิจกรรมหลังเรียนอีเลิรนนิง (e-Learning)

ยืดหยุนปรับชุดขอความไดงาย สะดวกตอผูเรียนในการเขาถึงสารสนเทศที่ผูสอนจัดทําขึ้นมาไดงายผานทาง

อินเทอรเน็ต และประหยัดในเรื่องของเวลาและคาใชจายไดมากขึ้น 

ดังนั้นทางผูวิจัยจึงเห็นวาในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใชในการพัฒนาดานการศึกษาให

สอดคลองกับการขับเคลื่อนการศึกษาสูยุคไทยแลนด 4.0ในปจจุบัน ที่จะมีการพัฒนาทางเลือกในการเรียนการสอน

ในรูปแบบดั้งเดิมไปสูทางเลือกในการเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อใหการศึกษาไรขีดจํากัดทางการเรียนการ

สอนของผูที่สนใจ โดยมีผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวนเนื้อหาไดทุกสถานที่ ไมจําเปนตองอยูในสถาพแวดลอมแค

พียงอยางเดียว ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําการเรียนในรูปแบบอีเลิรนนิง 

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน

ปลายและทางผูวิจัยไดทําเอาทฤษฎีADDIE Model มาประยุกตใชในการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษา

และพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพชรบูรณ เพื่อใหจัดการเรียนการสอนที่มีการขาดแคลนครูผูสอนในโรงเรียนบานโคกเจริญเกิดการกระตุนความ

กขึ้นและเปดโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน โดยมีสภาพแวดลอมในการเรียนที่สามารถเรียนรูได

ทุกสถานท่ีทุกเวลา ทําใหผูเรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด 
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ในยุคของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมในการเติบโตคอนขางมากในยุค

เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยในทุกชวงวัยมากขึ้น ทํา

ใหการจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปโดยการนําเอาเทคโนโลยีเครือขายและคอมพิวเตอรมา

ประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหอํานวยความสะดวกในเขาถึงการเรียนรูที่งายขึ้น ผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกๆการสอนและการเรียนรูจะถูกเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับยุค

เทคโนโลยีที่เขามาในปจจุบันทําใหหองเรียนถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปทําใหมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนการ

การสอนใหเขาถึงผูเรียนไดอยางไมมีที่สิ้นสุดโดยนําเอาการ

มาประยุกตใหเขากับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหการจัดการเรียนการ

ที่มีเปาหมายในการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชในการ

นาดานตางๆของประเทศ รวมไปถึงการไดนํานวัตกรรมและเทคโลยีมาใชในระบบของการศึกษาเพื่อใหผูเรียน

การเรียนรูที่ไรขีดจํากัดการเรียนในระบบรูปแบบของอีเลิรนนิง 

มีความสําคัญมากขึ้น เพราะจะทําใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดตลอดทุกที่ทุกเวลาและผูเรียน

นั้นสามารถเรียนรูเพื่อเพิ่มความรูและทักษะของผูเรียนไดตามที่ผูเรียนนั้นสนใจผานทางระบบการเชื่อมตอสื่อสารบน

) เปนรูปแบบการเรียนการ

สอนผานทางเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรที่อยูในรูปแบบตางๆ เชน โทรศัพทสมารทโฟน คอมพิวเตอรสวน

บุคคล คอมพิวเตอรตั้งโตะ เปนตน ขอเพียงแคอุปกรณเหลานี้มีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต การ

มีการนําเสนอขอมูลสารสนเทศในแบบตางๆประกอบไปดวย ชุดขอความ 

)เปนการเรียนการสอนที่

ารสนเทศที่ผูสอนจัดทําขึ้นมาไดงายผานทาง

ดังนั้นทางผูวิจัยจึงเห็นวาในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใชในการพัฒนาดานการศึกษาให

จะมีการพัฒนาทางเลือกในการเรียนการสอน

ในรูปแบบดั้งเดิมไปสูทางเลือกในการเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อใหการศึกษาไรขีดจํากัดทางการเรียนการ

สอนของผูที่สนใจ โดยมีผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวนเนื้อหาไดทุกสถานที่ ไมจําเปนตองอยูในสถาพแวดลอมแค

พียงอยางเดียว ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําการเรียนในรูปแบบอีเลิรนนิง (e-Learning) มาพัฒนา

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน

ารพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษา

และพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพชรบูรณ เพื่อใหจัดการเรียนการสอนที่มีการขาดแคลนครูผูสอนในโรงเรียนบานโคกเจริญเกิดการกระตุนความ

กขึ้นและเปดโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน โดยมีสภาพแวดลอมในการเรียนที่สามารถเรียนรูได



 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับ

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพล

ศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลา

เพชรบูรณ 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ

สงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตงานวิจัยไวดังน้ี

     1. กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา

2. ดานเนื้อหา 

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น

เพชรบูรณ ไดแก เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และอาหารและผลิตภันฑสุขภาพ 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บทเรียนอีเลิรนนิง หมายถึง บทเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพที่นักเรียน

สามารถศึกษาไดดวยตนเอง ในรูปแบบของการใชคอมพิวเตอรหรือเครื่องมือสื่อสาร ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

3. ความพึงพอใจ หมายถึ

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาและความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

ระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับ

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพล

ศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ

สงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ

 
ยในครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตงานวิจัยไวดังน้ี 

 

กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

ปการศึกษา2561 จํานวน 11 คน 

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพชรบูรณ ไดแก เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และอาหารและผลิตภันฑสุขภาพ 

บทเรียนอีเลิรนนิง หมายถึง บทเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพที่นักเรียน

กษาไดดวยตนเอง ในรูปแบบของการใชคอมพิวเตอรหรือเครื่องมือสื่อสาร ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาและความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

374 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพล

ย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ

สงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ 

กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

เพชรบูรณ ไดแก เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และอาหารและผลิตภันฑสุขภาพ  

บทเรียนอีเลิรนนิง หมายถึง บทเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพที่นักเรียน

กษาไดดวยตนเอง ในรูปแบบของการใชคอมพิวเตอรหรือเครื่องมือสื่อสาร ผานเครือขายอินเตอรเน็ต  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

ง ความรูสึกชอบหรือพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาและความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบง



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุมเดียววัดกอนเรียน

Posttest Design) ซึ่งมีวธิีการดําเนินการวิจัยดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคก

เจริญ จังหวัดเพชรบูรณ 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

บานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรตน คือ บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

2. ตัวแปรตาม ไดแก 

กอนและหลังใชบทเรียน 2) ความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

เรื่องการสงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ภาค

เรียนที่ 2  ปการศึกษา 2561 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนการสรางบทเรียนอีเลิรนนิงในการพัฒนาบทเรียน

อีเลิ รนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ โดยอา

ระบบตามรูปแบบของ ADDIE Model 

1.1 ขั้นการวิเคราะห 

1.1.1 วิเคราะหหลักสูตรขอมูลดานการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย 

จาก เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

เรื่องการสงเสรมิสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย 

ตัวแปรตน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

 

 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุมเดียววัดกอนเรียน-หลังเรียน 

ธีการดําเนินการวิจัยดังนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคก

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

คกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2561 จํานวน 11 คน 

 

ตัวแปรตน คือ บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

ตัวแปรตาม ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

เรื่องการสงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ภาค

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนการสรางบทเรียนอีเลิรนนิงในการพัฒนาบทเรียน

อีเลิ รนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ โดยอาศัยหลักการและขั้นตอนการออกแบบ และพัฒนาอยางมี

ADDIE Model ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นการวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการวิเคราะห ดังนี้ 

วิเคราะหหลักสูตรขอมูลดานการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย 

จาก เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ 

นนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

เรื่องการสงเสรมิสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้น

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนรายวิชาสุ

ศึกษาและพลศึกษา กอนและหลังใช

2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการใช

อีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ

สงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษา

ตอนปลายโรงเรยีนบานโคกเจรญิ จังหวัดเพชรบูรณ 

ภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2561

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

375 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

หลังเรียน (One-Group Pretest-

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคก

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

ตัวแปรตน คือ บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

เรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

เรื่องการสงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ภาค

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนการสรางบทเรียนอีเลิรนนิงในการพัฒนาบทเรียน 

อี เลิ รนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ศัยหลักการและขั้นตอนการออกแบบ และพัฒนาอยางมี

ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการวิเคราะห ดังนี้  

วิเคราะหหลักสูตรขอมูลดานการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย (E-Learning) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนรายวิชาสขุ

และพลศึกษา กอนและหลังใชบทเรียน 

วามพึงพอใจของผูเรียนตอการใชบทเรียน 

อีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ

สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษา

โรงเรยีนบานโคกเจรญิ จังหวัดเพชรบูรณ 

2561 



 

 

1.1.2 การวิเคราะหผูเรียนกําหนดกลุมผูเรียนโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

บานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 

1.1.3 วิเคราะหเนื้อหาบทเรียนจากคําอธิ

งานวิจัยที่ เกี่ยวของโดยแบงเนื้อหาออกเปน 

 

หนวยการเรียนรูที่ 

หนวยการเรียนรูที่ 

1.2 ขั้นการออกแบบ 

1.2.1 กําหนดจุดปะสงคการเรียนรูของบทเรียนอีเลิรนนิง   

1.2.2 ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรูโดยออกแบบใหสอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรู และทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู

1.2.3 นําเ

1.2.4 แกไข ปรับปรุง เนื้อหาในกรณีที่มีความผิดพลาด   

1.2.5 จัดทําเนื้อหาในรูปแบบบทเรียนอีเลิรนนิง

1.2.6 จําแนกองคประกอบของบทเรียนอีเลิรนนิง เปน 

  1.2.7 ออกแบบการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ

 1.3 การพัฒนา (Development) 

เรื่องการสงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ดวย

เนื้อหาที่ผานการตรวจสอบความถูกต

1.4  การนําไปใช (Implementation) 

สงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ใหผูเชี่ยวชาญ

ทางดานเทคโนโลยีการศึกษาตรวจสอบคุณภาพดานเทคนิคและปรับปรุงตามผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ จากนั้นนําไป

ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนป

ปการศึกษา 2561 

1.5  การประเมินและปรับปรุงแกไข 

ทางการหาประสิทธิภาพของชัยยงค  พรหมวงศ 

พึงพอใจของผูเรียนมีตอการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล   

1. ชี้แจงและทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

เรื่องการสงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียน

2. ใหกลุมตัวอยางศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวศึกษาบทเรียนใหครบทุกบท แลวทํา

แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การวิเคราะหผูเรียนกําหนดกลุมผูเรียนโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

บานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2561 

วิเคราะหเนื้อหาบทเรียนจากคําอธิบายรายวิชาเอกสารประกอบการสอน ตํารา และ

งานวิจัยที่ เกี่ยวของโดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 หนวยการเรียนรู ดังนี ้

 หนวยการเรียนรูที่ 1 การสรางเสริมสุขภาพ   

หนวยการเรียนรูที่ 2 การปองกันโรค 

หนวยการเรียนรูที่ 3 อาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ 

ขั้นการออกแบบ (Design) ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการออกแบบ ดังนี้   

กําหนดจุดปะสงคการเรียนรูของบทเรียนอีเลิรนนิง    

ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรูโดยออกแบบใหสอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรู และทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

นําเนื้อหาท่ีไดจากการวิเคราะหไปตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา

แกไข ปรับปรุง เนื้อหาในกรณีที่มีความผิดพลาด    

จัดทําเนื้อหาในรูปแบบบทเรียนอีเลิรนนิง 

จําแนกองคประกอบของบทเรียนอีเลิรนนิง เปน 4 สวน ดังนี้    

1) เนื้อหาของบทเรียน (Content)     

2) ระบบบริหารการเรียน (LMS : Learning Management System)    

3) การติดตอสื่อสาร (Communication)     

4) การประเมินผล (Evaluation) 

ออกแบบการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ

Development) โดยดําเนินการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

เรื่องการสงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ดวย

านการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ 

Implementation) นําบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ

สงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ใหผูเชี่ยวชาญ

ทางดานเทคโนโลยีการศึกษาตรวจสอบคุณภาพดานเทคนิคและปรับปรุงตามผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ จากนั้นนําไป

ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณภาคเรียนที่  

การประเมินและปรับปรุงแกไข (Evaluation and Revise)  ไดนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใชตามแนว 

ทางการหาประสิทธิภาพของชัยยงค  พรหมวงศ (2556)  กําหนดเกณฑประสิทธิภาพเทากับ 

พึงพอใจของผูเรียนมีตอการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

การเก็บรวบรวมขอมูล    

ชี้แจงและทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

เรื่องการสงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ   

ใหกลุมตัวอยางศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวศึกษาบทเรียนใหครบทุกบท แลวทํา

แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอ

376 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การวิเคราะหผูเรียนกําหนดกลุมผูเรียนโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

บายรายวิชาเอกสารประกอบการสอน ตํารา และ

ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นการออกแบบ ดังนี้    

ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรูโดยออกแบบใหสอดคลองกับจุดประสงค

นื้อหาท่ีไดจากการวิเคราะหไปตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา 

สวน ดังนี้     

LMS : Learning Management System)     

ออกแบบการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ 

รนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

เรื่องการสงเสริมสุขภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ดวย

ขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการ

สงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ใหผูเชี่ยวชาญ

ทางดานเทคโนโลยีการศึกษาตรวจสอบคุณภาพดานเทคนิคและปรับปรุงตามผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ จากนั้นนําไป

ลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณภาคเรียนที่  2   

ไดนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใชตามแนว 

กําหนดเกณฑประสิทธิภาพเทากับ 80/80และหาความ 

พึงพอใจของผูเรียนมีตอการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ  

ชี้แจงและทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ    

ใหกลุมตัวอยางศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวศึกษาบทเรียนใหครบทุกบท แลวทํา

แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอ              



 

 

ก า ร ใ ช ง า น บ ท เ รี ย น อี เ ลิ ร

https://sites.google.com/view/healtheducation

3. ผูวิจัยรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจ จากเว็บไซต 

https://sites.google.com/view/healtheducation

5. การวิเคราะหขอมูล

1. ผูวิจัยหาประสิทธิภาพ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

แบบไมเปนอิสระตอกัน (Dependent Group)

ตัวเลือก การพัฒนาแบบทดสอบระหวางเรียนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมีการดําเนินการ

พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ พบวา นักเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด

เลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ 

3. วิเคราะหแบบประเมินแบบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชบทเรียนอีเลรินนิงราย

วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ที่ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชบทเรียน

อีเลิรนนิงผานทางเว็บไซตhttps://sites.google.com/view/healtheducation

 

7. ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิช

การสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยได

นําเสนอการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ไดกําหนดไวดังน้ี

 1. ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษ

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งผูวิจัยพัฒนาในรูปแบบ

เว็บไซต https://sites.google.com/view/healtheducation

การสรางเสริมสุขภาพ การปองกั

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 หนาเว็บไซตบทเรียนอีเลรินนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศกึษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรยีน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ก า ร ใ ช ง า น บ ท เ รี ย น อี เ ลิ ร น นิ ง  โ ด ย ก า ร ใ ห ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ทํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ผ า น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต

https://sites.google.com/view/healtheducation-elearning จํานวน 11 คน   

ผูวิจัยรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจ จากเว็บไซต 

https://sites.google.com/view/healtheducation-elearning จํานวน 11 คน 

การวิเคราะหขอมูล 

หาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

S.D.) 

วิเคราะหเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใชสถิติทดสอบที 

Dependent Group)  ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  (Multiple Choices) 

ตัวเลือก การพัฒนาแบบทดสอบระหวางเรียนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมีการดําเนินการ

พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ พบวา นักเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด

เลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 

วิเคราะหแบบประเมินแบบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชบทเรียนอีเลรินนิงราย

สุขศึกษาและพละศึกษา ที่ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชบทเรียน

https://sites.google.com/view/healtheducation-elearning

จากการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง

การสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยได

นําเสนอการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ไดกําหนดไวดังน้ี 

ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งผูวิจัยพัฒนาในรูปแบบ

https://sites.google.com/view/healtheducation-elearning มีเนื้อหาบทเรียน จํานวน 

การปองกนัโรค และอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ ดังภาพ 

หนาเว็บไซตบทเรียนอีเลรินนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศกึษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรยีน

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
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ย า ง ทํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ผ า น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต

ผูวิจัยรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจ จากเว็บไซต 

บทเรียนออนไลน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (�̅) 

โดยใชสถิติทดสอบที (t–test) 

Multiple Choices) ชนิด 4 

ตัวเลือก การพัฒนาแบบทดสอบระหวางเรียนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมีการดําเนินการ

พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ พบวา นักเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนดวยบทเรียนอี

เลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หลัง

วิเคราะหแบบประเมินแบบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชบทเรียนอีเลรินนิงราย 

สุขศึกษาและพละศึกษา ที่ใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชบทเรียน 

elearning 

าสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง

การสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยได

า เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งผูวิจัยพัฒนาในรูปแบบ

มีเนื้อหาบทเรียน จํานวน 3 หนวยไดแก 

หนาเว็บไซตบทเรียนอีเลรินนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศกึษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรยีน



 

 

ทั้งนี้ทางผูวิจัยไดนําบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ

ทั้งหมด 2 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา และดานออกแบบ

1.1คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ดังตารางท่ี 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนเรื่องบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและ

พละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ

 

ลําดับ รายการประเมิน

1 เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู

2 เนื้อหามีความชัดเจนเขาใจงาย

3 เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน

4 เนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นการเรยีนรูงายไปยาก

5 ความเหมาะสมตอกระบวนการพฒันาผูเรยีน

6 เนื้อหามีความเหมาะสมสามารถนาํไปเผยแพรได

7 ความถูกตองของเนื้อหา

คาเฉลี่ยรวม

จากตารางท่ี 1 พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมาก 

วิเคราะหรายขอพบวาเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 

งาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 เนื้อหาเ

ตามลําดับขั้นการเรียนรูงายไปยาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

เทากับ 4.33 เนื้อหามีความเหมาะสมสามารถนําไปเผยแพรได มีคาเฉลี่ยเทากับ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ตามลําดับ

1.2 คุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ ดังตารางท่ี 
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ทั้งนี้ทางผูวิจัยไดนําบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ

ดาน ไดแก ดานเนื้อหา และดานออกแบบ 

คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ดังตารางท่ี 

ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนเรื่องบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและ

พละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

รายการประเมิน Mean S.D. 

เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู 4.33 0.58 

เนื้อหามีความชัดเจนเขาใจงาย 3.67 1.15 

เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน 5.00 0.00 

เนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นการเรยีนรูงายไปยาก 4.33 0.58 

หมาะสมตอกระบวนการพฒันาผูเรยีน 4.33 0.58 

เนื้อหามีความเหมาะสมสามารถนาํไปเผยแพรได 3.33 0.58 

ความถูกตองของเนื้อหา 4.00 0.00 

คาเฉลี่ยรวม 4.14 0.54 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมาก (�̅= 4.43, S.D.= 0.5

วิเคราะหรายขอพบวาเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 เนื้อหามีความชัดเจนเขาใจ

เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

ตามลําดับขั้นการเรียนรูงายไปยาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ความเหมาะสมตอกระบวนการพัฒนาผูเรียน มีคาเฉลี่ย

เนื้อหามีความเหมาะสมสามารถนําไปเผยแพรได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 และ ความถูกตองของเนื้อหา 

ตามลําดับ 

คุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ ดังตารางท่ี 2 

378 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ทั้งนี้ทางผูวิจัยไดนําบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ

คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ดังตารางท่ี 1  

ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนเรื่องบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและ

 ระดับคุณภาพ 

 มาก 

 มาก 

 มากที่สุด 

 มาก 

 มาก 

 ปานกลาง 

 มาก 

 มาก 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับ

, S.D.= 0.53) และผลการ

เนื้อหามีความชัดเจนเขาใจ

หมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 เนื้อหาเปนไป

ความเหมาะสมตอกระบวนการพัฒนาผูเรียน มีคาเฉลี่ย

ละ ความถูกตองของเนื้อหา 

คุณภาพดานเทคนิคของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 



 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพด

การสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ

 

ลําดับ รายการประเมิน

1 การจัดวาง( Layout)

2 การเหมาะสมของการใชสีพื้นหลั

3 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร

4 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร

5 การออกแบบกราฟฟกหนาจอมีความสวยงาม

6 บทเรียนหนาสนใจและดึงดูดผูเรียน

7 การใชสีในเนื้อหามีความเหมาะสมกับเนื้

คาเฉลี่ยรวม

จากตารางท่ี 2 พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คุณภาพดานการออกแบบอยูในระดับมาก 

วิเคราะหรายขอพบวาการจัดวาง

3.67 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.00 การออกแบบกราฟฟกหนาจอมีความสวยงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ

คาเฉลี่ยเทากับ 3.33 และการใชสีในเนื้อหามีความเหมาะสมกับเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 

1.3 ประสิทธิภาพของของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญดังตารางที่ 

 

ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสขุศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ

ผลการทดสอบ จํานวนนักเรียน

ระหวางเรยีน 11

หลังเรียน 11

จากตารางท่ี 3 พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงเทากับ 

กําหนดไวคือ 80/80 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ผลการประเมินคุณภาพดานการออกแบบของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง

การสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ 

รายการประเมิน Mean S.D. 

Layout) 4.67 0.58 

การเหมาะสมของการใชสีพื้นหลงั 3.67 0.58 

ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.33 0.58 

ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4.00 0.00 

การออกแบบกราฟฟกหนาจอมีความสวยงาม 4.00 0.00 

บทเรียนหนาสนใจและดึงดูดผูเรียน 3.33 0.58 

การใชสีในเนื้อหามีความเหมาะสมกับเนือ้หา 5.00 0.00 

คาเฉลี่ยรวม 4.29 0.56 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คุณภาพดานการออกแบบอยูในระดับมาก (�̅= 4.29, S.D.= 

ายขอพบวาการจัดวาง( Layout) มีคาเฉลี่ย 4.67 การเหมาะสมของการใชสีพื้นหลัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33  ความเหมาะสมของสีตัวอักษร มีคาเฉลี่ยเทากับ 

การออกแบบกราฟฟกหนาจอมีความสวยงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 บทเรียนหนาสนใจและดึงดูดผูเรียน มี

และการใชสีในเนื้อหามีความเหมาะสมกับเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.

ประสิทธิภาพของของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

ษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญดังตารางที่ 3 

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสขุศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ 

จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิท

11 30 24.64 

11 20 16.64 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงเทากับ 82.12/83.18
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

านการออกแบบของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง

ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มากที่สุด 

มาก 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับ

, S.D.= 0.56) และผลการ

การเหมาะสมของการใชสีพื้นหลัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

ความเหมาะสมของสีตัวอักษร มีคาเฉลี่ยเทากับ 

บทเรียนหนาสนใจและดึงดูดผูเรียน มี

.00 ตามลําดับ 

ประสิทธิภาพของของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสขุศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

ประสิทธิภาพผลการเรียน 

82.12 

83.18 

พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับ

82.12/83.18  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่



 

 

2. ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัด

 

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษา

และพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ

การทดสอบ จํานวนนักเรียน

กอนเรียน 

หลังเรียน 

*มีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ .05 

จากตารางที่ 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  หลังเรียนดวย

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ มีคะแนนเฉลี่ย 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีมีนัยสําคัญที่ระดับ 

3. ผลการวิเคราะหเพื่อ

ศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ 

จังหวัดเพชรบูรณ ดังตารางท่ี 

 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีต

การสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

ลําดับ 

1 บทเรียนมีความนาสนใจ

2 คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสม เขาใจงาย

3 

4 

บทเรียน VDO สอดคลองกับ เนื้อหา

ขนาดและสีตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสมชัดเจน สวยงาม 

อานงาย 

5 ตัวอักษรชัดเจน อานงาย

6 การจัดองคประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา 

นาสนใจ 

7 เมนูเขาใจงายและสะดวกในการเขาถึงบทเรียน

8 เนื้อหาในบทเรียนใหความรูความเขาใจที่งายและชัดเจน

9 แบบทดสอบมีความยากงาย และตรงกับเนื้อหา

10 สามารถนําความรูที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได

คาเฉลี่ยรวม

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 4 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษา

และพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ

นวนนักเรียน คะแนนเต็ม  Mean S.D 

11 20 12.82 2.14 

11 20 16.64 1.03 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  หลังเรียนดวย

งรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ มีคะแนนเฉลี่ย 12.82 และ 16.64 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  

ผลการวิเคราะหเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุข

ศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ 

จังหวัดเพชรบูรณ ดังตารางท่ี 5 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง

การสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (n=11) 

รายการประเมิน Mean SD

บทเรียนมีความนาสนใจ 4.45 0.52

คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสม เขาใจงาย 4.45 0.69

สอดคลองกับ เนื้อหา 

ขนาดและสีตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสมชัดเจน สวยงาม 

4.45 

4.09 

0.52

0

ตัวอักษรชัดเจน อานงาย 4.09 0.

การจัดองคประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา 4.64 0.50

เมนูเขาใจงายและสะดวกในการเขาถึงบทเรียน 4.36 0.50

เนื้อหาในบทเรียนใหความรูความเขาใจที่งายและชัดเจน 4.45 0.69

แบบทดสอบมีความยากงาย และตรงกับเนื้อหา 4.64 0.50

สามารถนําความรูที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได 4.45 0.52

คาเฉลี่ยรวม 4.41 0.26
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษา

และพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ 

t Sig.(1-tailed) 

7.62* 0.0000* 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  หลังเรียนดวย

งรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน

คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุข

ศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ 

อบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่อง

SD ระดับคุณภาพ 

0.52 มากที่สุด 

0.69 มาก 

0.52 

0.94 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

0.83 มากที่สุด 

0.50 มากที่สุด 

0.50 มากที่สุด 

0.69 มาก 

0.50 มาก 

0.52 มากที่สุด 

0.26 มาก 



 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจบทเรียนอีเลรินนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริม

สุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อยูในระดบัมาก  

วิเคราะหรายขอพบวา บทเรยีนมคีวามนนาสนใจมคีาเฉลี่ยเทากับ 

มีคาเฉลีย่เทากับ 4.45 บทเรียน 

เหมาะสมชัดเจน สวยงาม อานงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

องคประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม สะดดุตา นาสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

เขาถึงบทเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.45 แบบทดสอบมีความยากงาย และตรงกับเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 

ชีวิตประจําวันได มีคาเฉลี่ยเทากับ 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เ

สุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ สามารถสรุป

ผลการวิจัยได ดังนี้    

1. ผลการพัฒนาเพื่อหาคณุภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริม

สุขภาพสาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ผานทาง https://sites.google.com/view/healtheducation

ไดแก การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และอาหารและผลติภัณฑสุขภาพ ซึ่งการประเมินผลโดยผูเชี่ยวช

คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากและคณุภาพดานการออกแบบอยูในระดับมากและมีประสิทธิภาพของบทเรียนอี

เลิรนนิงเทากับ 82.12/83.18  

เฟอรเรีย พชร มีกลาง(2556) 

คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมคีาเทากับ 

2. ผลการวิเคราะห

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ พบวา นักเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ 

ของ อัญชลี สิทธิชัยรัตน ปนนภ นรเศรษฐพั

คอมพิวเตอรการสอน (e-learning) 

ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละ

สุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ  พบวา  นักเรียนมี

ความพึงพอใจอยูในระดับอยูในระดับมาก  

เฟอรเรีย พชร มีกลาง(2556) ไดทํากา

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจบทเรียนอีเลรินนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริม

สุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อยูในระดบัมาก  (�̅= 4.41, S.D.= 0.26

รยีนมคีวามนนาสนใจมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.45 คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสม เขาใจงาย

บทเรียน VDO สอดคลองกับ เนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 ขนาดและสีตัวอักษรที่ใชมีความ

เหมาะสมชัดเจน สวยงาม อานงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ตัวอักษรชัดเจน อานงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

องคประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม สะดดุตา นาสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 เมนูเขาใจงายและสะดวกในการ

เขาถึงบทเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 เนื้อหาในบทเรียนใหความรูความเขาใจที่งายและชดัเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

บบทดสอบมีความยากงาย และตรงกับเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 และสามารถนําความรูทีเ่รียนไปใชใน

ชีวิตประจําวันได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 ตามลําดับ 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เ

สุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ สามารถสรุป

ผลการพัฒนาเพื่อหาคณุภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริม

สุขภาพสาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บไซตผานทาง 

https://sites.google.com/view/healtheducation-elearning มีเนื้อหาบทเรียนจํานวน 

ไดแก การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และอาหารและผลติภัณฑสุขภาพ ซึ่งการประเมินผลโดยผูเชี่ยวช

คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากและคณุภาพดานการออกแบบอยูในระดับมากและมีประสิทธิภาพของบทเรียนอี

82.12/83.18  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจมินทร 

) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรยีนรู เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต โดยใชบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมคีาเทากับ 82.89/81.85ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/

ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ พบวา นักเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05

ของ อัญชลี สิทธิชัยรัตน ปนนภ นรเศรษฐพันธุ ชุดดาณัฎฐ สุดทองคง(2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน

learning) เรื่อง อหิวาตกโรค พบวามีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสงผลตอผลสัมฤทธิ์

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละ

สุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ  พบวา  นักเรียนมี

ความพึงพอใจอยูในระดับอยูในระดับมาก  (�̅= 4.41, S.D.= 0.26)ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจมินทร 

) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต โดยใชบทเรียน 

381 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจบทเรียนอีเลรินนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริม

26)สําหรบัผลการ

คําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสม เขาใจงาย

ขนาดและสีตัวอักษรที่ใชมีความ

น อานงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 การจัด

เมนูเขาใจงายและสะดวกในการ

เนื้อหาในบทเรียนใหความรูความเขาใจที่งายและชดัเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

และสามารถนําความรูทีเ่รียนไปใชใน

จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริม

สุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ สามารถสรุป

ผลการพัฒนาเพื่อหาคณุภาพของบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริม

ตอนปลายที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บไซตผานทาง google sites สืบคนได

มีเนื้อหาบทเรียนจํานวน 3 หนวย 

ไดแก การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และอาหารและผลติภัณฑสุขภาพ ซึ่งการประเมินผลโดยผูเชี่ยวชาญ

คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากและคณุภาพดานการออกแบบอยูในระดับมากและมีประสิทธิภาพของบทเรียนอี

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจมินทร 

การเรยีนรู เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต โดยใชบทเรียน 

4 พบวามีประสิทธิภาพของ

/80 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย

บทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ พบวา นักเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ

เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้น

05ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน

เรื่อง อหิวาตกโรค พบวามีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสงผลตอผลสัมฤทธิ์

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการสงเสริม

สุขภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ  พบวา  นักเรียนมี

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจมินทร  

รวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต โดยใชบทเรียน 



 

 

คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อีเลิรนนิง มีการนําเสนอที่นาสนใจซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพประกอบ ที่มีการออกแบบกิ

สามารถทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจไดทันทีมีการสื่อสาร

ระหวางผูสอนกับผูเรียนในลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น และสวนผูสอนกับผูเรียนมีการติดตอสื่อสารใน

ลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น โดยผานระ

งานวิจัยของภรณี หลาวทอง

สํานักงาน พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ที่มีตอบทเรียนมัลติมิเดียที่สรางขึ้นซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจ

มาก 

9. เอกสารอางอิง 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

ปลายทางกรุงเทพฯ: สยามพริ้นท

ดารุณี บุญครอง. (2560).วิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษา สูยุคไทยแลนด 

          เขาถึงจาก https://www.tci

นเรศ ขันธะรี. (2558). การพัฒนาบทเรียน 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 https://www.tci-thaijo.org/index.php/buajead

ศรีหราช ขุนทอง. (2558). การพัฒนาชุดฝกมัลติมีเดีย เรื่อง การใชโปรแกรม 

ความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา

อัญชลี สิทธิชัยรัตน ปนนภ นรเศรษฐพันธุ และ

การสอน (e-learning) 

 https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ/article/view/

ชัยยงค  พรหมวงศ.(2556).การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน

http://www.educ.su.ac.th/

สมภพ ทองปลิว และพูลศรีเวศย อุฬาร

เครือขายทางสังคมเรื่องการอินทิเกรตวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี

https://www.tci-thaijo.or

เบญจมินทร เฟอรเรีย และพชร มีกลาง

บทเรียน คอมพิวเตอรช วยสอน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

          เขาถึงจาก https://www.tci

ภรณี หลาวทอง(2555).  การวิจัยและพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน

https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/article/view/

เฉลียว คงคา และสุชาติ โสมประยูร

โภชนบัญญัตสิําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 
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คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

อีเลิรนนิง มีการนําเสนอที่นาสนใจซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพประกอบ ที่มีการออกแบบกิ

สามารถทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจไดทันทีมีการสื่อสาร

ระหวางผูสอนกับผูเรียนในลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น และสวนผูสอนกับผูเรียนมีการติดตอสื่อสารใน

ลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น โดยผานระบบการสื่อสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งสอดคลองกับ

(2555) ไดทําการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียรายวิชาการจัดการ

ความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ที่มีตอบทเรียนมัลติมิเดียที่สรางขึ้นซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม.  (2560).  คูมือครูพระราชทาน สอนทางไกลผานดาวเทียมสําหรับโรงเรียน

สยามพริ้นท. 

ว ิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษา สูยุคไทยแลนด 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109180

การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน.ี  เขาถึงจาก  

thaijo.org/index.php/buajead-ubru/article/view/62864

การพัฒนาชุดฝกมัลติมีเดีย เรื่อง การใชโปรแกรม MS Paint 

ความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา. 

อัญชลี สิทธิชัยรัตน ปนนภ นรเศรษฐพันธุ และชุดดาณัฎฐ สุดทองคง.  (2558).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

learning) เรื่อง อหิวาตกโรค.  เขาถึงจาก  

thaijo.org/index.php/DCJ/article/view/152808. 

การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. เขาถึงจาก 

.educ.su.ac.th/2013/images/stories/081957-02. 

สมภพ ทองปลิว และพูลศรีเวศย อุฬาร.  (2556).  การพัฒนารูปแบบสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบอีเลิรนนิ่งบน

เครือขายทางสังคมเรื่องการอินทิเกรตวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี

thaijo.org/index.php/ksk/article/view/128152/96408. 

เบญจมินทร เฟอรเรีย และพชร มีกลาง.  (2556).  การพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ความปลอดภัยในชีว ิต โดยใช

บทเรียน คอมพิวเตอรช วยสอน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

s://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ/article/view/152808

การวิจัยและพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน

thaijo.org/index.php/rmutijo/article/view/15945. 

เฉลียว คงคา และสุชาติ โสมประยูร.  (2547).  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนในวิชาสขุศึกษา เรื่อง 

โภชนบัญญัตสิําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4.  เขาถึงจาก https://joo.gl/T9pPcE
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4ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียน 

อีเลิรนนิง มีการนําเสนอที่นาสนใจซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพประกอบ ที่มีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียน

สามารถทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจไดทันทีมีการสื่อสาร

ระหวางผูสอนกับผูเรียนในลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น และสวนผูสอนกับผูเรียนมีการติดตอสื่อสารใน

บบการสื่อสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งสอดคลองกับ

ไดทําการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียรายวิชาการจัดการ

ความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ที่มีตอบทเรียนมัลติมิเดียที่สรางขึ้นซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจ

คูมือครูพระราชทาน สอนทางไกลผานดาวเทียมสําหรับโรงเรียน

วิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษา สูยุคไทยแลนด 4.0.  

109180/85971. 

รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับ

62864. 

MS Paint สําหรับนักเรียนที่มี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

การพัฒนารูปแบบสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบอีเลิรนนิ่งบน

เครือขายทางสังคมเรื่องการอินทิเกรตวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี.  เขาถึงจาก 

การพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ความปลอดภัยในชีว ิต โดยใช

บทเรียน คอมพิวเตอรช วยสอน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.  

152808. 

การวิจัยและพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน.  เขาถึงจาก 

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนในวิชาสขุศึกษา เรื่อง 

pPcE. 



 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอน โดยใชแบบฝกทักษะ

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอ

เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ปการศึกษา 2561 จํานวน 16

การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวา หลังเรียนรูดวยแบบ

ฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

คะแนนเทากับ 26.66 และความพึงพอใจตอชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน อยูในระดับมากที่สุด

 
คําสําคัญ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแบบฝกทักษะ มัธยมศึกษาปท่ี 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

นปางมะผาพิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอน โดยใชแบบฝกทักษะ

 
เสาวพร พงศไพรศิริกูล

1  ปรารถนา โกวิทยางกูร
2 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอน โดยใชแบบฝกทักษะ ในหนวยการเรียนรูแรงและการเคลื่อนที่ 

เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4กลุมประชากรในการวิจัย

ครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ อําเภอปางมะผา 

16 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบฝกทักษะ แบบทดสอบ และแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวา หลังเรียนรูดวยแบบ

ฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากอนเรียน โดยมีรอยละความกาวหนาของ

และความพึงพอใจตอชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน อยูในระดับมากที่สุด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแบบฝกทักษะ มัธยมศึกษาปท่ี 4 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

นปางมะผาพิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอน โดยใชแบบฝกทักษะ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

น โดยใชแบบฝกทักษะ ในหนวยการเรียนรูแรงและการเคลื่อนที่ 

กลุมประชากรในการวิจัย

โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบฝกทักษะ แบบทดสอบ และแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวา หลังเรียนรูดวยแบบ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากอนเรียน โดยมีรอยละความกาวหนาของ

และความพึงพอใจตอชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน อยูในระดับมากที่สุด 
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1. บทนํา 
การศึกษาเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุด ในการพัฒนาสังคมใหคนซึ่งเปนสมาชิกของสังคม เพราะการศึกษา 

เปนพื้นฐานของการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และสามารถนําความรู ไปพัฒนาตอยอดในงานสวนอื่นๆได

อยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามระบบการศึกษาไทยยังคงพบปญหาในการพัฒนานักเรียน จากรายงานสภาวะ

การศึกษาไทยป 2559-2560 พบวาคะแนน 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษเด็กไดคะแนนเพียงรอยละ 

ต่ํากวาคาเฉลี่ย  ซึ่งเกณฑกําหนดผานคือรอยละ 

ปญหาดานคุณภาพการศึกษาของไทยนั้นมาจากก

มีครูซึ่งทําหนาที่พูด นักเรียนมีหนาที่รับฟง และทองหนังสือหรือยึดตําราเปนหลัก ไมสามารถเผชิญและแกปญหาได

เพราะโลกแหงวิชาในหองเรียนกับโลกแหงความเปนจริงตางกัน 

การพัฒนาการเรียนการสอนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยูบนพื้นฐานของการศึกษาในสวนของเนื้อหาและ

หลักการดานวิทยาศาสตรโดยตรง ประกอบกับหลักการดานจิตวิทยาพัฒนาการที่สัมพันธกับการเรียนรู ปจจุบันนี้

เปนที่ยอมรับแลววาพัฒนาการทางสมองของมนุษยในวัยตาง ๆ เปนหัวใจสําคัญที่ส

วิชาการ, 2545)  ในการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน การเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรนั้นนับวาเปนสาระหนึ่งที่มี

ความสําคัญในการพัฒนานักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานในการพัฒนาใหนักเรียนเปนผูที่คิดเปน ทํา

เปน เปนคนที่คิดเปนเหตุ-ผล มีหลักการคิดที่ดี  แตในปจจุบันพบวาการจัดการเรียนรูยังพบปญหาดานความรู

ความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูสวนใหญเนนหนักไปทางดานความรูความจํา

เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการ เพื่อใหผานการสอบเทานั้น โดยที่นักเรีย

ถนัดของตนเอง รวมไปถึงการไมไดรับโอกาสที่จะใชวิธีการหรือทักษะกระบวนการตางๆ มาแกปญหาดวยตนเอง ทํา

ใหนักเรียนไมมีโอกาสในการคิด จึงทําใหคิดไมเปน ไมสามารถวิเคราะหปญหาและไมรูจักเลือกใชขอมูลที่ถูกตอง

เหมาะสม โดยเฉพาะวิชาฟสิกสซึ่งเปนศาสตรแขนงหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตรที่มีเนื้อหาเนนไปในดานการคํานวณเพื่อ

แกโจทยปญหา เมื่อนักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดและทักษะการคํานวณ จึงสงผลใหนักเรียนไมสามารถเรียน

ฟสิกสไดอยางเต็มความสามารถและมีความสุขได 

แตอยางไรก็ตามการแกปญหาการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกสรางความรูของตนเอง และสามารถเรียนรู

โดยการปฏิสัมพันธกับผูอื่น  โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อแสวงหาหรือ

ใหไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร เชนเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร

กระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะทักษะดานการคิดและการคํานวณ เพื่อใหนักเรียนสามารถสรางความรูดวย

ตนเองได นั่นคือ การเรียนการสอนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ โดยชุดแบบฝกทักษะเปนสื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่สําคัญอยางหนึ่งมีไวใหนักเรียนฝกฝน เพื่อเพ่ิมทักษะภายหลังท่ีนักเรียนไดเรียนเนื้อหาจากแบบเรียนปกติแลว 

แบบฝกจะทําใหนักเรียน มีความเขาใจ มีความรูความสามารถและทักษะในสิ่งที่เรียนมากขึ้น 

นอกจากนี้จะตองสรางความใฝรู ตลอดจนการเห็นคุณคาของวิท

จากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการสอนวิชาฟสิกสระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

สรรพ พบวานักเรียนขาดทักษะในการแกโจทยปญหา เปนเรื่องหนึ่งที่เปนปญหาในการเรียน โดยนักเรียนไมสามารถ

คํานวณในสิ่งที่โจทยถามไดหรือวิเคราะหขั้นตอ

เยอะและมีความยาก เวลาที่ใชในการเรียนมีนอยสงผลใหการจัดการเรียนเนื้อหาหลักๆไปอยางรวดเร็ว ไมไดลงมือ
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การศึกษาเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุด ในการพัฒนาสังคมใหคนซึ่งเปนสมาชิกของสังคม เพราะการศึกษา 

านของการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และสามารถนําความรู ไปพัฒนาตอยอดในงานสวนอื่นๆได

อยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามระบบการศึกษาไทยยังคงพบปญหาในการพัฒนานักเรียน จากรายงานสภาวะ

พบวาคะแนน O-NET ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยูในภาว

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษเด็กไดคะแนนเพียงรอยละ 20 เชนเดียวกันกับคะแนน 

ต่ํากวาคาเฉลี่ย  ซึ่งเกณฑกําหนดผานคือรอยละ 50.00  (รุง แกวแดง, 2560) ซึ่งสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของ

ปญหาดานคุณภาพการศึกษาของไทยนั้นมาจากการจัดการเรียนการสอนมีอยูเฉพาะในหองสี่เหลี่ยมแคบๆ ลอมรอบ 

มีครูซึ่งทําหนาที่พูด นักเรียนมีหนาที่รับฟง และทองหนังสือหรือยึดตําราเปนหลัก ไมสามารถเผชิญและแกปญหาได

เพราะโลกแหงวิชาในหองเรียนกับโลกแหงความเปนจริงตางกัน (นพคุณ แดงบุญ, 2552)  

รเรียนการสอนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยูบนพื้นฐานของการศึกษาในสวนของเนื้อหาและ

หลักการดานวิทยาศาสตรโดยตรง ประกอบกับหลักการดานจิตวิทยาพัฒนาการที่สัมพันธกับการเรียนรู ปจจุบันนี้

เปนที่ยอมรับแลววาพัฒนาการทางสมองของมนุษยในวัยตาง ๆ เปนหัวใจสําคัญที่สงผลโดยตรงตอการเรียนรู 

ในการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน การเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรนั้นนับวาเปนสาระหนึ่งที่มี

ความสําคัญในการพัฒนานักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานในการพัฒนาใหนักเรียนเปนผูที่คิดเปน ทํา

ผล มีหลักการคิดที่ดี  แตในปจจุบันพบวาการจัดการเรียนรูยังพบปญหาดานความรู

ความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูสวนใหญเนนหนักไปทางดานความรูความจํา

เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการ เพื่อใหผานการสอบเทานั้น โดยที่นักเรียนไมมีโอกาสไดเลือกเรียนตามความสนใจหรือความ

ถนัดของตนเอง รวมไปถึงการไมไดรับโอกาสที่จะใชวิธีการหรือทักษะกระบวนการตางๆ มาแกปญหาดวยตนเอง ทํา

ใหนักเรียนไมมีโอกาสในการคิด จึงทําใหคิดไมเปน ไมสามารถวิเคราะหปญหาและไมรูจักเลือกใชขอมูลที่ถูกตอง

ม โดยเฉพาะวิชาฟสิกสซึ่งเปนศาสตรแขนงหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตรที่มีเนื้อหาเนนไปในดานการคํานวณเพื่อ

แกโจทยปญหา เมื่อนักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดและทักษะการคํานวณ จึงสงผลใหนักเรียนไมสามารถเรียน

ฟสิกสไดอยางเต็มความสามารถและมีความสุขได  

การแกปญหาการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกสรางความรูของตนเอง และสามารถเรียนรู

โดยการปฏิสัมพันธกับผูอื่น  โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อแสวงหาหรือ

ใหไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร เชนเดียวกับที่นักวิทยาศาสตรไดทํา วิธีการหนึ่งที่จะสามารถสรางทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะทักษะดานการคิดและการคํานวณ เพื่อใหนักเรียนสามารถสรางความรูดวย

ตนเองได นั่นคือ การเรียนการสอนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ โดยชุดแบบฝกทักษะเปนสื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียนการ

นึ่งมีไวใหนักเรียนฝกฝน เพื่อเพ่ิมทักษะภายหลังท่ีนักเรียนไดเรียนเนื้อหาจากแบบเรียนปกติแลว 

แบบฝกจะทําใหนักเรียน มีความเขาใจ มีความรูความสามารถและทักษะในสิ่งที่เรียนมากขึ้น 

นอกจากนี้จะตองสรางความใฝรู ตลอดจนการเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร  

จากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการสอนวิชาฟสิกสระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

สรรพ พบวานักเรียนขาดทักษะในการแกโจทยปญหา เปนเรื่องหนึ่งที่เปนปญหาในการเรียน โดยนักเรียนไมสามารถ

คํานวณในสิ่งที่โจทยถามไดหรือวิเคราะหขั้นตอนการแสดงวิธีคิดหาคําตอบได อาจเปนผลมาจากบทเรียนมีเนื้อหา

เยอะและมีความยาก เวลาที่ใชในการเรียนมีนอยสงผลใหการจัดการเรียนเนื้อหาหลักๆไปอยางรวดเร็ว ไมไดลงมือ

385 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การศึกษาเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุด ในการพัฒนาสังคมใหคนซึ่งเปนสมาชิกของสังคม เพราะการศึกษา 

านของการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และสามารถนําความรู ไปพัฒนาตอยอดในงานสวนอื่นๆได

อยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามระบบการศึกษาไทยยังคงพบปญหาในการพัฒนานักเรียน จากรายงานสภาวะ

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยูในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะวิชา

เชนเดียวกันกับคะแนน PISA มีคะแนน

ซึ่งสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของ

ารจัดการเรียนการสอนมีอยูเฉพาะในหองสี่เหลี่ยมแคบๆ ลอมรอบ 

มีครูซึ่งทําหนาที่พูด นักเรียนมีหนาที่รับฟง และทองหนังสือหรือยึดตําราเปนหลัก ไมสามารถเผชิญและแกปญหาได

 

รเรียนการสอนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยูบนพื้นฐานของการศึกษาในสวนของเนื้อหาและ

หลักการดานวิทยาศาสตรโดยตรง ประกอบกับหลักการดานจิตวิทยาพัฒนาการที่สัมพันธกับการเรียนรู ปจจุบันนี้

งผลโดยตรงตอการเรียนรู (กรม

ในการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน การเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรนั้นนับวาเปนสาระหนึ่งที่มี

ความสําคัญในการพัฒนานักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานในการพัฒนาใหนักเรียนเปนผูที่คิดเปน ทํา

ผล มีหลักการคิดที่ดี  แตในปจจุบันพบวาการจัดการเรียนรูยังพบปญหาดานความรู

ความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูสวนใหญเนนหนักไปทางดานความรูความจํา

นไมมีโอกาสไดเลือกเรียนตามความสนใจหรือความ

ถนัดของตนเอง รวมไปถึงการไมไดรับโอกาสที่จะใชวิธีการหรือทักษะกระบวนการตางๆ มาแกปญหาดวยตนเอง ทํา

ใหนักเรียนไมมีโอกาสในการคิด จึงทําใหคิดไมเปน ไมสามารถวิเคราะหปญหาและไมรูจักเลือกใชขอมูลที่ถูกตอง

ม โดยเฉพาะวิชาฟสิกสซึ่งเปนศาสตรแขนงหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตรที่มีเนื้อหาเนนไปในดานการคํานวณเพื่อ

แกโจทยปญหา เมื่อนักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดและทักษะการคํานวณ จึงสงผลใหนักเรียนไมสามารถเรียน

การแกปญหาการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกสรางความรูของตนเอง และสามารถเรียนรู

โดยการปฏิสัมพันธกับผูอื่น  โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อแสวงหาหรือ

ไดทํา วิธีการหนึ่งที่จะสามารถสรางทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะทักษะดานการคิดและการคํานวณ เพื่อใหนักเรียนสามารถสรางความรูดวย

ตนเองได นั่นคือ การเรียนการสอนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ โดยชุดแบบฝกทักษะเปนสื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียนการ

นึ่งมีไวใหนักเรียนฝกฝน เพื่อเพ่ิมทักษะภายหลังท่ีนักเรียนไดเรียนเนื้อหาจากแบบเรียนปกติแลว 

แบบฝกจะทําใหนักเรียน มีความเขาใจ มีความรูความสามารถและทักษะในสิ่งที่เรียนมากขึ้น (ปรียา เฉิดโฉม, 2552) 

4 โรงเรียนปางมะผาพิทยา

สรรพ พบวานักเรียนขาดทักษะในการแกโจทยปญหา เปนเรื่องหนึ่งที่เปนปญหาในการเรียน โดยนักเรียนไมสามารถ

นการแสดงวิธีคิดหาคําตอบได อาจเปนผลมาจากบทเรียนมีเนื้อหา

เยอะและมีความยาก เวลาที่ใชในการเรียนมีนอยสงผลใหการจัดการเรียนเนื้อหาหลักๆไปอยางรวดเร็ว ไมไดลงมือ



 

 

ปฏิบัติเทาที่ควร โดยนักเรียนสวนใหญเนนการทองจําเนื้อหามากกวาการฝกฝนใหเกิดทักษะดวยตัวเองและ

ความกระตือรือรนที่จะหาคําตอบดวยตัวเอง จึงทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจหลักการของเรื่องที่เรียนและ

ทักษะในการแกโจทยไมเพียงพอ จึงทําใหนักเรียนมีปญหาดานการเรียนรูและทักษะในการแกโจทยปญหา จึงสงผล

ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑต่ํา ผูวิจัยจึ

วิชาฟสิกส เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ ตลอดจนมีทักษะกระบวนการที่ดีทางวิทยาศาสตร เพื่อจะไดนําเอา

องคความรูไปบูรณาการในการเรียนรูวิชาอ่ืนๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป

 

2. วัตถุประสงค 
1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในวิชาฟสิกส เรื่อง

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นปท่ี 

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดเรียนรูดวยแบบฝกทักษะ ในการเรียนวิชาฟสิกส เรื่

เคลื่อนท่ีของนิวตัน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ดานประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

16 คน ท่ีไดศึกษาในโรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

ดานเนื้อหา 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก การศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในวิชา

ฟสิกสชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน 

 ดานตัวแปร 

ตัวแปรตนไดแก แบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน

ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิช

เรียนรูดวยแบบฝกทักษะ

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
แบบฝกทักษะ หมายถึง สื่อการจัดการเรียนรู ที่ผูวิจัยไดดําเนินการสรางขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนรูเพื่อ

ฝกใหนักเรียนเกิดทักษะการแกโจทยปญหาฟสิกส ในหนวยการเรี

ของนิวตัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หนวยการเรียนรูในหนวยการเรียนรูแรงและการเคลื่อนท่ี

ไดจากการทําแบบทดสอบเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ปฏิบัติเทาที่ควร โดยนักเรียนสวนใหญเนนการทองจําเนื้อหามากกวาการฝกฝนใหเกิดทักษะดวยตัวเองและ

ความกระตือรือรนที่จะหาคําตอบดวยตัวเอง จึงทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจหลักการของเรื่องที่เรียนและ

ทักษะในการแกโจทยไมเพียงพอ จึงทําใหนักเรียนมีปญหาดานการเรียนรูและทักษะในการแกโจทยปญหา จึงสงผล

ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑต่ํา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่นําแบบฝกทักษะมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูใน

วิชาฟสิกส เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ ตลอดจนมีทักษะกระบวนการที่ดีทางวิทยาศาสตร เพื่อจะไดนําเอา

องคความรูไปบูรณาการในการเรียนรูวิชาอ่ืนๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในวิชาฟสิกส เรื่อง

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นปท่ี 4 โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดเรียนรูดวยแบบฝกทักษะ ในการเรียนวิชาฟสิกส เรื่

 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ปการศึกษา 

คน ท่ีไดศึกษาในโรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 

ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก การศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในวิชา

เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน  

ไดแก แบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน 

ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่

เรียนรูดวยแบบฝกทักษะ 

หมายถึง สื่อการจัดการเรียนรู ที่ผูวิจัยไดดําเนินการสรางขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนรูเพื่อ

ฝกใหนักเรียนเกิดทักษะการแกโจทยปญหาฟสิกส ในหนวยการเรียนรูแรงและการเคลื่อนที่ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่

ของนิวตัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง คะแนนของนักเรียนที่การเรียนรู เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ใน

หนวยการเรียนรูในหนวยการเรียนรูแรงและการเคลื่อนท่ี เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันวิชาฟสิกส โดยสามารถวัด

ไดจากการทําแบบทดสอบเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ปฏิบัติเทาที่ควร โดยนักเรียนสวนใหญเนนการทองจําเนื้อหามากกวาการฝกฝนใหเกิดทักษะดวยตัวเองและไมมี

ความกระตือรือรนที่จะหาคําตอบดวยตัวเอง จึงทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจหลักการของเรื่องที่เรียนและ

ทักษะในการแกโจทยไมเพียงพอ จึงทําใหนักเรียนมีปญหาดานการเรียนรูและทักษะในการแกโจทยปญหา จึงสงผล

งมีความสนใจที่นําแบบฝกทักษะมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูใน

วิชาฟสิกส เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ ตลอดจนมีทักษะกระบวนการที่ดีทางวิทยาศาสตร เพื่อจะไดนําเอา

อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในวิชาฟสิกส เรื่อง

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดเรียนรูดวยแบบฝกทักษะ ในการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องกฎการ

ปการศึกษา 2561จํานวน 

ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก การศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในวิชา

าฟสิกสของนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที ่

หมายถึง สื่อการจัดการเรียนรู ที่ผูวิจัยไดดําเนินการสรางขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนรูเพื่อ

ยนรูแรงและการเคลื่อนที่ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่

หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่การเรียนรู เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ใน

เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันวิชาฟสิกส โดยสามารถวัด



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
สุชา  จันทรเอม (2527

ดวยตนเอง เปนกิจกรรมที่ทําให

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

สอนในกลุมวิชาทักษะอยางมาก  เพราะแบบฝกจะเปนสื่อแหงการปฏิบัติของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะใน

การเรียนรูในเรื่องท่ีฝกเพิ่มมากขึ้น  ดังน้ี

1)  แบบฝกเปนสวนเพิ่มเติมหรือสวนเสริมหนังสือในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระ

ของครูเพราะแบบฝกเปนสวนที่ทําขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ

2)  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  เนื่องจากใหเด็กทําแบบฝกที่

ชวยใหประสบผลสําเร็จในดานจิตใจ

3)  แบบฝกเปนเครื่องชวยใหเด็กฝกไดดีขึ้น  ทั้งนี้ตองอาศัยการสงเสริม และความเอาใจใสของครูผูสอน

ดวย 

4)  แบบฝกเปนเครื่องมือวัดผลการเรียน  หลังจากจบบทเรียนแตละครั้ง

5)  แบบฝกที่จัดขึ้นเปนรูปเ

6)  แบบฝกที่จัดขึ้นนอกเหนือแบบฝกในบทเรียนจะชวยใหเด็กฝกฝนความชํานาญเพิ่มขึ้น

7)การใหทําแบบฝกชวยใหครูทราบถึงจุดแดน  ขอบกพรองหรือปญหาดานตาง ๆ ของเด็กไดชัดเจน  ซึ่งมี

ผลตอครูที่จะนําไปดําเนินการปรับปรุงแกไขเด็ก  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

8)  แบบฝกชวยใหประหยัดคาใชจาย  และผูเรียนสามารถบันทึกผลการฝกพรอมท้ังมองเห็นความกาวหนา

ของนักเรียนกําหนดเอง 

จากแนวความคิดที่กลาวมา ผูวิจัยจึงใชแบบฝกทักษะเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางกา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอน

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอน โดยใช

ดังตอไปนี ้

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

เขต 34 จํานวน 16 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย

1) แบบฝกทักษะ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งประกอบดวย เนื้อหาสาระ ใบความรู สูตรการ

คํานวณ และแบบฝกทักษะ เพื่อใชประกอบการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะการแกโจทยปญหาดวยตนเอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

 
2527)  ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา  การใชแบบฝกทําใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ

ดวยตนเอง เปนกิจกรรมที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางจริงจัง เพราะนักเรียนมีประสบการณตรง

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531) ไดเสนอถึงแบบฝกมีประโยชนตอการเรียนการ

สอนในกลุมวิชาทักษะอยางมาก  เพราะแบบฝกจะเปนสื่อแหงการปฏิบัติของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะใน

ยนรูในเรื่องท่ีฝกเพิ่มมากขึ้น  ดังน้ี 

แบบฝกเปนสวนเพิ่มเติมหรือสวนเสริมหนังสือในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระ

ของครูเพราะแบบฝกเปนสวนที่ทําขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ   

ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  เนื่องจากใหเด็กทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถจะ

ชวยใหประสบผลสําเร็จในดานจิตใจ 

แบบฝกเปนเครื่องชวยใหเด็กฝกไดดีขึ้น  ทั้งนี้ตองอาศัยการสงเสริม และความเอาใจใสของครูผูสอน

แบบฝกเปนเครื่องมือวัดผลการเรียน  หลังจากจบบทเรียนแตละครั้ง 

แบบฝกที่จัดขึ้นเปนรูปเลม  เด็กสามารถเก็บรักษาไวเปนแนวทางเพื่อทบทวนบทเรียนดวยตัวเอง

แบบฝกที่จัดขึ้นนอกเหนือแบบฝกในบทเรียนจะชวยใหเด็กฝกฝนความชํานาญเพิ่มขึ้น

การใหทําแบบฝกชวยใหครูทราบถึงจุดแดน  ขอบกพรองหรือปญหาดานตาง ๆ ของเด็กไดชัดเจน  ซึ่งมี

ไปดําเนินการปรับปรุงแกไขเด็ก  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

แบบฝกชวยใหประหยัดคาใชจาย  และผูเรียนสามารถบันทึกผลการฝกพรอมท้ังมองเห็นความกาวหนา

จากแนวความคิดที่กลาวมา ผูวิจัยจึงใชแบบฝกทักษะเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางกา

โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอน 

การดําเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอน โดยใชแบบฝกทกัษะ  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 

โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย 

แบบฝกทักษะ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งประกอบดวย เนื้อหาสาระ ใบความรู สูตรการ

ะ เพื่อใชประกอบการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะการแกโจทยปญหาดวยตนเอง

387 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา  การใชแบบฝกทําใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ

เด็กเกิดการเรียนรูอยางจริงจัง เพราะนักเรียนมีประสบการณตรง 

ไดเสนอถึงแบบฝกมีประโยชนตอการเรียนการ

สอนในกลุมวิชาทักษะอยางมาก  เพราะแบบฝกจะเปนสื่อแหงการปฏิบัติของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะใน

แบบฝกเปนสวนเพิ่มเติมหรือสวนเสริมหนังสือในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระ

เหมาะสมกับความสามารถจะ

แบบฝกเปนเครื่องชวยใหเด็กฝกไดดีขึ้น  ทั้งนี้ตองอาศัยการสงเสริม และความเอาใจใสของครูผูสอน

ลม  เด็กสามารถเก็บรักษาไวเปนแนวทางเพื่อทบทวนบทเรียนดวยตัวเอง 

แบบฝกที่จัดขึ้นนอกเหนือแบบฝกในบทเรียนจะชวยใหเด็กฝกฝนความชํานาญเพิ่มขึ้น 

การใหทําแบบฝกชวยใหครูทราบถึงจุดแดน  ขอบกพรองหรือปญหาดานตาง ๆ ของเด็กไดชัดเจน  ซึ่งมี

ไปดําเนินการปรับปรุงแกไขเด็ก  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

แบบฝกชวยใหประหยัดคาใชจาย  และผูเรียนสามารถบันทึกผลการฝกพรอมท้ังมองเห็นความกาวหนา

จากแนวความคิดที่กลาวมา ผูวิจัยจึงใชแบบฝกทักษะเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของ

การดําเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

แบบฝกทักษะ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งประกอบดวย เนื้อหาสาระ ใบความรู สูตรการ

ะ เพื่อใชประกอบการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะการแกโจทยปญหาดวยตนเอง 



 

 

2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เปนขอสอบแบบปรนัย 

จํานวน 30 ขอโดยประกอบไปดวยเรื่อง กฎขอที่หนึ่งของนิวตัน กฎขอท่ีสองของนิวตัน และกฎขอท่ีสามขอ

3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยแบบฝกทักษะ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิว

ตัน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือวิจัย

1.การสรางชุดแบบฝกทักษะเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มีข้ันตอนดังตอไปนี้

ขัน้ที่ 1ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกทักษะ

ขั้นท่ี 2 ดําเนินการสรางแบบฝกทักษะที่สอดคลองกับเนื้อหาในหนวยการเรียนรูเรื่องกฎการเคลื่อนที่

ของนิวตัน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎขอท่ีหนึ่งของนิวตัน กฎขอท่ีสองของนิวตัน และกฎขอที่

ครอบคลุมทั้งดานความรู ดานทักษะกระบวนการในการเรียนรูเรื่องกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

ขั้นท่ี 3 นําแบบฝกทักษะเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

เหมาะสม และความเปนไปได

Congruency: IOC)  ตั้งแต 0.50

ขั้นท่ี 4นําแบบฝกทักษะที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว มาปรับปรุงตามขอเสนอแ

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อจัดทําเปนแบบฝกทักษะฉบับสมบูรณที่นําใชกับนักเรียนตอไป  

2. การสรางแบบทดสอบ มีขั้นตอนดังตอไปนี้

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ และศึกษาหนวยการ

เรียนรูแรงและการเคลื่อนท่ี เรื่องกฎการเคลื่อนที่

ขั้นที่ 2 ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ที่

สัมพันธกับแนวคิดและหลักการ ที่สอดคลองกับเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จํานวน 

ปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน30 

ตอบผิดได 0 คะแนน  

ขั้นที่ 3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ที่สรางขึ้นไปให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับพฤติกรรมที่ตองการ

จะวัดโครงสราง และความเหมาะสมของภาษาที่ใชความสอดคล

ผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง 

Congruency: IOC)  ตั้งแต 0.50

ขั้นที่ 4นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจส

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณตอไป  

3. การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการ

เคลื่อนท่ีของนิวตัน มีขั้นตอนดังตอไปนี้

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงาน

ขั้นท่ี 2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ ในหนวย

การเรียนรู แรงและเคลื่อนที่ เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน จํานวน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เปนขอสอบแบบปรนัย 

ขอโดยประกอบไปดวยเรื่อง กฎขอที่หนึ่งของนิวตัน กฎขอท่ีสองของนิวตัน และกฎขอท่ีสามขอ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยแบบฝกทักษะ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิว

ตัน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือวิจัย 

การสรางชุดแบบฝกทักษะเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มีข้ันตอนดังตอไปนี้

ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกทักษะ

ดําเนินการสรางแบบฝกทักษะที่สอดคลองกับเนื้อหาในหนวยการเรียนรูเรื่องกฎการเคลื่อนที่

ของนิวตัน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎขอท่ีหนึ่งของนิวตัน กฎขอท่ีสองของนิวตัน และกฎขอที่

ครอบคลุมทั้งดานความรู ดานทักษะกระบวนการในการเรียนรูเรื่องกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

นําแบบฝกทักษะเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  พิจารณาความถูกตองในดานเนื้อหา ภาษา ความ

เหมาะสม และความเปนไปไดในการนําไปใชจริง โดยใชเกณฑพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง 

50 ขึ้นไป 

นําแบบฝกทักษะที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว มาปรับปรุงตามขอเสนอแ

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อจัดทําเปนแบบฝกทักษะฉบับสมบูรณที่นําใชกับนักเรียนตอไป   

การสรางแบบทดสอบ มีขั้นตอนดังตอไปนี ้

ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ และศึกษาหนวยการ

เรียนรูแรงและการเคลื่อนท่ี เรื่องกฎการเคลื่อนทีข่องนิวตัน  

ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ที่

สัมพันธกับแนวคิดและหลักการ ที่สอดคลองกับเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จํานวน 

30 ขอ ขอละ 1 คะแนน ขอสอบแบบปรนัยมีเกณฑใหคะแนนโดยตอบถูกได 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ที่สรางขึ้นไปให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับพฤติกรรมที่ตองการ

ะวัดโครงสราง และความเหมาะสมของภาษาที่ใชความสอดคลองของพฤติกรรมที่ตองการวัด แลวนําคะแนนจาก

ผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOCโดยใชเกณฑพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง 

50 ขึ้นไป 

นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว มาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณตอไป   

การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการ

เคลื่อนท่ีของนิวตัน มีขั้นตอนดังตอไปนี ้

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินความพึงพอใจ

สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ ในหนวย

การเรียนรู แรงและเคลื่อนที่ เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน จํานวน 16 ขอ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เปนขอสอบแบบปรนัย 

ขอโดยประกอบไปดวยเรื่อง กฎขอที่หนึ่งของนิวตัน กฎขอท่ีสองของนิวตัน และกฎขอท่ีสามของนิวตัน 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยแบบฝกทักษะ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิว

การสรางชุดแบบฝกทักษะเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มีข้ันตอนดังตอไปนี ้

ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกทักษะ 

ดําเนินการสรางแบบฝกทักษะที่สอดคลองกับเนื้อหาในหนวยการเรียนรูเรื่องกฎการเคลื่อนที่

ของนิวตัน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎขอท่ีหนึ่งของนิวตัน กฎขอท่ีสองของนิวตัน และกฎขอที่สามของนิวตัน     ที่

ครอบคลุมทั้งดานความรู ดานทักษะกระบวนการในการเรียนรูเรื่องกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

นําแบบฝกทักษะเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 

พิจารณาความถูกตองในดานเนื้อหา ภาษา ความ

ในการนําไปใชจริง โดยใชเกณฑพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

นําแบบฝกทักษะที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว มาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ และศึกษาหนวยการ

ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ที่

สัมพันธกับแนวคิดและหลักการ ที่สอดคลองกับเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จํานวน 30 ขอ เปนขอสอบแบบ

บปรนัยมีเกณฑใหคะแนนโดยตอบถูกได 1 คะแนน 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ที่สรางขึ้นไปให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับพฤติกรรมที่ตองการ

องของพฤติกรรมที่ตองการวัด แลวนําคะแนนจาก

โดยใชเกณฑพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

อบจากผูเชี่ยวชาญแลว มาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการ

วิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินความพึงพอใจ 

สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนโดยใชชุดแบบฝกทักษะ ในหนวย



 

 

ขั้นท่ี 3 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชา

เชิงเนื้อหา (Content Validity) 

การนําไปใชจริง โดยใชเกณฑพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง 

ขั้นที่ 4นําแบบสอบ

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่นําใชกับนักเรียนตอไป  

การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้

1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเ

จัดการเรียนรูเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

2. ผูวิจัยดําเนินกจิกรรมการเรียนรู เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน ในชวงเวลาของช่ัวโมงเรียนวิชาฟสิกส

ในวันศุกร คาบเรียนที่ 1 – 2 ชวงเวลา

แบบฝกทักษะ เพื่อใหนักเรียนเกิดกระบวนการคดิและเรยีนรูดวยตนเอง โดยผูวิจยัจะเปนผูใหคําแนะนาํในการทํา

แบบฝกทักษะ 

3. หลังจากการจัดการเรียนรูเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบ

เรียนรู 

4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจใหนักเรียนประเมินหลังการเรียนรูโดยการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการ

เคลื่อนท่ีของนิวตัน 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

 ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาประมวลผลตามระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยผูวิจัยไดวิเคราะห

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1)  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ

การหาคาดัชนีความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับพฤติกรรมที่

ตองการจะวัด (พวงรัตน ทวีรัตน

 2)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลวิจัย

  การวิเคราะหคะแนนจากแบบทดสอบ และแบบสอบถาม ผูวิจัยหาคาเฉลี่ย 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation

โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายของความพึงพอใจของนักเรียน ดังนี้

(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ

 คาเฉลี่ย 

 คาเฉลี่ย 

 คาเฉลี่ย 

 คาเฉลี่ย 

 คาเฉลี่ย 
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นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง

(Content Validity)  พิจารณาความถูกตองในดานเนื้อหา ภาษา ความเหมาะสม และความเปนไปได

การนําไปใชจริง โดยใชเกณฑพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruency: IOC)  

นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว มาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่นําใชกับนักเรียนตอไป   

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี ้

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ใหนักเรียนทํากอนการ

จัดการเรียนรูเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

ผูวิจัยดําเนินกจิกรรมการเรียนรู เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน ในชวงเวลาของช่ัวโมงเรียนวิชาฟสิกส

ชวงเวลา 08.40 น.– 10.20 น. โดยระหวางสอนผูวิจัยไดใหนักเรียนฝกปฏิบัติโดยใช

แบบฝกทักษะ เพื่อใหนักเรียนเกิดกระบวนการคดิและเรยีนรูดวยตนเอง โดยผูวิจยัจะเปนผูใหคําแนะนาํในการทํา

หลังจากการจัดการเรียนรูเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบ

นําแบบสอบถามความพึงพอใจใหนักเรียนประเมินหลังการเรียนรูโดยการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการ

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาประมวลผลตามระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยผูวิจัยไดวิเคราะห

สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

การหาคาดัชนีความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับพฤติกรรมที่

พวงรัตน ทวีรัตน, 2538) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลวิจัย 

เคราะหคะแนนจากแบบทดสอบ และแบบสอบถาม ผูวิจัยหาคาเฉลี่ย 

Standard Deviation)   

โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายของความพึงพอใจของนักเรียน ดังนี้

ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ,2538) 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง   พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง   พึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง   พึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถึง   พึงพอใจนอยท่ีสุด 
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ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง

พิจารณาความถูกตองในดานเนื้อหา ภาษา ความเหมาะสม และความเปนไปไดใน

(Index of Congruency: IOC)  ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 

ถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว มาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

รียนเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ใหนักเรียนทํากอนการ

ผูวิจัยดําเนินกจิกรรมการเรียนรู เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน ในชวงเวลาของช่ัวโมงเรียนวิชาฟสิกส

โดยระหวางสอนผูวิจัยไดใหนักเรียนฝกปฏิบัติโดยใช

แบบฝกทักษะ เพื่อใหนักเรียนเกิดกระบวนการคดิและเรยีนรูดวยตนเอง โดยผูวิจยัจะเปนผูใหคําแนะนาํในการทํา

หลังจากการจัดการเรียนรูเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังการ

นําแบบสอบถามความพึงพอใจใหนักเรียนประเมินหลังการเรียนรูโดยการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการ

ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาประมวลผลตามระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดัง

การหาคาดัชนีความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับพฤติกรรมที่

เคราะหคะแนนจากแบบทดสอบ และแบบสอบถาม ผูวิจัยหาคาเฉลี่ย (Mean) สวน

โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายของความพึงพอใจของนักเรียน ดังนี ้



 

 

7. ผลการวิจัย 
การวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเ

ของนิวตัน โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 

 

ตารางท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการเรียนรูโดยแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 

การสอบ N

กอนเรียน 16

หลังเรียน 16

 จากตารางที่ 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนของนักเรียน เทากับ 

เรียนเทากับ18.69 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว

พบวาคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนโดยคะแนนความกาวหนา คิดเปนรอยละ 

 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน

 

1. ดานเนื้อหา 

1.1 ขั้นตอนในการทําแบบฝกทักษะของนักเรียนมีการกําหนดอยางชัดเจน

1.2 ขนาดของตัวอักษรของแบบฝกทักษะมีความเหมาะสมและชัดเจน

1.3 คําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานมีการกําหนดไวอยางชัดเจน

1.4 ตัวอยางการแกโจทยปญหาชัดเจน เปนขั้นตอน และเขาใจงาย

1.5 โจทยปญหามีความยากงายตามความเหมาะสม

1.6 จํานวนขอแบบฝกทักษะมีความเหมาะสม

2. ดานกิจกรรมการเรียนรู 

2.1 นักเรียนสามารถเรยีนรูจากแบบฝกทักษะอยางเต็มศักยภาพของตนเอง

2.2 นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ขณะทําแบบฝก

ทักษะ 

2.3 นักเรียนสามารถทําแบบฝกทักษะไปตามลําดับขั้นตอน

3. ดานการวัดผลประเมนิผล 

3.1 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู

3.2 นักเรียนทราบถึงผลการเรียนรูของตนเอง

3.3 การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการทําชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่

ของนิวตัน โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 1 

คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการเรียนรูโดยแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 

N mean S.D รอยละ

16 10.88 2.39 36.67

 

16 18.69 2.87 63.33

พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนของนักเรียน เทากับ 10.88 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลัง

คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนและหลังการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 

พบวาคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนโดยคะแนนความกาวหนา คิดเปนรอยละ 

ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน

รายการ mean S.D

ขั้นตอนในการทําแบบฝกทักษะของนักเรียนมีการกําหนดอยางชัดเจน 4.38 0.52

ขนาดของตัวอักษรของแบบฝกทักษะมีความเหมาะสมและชัดเจน 5.00 0.00

คําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานมีการกําหนดไวอยางชัดเจน 4.50 0.53

ตัวอยางการแกโจทยปญหาชัดเจน เปนขั้นตอน และเขาใจงาย 4.25 0.71

โจทยปญหามีความยากงายตามความเหมาะสม 4.38 0.74

จํานวนขอแบบฝกทักษะมีความเหมาะสม 4.50 0.29

รวม 4.38 0.52

ยนรูจากแบบฝกทักษะอยางเต็มศักยภาพของตนเอง 4.38 0.92

นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ขณะทําแบบฝก 4.75 0.46

นักเรียนสามารถทําแบบฝกทักษะไปตามลําดับขั้นตอน 4.25 1.04

รวม 4.46 0.30

มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู 4.88 0.35

นักเรียนทราบถึงผลการเรียนรูของตนเอง 5.00 0.00

การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 4.75 0.46

รวม 4.88 0.13
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รียนกอนและหลังการทําชุดแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่

คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการเรียนรูโดยแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้น

รอยละ 
รอยละ

ความกาวหนา 
36.67  

 26.66 

63.33  

คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลัง

างกอนและหลังการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 

พบวาคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนโดยคะแนนความกาวหนา คิดเปนรอยละ 26.66 

ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน 

S.D ระดับความพงึพอใจ 

0.52 มาก 

0.00 มากที่สุด 

0.53 มากที่สุด 

0.71 มาก 

0.74 มาก 

0.29 มากที่สุด 

0.52 มาก 

0.92 มาก 

0.46 มากที่สุด 

1.04 มาก 

0.30 มาก 

0.35 มากที่สุด 

0.00 มากที่สุด 

0.46 มากที่สุด 

0.13 มากที่สุด 



 

 

4. ดานผลผลิต 

4.1 นักเรียนมีความรูเพิ่มจากการใชแบบฝกทักษะ

4.2 นักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน และการแกโจทยปญหาเพื่อให

ไดมาซึ่งคําตอบ 

4.3 นักเรียนเกิดความรักและอยากเรียนวิชาฟสิกส

4.4 นักเรียนมีโอกาสการเรียนรูอยางอิสร

รวมทั้งสิ้น

 

 จากตารางท่ี 2 พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะเรื่อง กฎการ

เคลื่อนที่ของนิวตันอยูในระดับมาก  

ที่สุดในดานการวัดผลและประเมินผล 

4.72) และมีความพึงพอใจมากในดานเนื้อหาและดานจัดการเรียนการสอน 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอน โดยใชแบบฝกทักษะครั้งน้ีมีประเด็นที่สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ

ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นปที่ 

ทักษะสูงกวากอนเรียนรูซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของน้ําฝน คูเจริญไพศาล 

ทักษะการเรียกช่ือและเขียนสูตรโครงสรางของสารอินทรีย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนิสิตปริญญาตรีชั้นปท่ี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 3) จํานวนนิสิตที่สอบไดคะแนนตั้ง

และงานวิจัยของ กาญจนา ตุนคําแดง

คอมพิวเตอร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

พบวานกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกทักษะการคิดมีทักษะการคิดสูงกวากอนสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และผลการประเมินคุณภาพของโครงงานที่นักเรียนพัฒนาขึ้นในภาพรวม มีคุณภาพในระดับดีมาก

ดังนั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้ของผูวิจัยแสดงใหเห็นวาการที่นักเรีย

ฝกทักษะทําใหนักเรียนไดพัฒนาความรูในเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันของนักเรียนใหสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากแบบ

ฝกทักษะเปนสื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอนที่สําคัญอยางหนึ่งมีไวใหนักเรียนฝกฝน เพื่อเพิ่มทักษะภายหลังที่

นักเรียนไดเรียนเนื้อหาจากแบบเรียนปกติแลว แบบฝกทักษะจะทําใหผูเรียน มีความเขาใจ มีความรูความสามารถ

และทักษะในสิ่งที่เรียนมากขึ้นซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดองคความรูในการพัฒนาและเรียนรูวิชาฟสิกสอยางมี

ประสิทธิผลตอไป  

2.ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดเรี

ของนิวตันพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยรวมมี

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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รายการ mean S.D

มจากการใชแบบฝกทักษะ 5.00 0.00

นักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน และการแกโจทยปญหาเพื่อให 4.50 0.53

นักเรียนเกิดความรักและอยากเรียนวิชาฟสิกส 4.63 0.52

นักเรียนมีโอกาสการเรียนรูอยางอิสระ 4.75 0.46

รวม 4.72 0.21

รวมทั้งสิ้น 4.46 0.19

พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะเรื่อง กฎการ

เคลื่อนที่ของนิวตันอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย= 4.46)เมื่อพิจารณาในรายดานพบวานักเรียนมี

ที่สุดในดานการวัดผลและประเมินผล (คาเฉลี่ย= 4.88) รองลงมามีความพึงพอใจมากที่สุดในดานผลผลิต 

และมีความพึงพอใจมากในดานเนื้อหาและดานจัดการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย= 4.46

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
รวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอน โดยใชแบบฝกทักษะครั้งน้ีมีประเด็นที่สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะในวิชาฟสิกส เรื่องกฎการเคลื่อนที่

ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นปที่ 4 โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรูโดยใชแบบฝก

ทักษะสูงกวากอนเรียนรูซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของน้ําฝน คูเจริญไพศาล (2560)ไดทําการวิจัยเพื่อสรางชุดฝก

กช่ือและเขียนสูตรโครงสรางของสารอินทรีย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนิสิตปริญญาตรีชั้นปท่ี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

จํานวนนิสิตที่สอบไดคะแนนตั้งแตรอยละ 80 -100 มีจํานวน 35 

และงานวิจัยของ กาญจนา ตุนคําแดง(2553)  ไดทําการวิจัยเพื่อสรางชุดฝกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาโครงงาน

คอมพิวเตอร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนแมปะวิทยาคม  อําเภอแมสอด  จังหวัดตากผลการวิจัย

กเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกทักษะการคิดมีทักษะการคิดสูงกวากอนสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

และผลการประเมินคุณภาพของโครงงานที่นักเรียนพัฒนาขึ้นในภาพรวม มีคุณภาพในระดับดีมาก

ดังนั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้ของผูวิจัยแสดงใหเห็นวาการที่นักเรียนไดเรียนรูในวิชาฟสิกส ดวยการทําแบบ

ฝกทักษะทําใหนักเรียนไดพัฒนาความรูในเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันของนักเรียนใหสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากแบบ

ฝกทักษะเปนสื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอนที่สําคัญอยางหนึ่งมีไวใหนักเรียนฝกฝน เพื่อเพิ่มทักษะภายหลังที่

นักเรียนไดเรียนเนื้อหาจากแบบเรียนปกติแลว แบบฝกทักษะจะทําใหผูเรียน มีความเขาใจ มีความรูความสามารถ

และทักษะในสิ่งที่เรียนมากขึ้นซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดองคความรูในการพัฒนาและเรียนรูวิชาฟสิกสอยางมี

ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดเรียนรูดวยแบบฝกทักษะ ในการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องกฎการเคลื่อนที่

ของนิวตันพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยรวมมี
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S.D ระดับความพงึพอใจ 

0.00 มากที่สุด 

0.53 มากที่สุด 

0.52 มากที่สุด 

0.46 มากที่สุด 

0.21 มากที่สุด 

0.19 มาก 

พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะเรื่อง กฎการ

เมื่อพิจารณาในรายดานพบวานักเรียนมีความพึงพอใจมาก

รองลงมามีความพึงพอใจมากที่สุดในดานผลผลิต (คาเฉลี่ย= 

46, 4.38) ตามลําดับ 

รวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ จังหวัดแมฮองสอน โดยใชแบบฝกทักษะครั้งน้ีมีประเด็นที่สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

ในวิชาฟสิกส เรื่องกฎการเคลื่อนที่

โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรูโดยใชแบบฝก

ไดทําการวิจัยเพื่อสรางชุดฝก

กช่ือและเขียนสูตรโครงสรางของสารอินทรีย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนิสิตปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 พบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

35 คน คิดเปนรอยละ 100 

ไดทําการวิจัยเพื่อสรางชุดฝกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาโครงงาน

โรงเรียนแมปะวิทยาคม  อําเภอแมสอด  จังหวัดตากผลการวิจัย

กเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกทักษะการคิดมีทักษะการคิดสูงกวากอนสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

และผลการประเมินคุณภาพของโครงงานที่นักเรียนพัฒนาขึ้นในภาพรวม มีคุณภาพในระดับดีมาก 

นไดเรียนรูในวิชาฟสิกส ดวยการทําแบบ

ฝกทักษะทําใหนักเรียนไดพัฒนาความรูในเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันของนักเรียนใหสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากแบบ

ฝกทักษะเปนสื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอนที่สําคัญอยางหนึ่งมีไวใหนักเรียนฝกฝน เพื่อเพิ่มทักษะภายหลังที่

นักเรียนไดเรียนเนื้อหาจากแบบเรียนปกติแลว แบบฝกทักษะจะทําใหผูเรียน มีความเขาใจ มีความรูความสามารถ

และทักษะในสิ่งที่เรียนมากขึ้นซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดองคความรูในการพัฒนาและเรียนรูวิชาฟสิกสอยางมี

ยนรูดวยแบบฝกทักษะ ในการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องกฎการเคลื่อนที่

ของนิวตันพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยรวมมี



 

 

ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดแสดงใหเห็นวา การใหนักเรียนทําชุดแบบฝกทักษะการแกโจทยป

สงผลใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมีความสุขเมื่อทําแบบฝกหัดได จึงทําใหเกิดความรูสึก

อยากทําอีกครั้ง โดยเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรักและเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร หันมาสนใจและรักที่

จะเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุจิรา แกวจินดา

สรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝกทักษะการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหทางภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

จังหวัดระยอง พบวาหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการฝกทักษะการคิดวิเคราะห นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากตอ

การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการฝกทักษะกาคิดวิเคราะหจากเหตุผลที่กลาวมา จึงเปนการสนับสนุนผลการวิจัย ซึ่ง

พบวา หลังจากนักเรียนไดทําชุดแบบแบบฝกทักษะเรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน แลว นักเรียนมีความพึงพอใจตอ

ชุดแบบฝกทักษะในระดับมากที่สุด ทําใหนักเรียนเกิดความรักและสนใจในการเรียนรูวิชาฟสิกสมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยการใชแบบฝกทักษะทําใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ

ที่เรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจและความรักตอวิชาวิทยาศาสตร โดยนักเรียนที่มีความ

พึงพอใจท่ีดีตอวิทยาศาสตรจะรักการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตร ดังนั้น

จึงควรใชชุดแบบฝกทักษะเปนสื่อในกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดฝกฝน และเพื่อเพิ่มทักษะภายหลังที่

นักเรียนไดเรียนเนื้อหาจากแบบเรียนปกติ และสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนวิชาอื่น และการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของนักเรียนไดตอไป
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ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดแสดงใหเห็นวา การใหนักเรียนทําชุดแบบฝกทักษะการแกโจทยป

สงผลใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมีความสุขเมื่อทําแบบฝกหัดได จึงทําใหเกิดความรูสึก

อยากทําอีกครั้ง โดยเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรักและเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร หันมาสนใจและรักที่

ากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุจิรา แกวจินดา (2556)

สรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝกทักษะการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหทางภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม อําเภอเมือง 

จังหวัดระยอง พบวาหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการฝกทักษะการคิดวิเคราะห นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากตอ

การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการฝกทักษะกาคิดวิเคราะหจากเหตุผลที่กลาวมา จึงเปนการสนับสนุนผลการวิจัย ซึ่ง

ชุดแบบแบบฝกทักษะเรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน แลว นักเรียนมีความพึงพอใจตอ

ชุดแบบฝกทักษะในระดับมากที่สุด ทําใหนักเรียนเกิดความรักและสนใจในการเรียนรูวิชาฟสิกสมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยการใชแบบฝกทักษะทําใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ

ที่เรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจและความรักตอวิชาวิทยาศาสตร โดยนักเรียนที่มีความ

พึงพอใจท่ีดีตอวิทยาศาสตรจะรักการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตร ดังนั้น

ะเปนสื่อในกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดฝกฝน และเพื่อเพิ่มทักษะภายหลังที่

นักเรียนไดเรียนเนื้อหาจากแบบเรียนปกติ และสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนวิชาอื่น และการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของนักเรียนไดตอไป 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

สินคาและพัสดุภัณฑ. 

). การพัฒนาชุดฝกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาเคาโครงโครงงานคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 . วิทยานิพนธ สาขาหลักสูตรและการสอน ม

. (2553). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูภูมิศาสตรเรื่อง ทวีป

ยุโรป กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค. 

. (2558). การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความภาษาไทยสําหรั

3 อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.  

แบบฝกเสริมทักษะ.สืบคนเมื่อ 7 มกราคม 2561, จาก 

.kroobannok.com/5372. 
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ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดแสดงใหเห็นวา การใหนักเรียนทําชุดแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาฟสิกส 

สงผลใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมีความสุขเมื่อทําแบบฝกหัดได จึงทําใหเกิดความรูสึก

อยากทําอีกครั้ง โดยเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรักและเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร หันมาสนใจและรักที่

(2556) ไดดําเนินการวิจัยเพื่อ

สรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝกทักษะการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถ

าลวัดโขดทิมทาราม อําเภอเมือง 

จังหวัดระยอง พบวาหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการฝกทักษะการคิดวิเคราะห นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากตอ

การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการฝกทักษะกาคิดวิเคราะหจากเหตุผลที่กลาวมา จึงเปนการสนับสนุนผลการวิจัย ซึ่ง

ชุดแบบแบบฝกทักษะเรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน แลว นักเรียนมีความพึงพอใจตอ

ชุดแบบฝกทักษะในระดับมากที่สุด ทําใหนักเรียนเกิดความรักและสนใจในการเรียนรูวิชาฟสิกสมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยการใชแบบฝกทักษะทําใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดทักษะในสิ่ง

ที่เรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจและความรักตอวิชาวิทยาศาสตร โดยนักเรียนที่มีความ

พึงพอใจท่ีดีตอวิทยาศาสตรจะรักการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตร ดังนั้น

ะเปนสื่อในกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดฝกฝน และเพื่อเพิ่มทักษะภายหลังที่

นักเรียนไดเรียนเนื้อหาจากแบบเรียนปกติ และสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนวิชาอื่น และการดําเนิน

.กรุงเทพฯ :องคการรับสง

การพัฒนาชุดฝกทักษะการคิดเพื่อพัฒนาเคาโครงโครงงานคอมพิวเตอร สําหรับ

วิทยานิพนธ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูภูมิศาสตรเรื่อง ทวีป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้น 

วิทยานิพนธ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนคณะ

การพัฒนาชุดทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5. ปริญญา
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การสรางและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึ

และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2548). การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ 

นักวิจัยชี้ ศึกษาไทยเหลื่อมล้ําสูงตองปฏิรูปทั้งระบบ.สืบคนเมื่อ 

http://www.tnamcot.com/view/59c3404de3f8e48a7e40450e. 

ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2536). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 3

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2546). แนวทางการประเมินผลจิตพิสัยวิท

กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่

โดยใชว ิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสรางองคความรูดวยตนเองกับการจัดการเรียนการสอน

วิทยานิพนธ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน).พระนครศรีอยุธยา : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ

. ถายเอกสาร 

การสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝกทักษะการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ

การสอน มหาวิทยาลัยบรูพา. 
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สํานักทดสอบทางการศึกษา

กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอรกรุป 

สืบคนเมื่อ 7 มกราคม 2561, จาก 

3.กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริม

แนวทางการประเมินผลจิตพิสัยวิทยาศาสตรและ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โดยใชว ิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสรางองคความรูดวยตนเองกับการจัดการเรียนการสอน

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ

การสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝกทักษะการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู 

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ



 

 

การพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

(NLP) เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

แนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส

75/75(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภา

(NLP) กอนเรียนและหลังเรียน

โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

ออม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการโปรแกรมภาษา

ประสาทสัมผัส (NLP) จํานวน 

และหลังเรียน จํานวน 20 ขอ

เรียนรูดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

วิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา 
1. กิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

กวาเกณฑที่กําหนดไว 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

ภาษาอังกฤษ มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอย

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ภาษาประสาทสมัผสั (NLP) เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน พบวา 

โดยรวมนักเรยีนมีทัศนคติทางบวกอยู

 

คําสําคัญ :  โปรแกรมภาษาประสาทสัมผสั

                                                          
1 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนวิทยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา
2 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนวิทยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา
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การพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 
อุมลรัตน บุปผาโรจน

1  อมรรัตน ว ัฒนาธร 2 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) สรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม

แนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส(NLP) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

กอนเรียนและหลังเรียน (3) เปรียบเทียบทัศนคติทางบวกตอทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการ

โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) กอนเรียนและหลังเรียนกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้คือนักเรียนโรงเรียนบานนา

5 จํานวน 15 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการโปรแกรมภาษา

จํานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ขอ และแบบวัดทัศนคติทางบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เรียนรูดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) กอนและหลังเรียน จํานวน 

วิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช 

กิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) เพื่อสงเสริมความสามารถ

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีทัศนคติทางบวกตอกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรม

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน พบวา 

โดยรวมนักเรยีนมีทัศนคติทางบวกอยูในระดับมากที่สุด (x = 3.48, S.D. = 0.48) 

โปรแกรมภาษาประสาทสัมผสั, ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ, ทัศนคติทางบวก
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การพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

สรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

ษาอังกฤษโดยใชกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

เปรียบเทียบทัศนคติทางบวกตอทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการ

กอนเรียนและหลังเรียนกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้คือนักเรียนโรงเรียนบานนา

โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการโปรแกรมภาษา

ชั่วโมงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษกอน

แบบวัดทัศนคติทางบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการ

จํานวน 15 ขอ สถิติที่ใชในการ

ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test Dependent 

เพื่อสงเสริมความสามารถ

) เทากับ 85.33/84.44 สูง

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชกิจกรรม

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสาร

มีทัศนคติทางบวกตอกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรม

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน พบวา 

ทัศนคติทางบวก 

) 
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Abstract 
The research aimed to (1) construct and identify the efficiency of NLP Learning Activity 

for four English Abilities to promote English communicative abilities for the 5
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Development of Learning Activity Using NLP Process to Promote English 

Communicative Abilities for the 5th Grade Students

 
Umonrat Buppharoj

1
  Amornrat Wattanatorn

2 

The research aimed to (1) construct and identify the efficiency of NLP Learning Activity 

for four English Abilities to promote English communicative abilities for the 5

using the efficiency criteria of 75/75 (2) compare learning achievement 

before and after learning through NLP approach (3) compare positive attitudes before and after 

learning through NLP approach. Research samples were 15 the fifth grade students of Ban 

School, being enrolled in the second semester of the 2018 academic year, and obtained using 

. The research instruments used for data gathering were 6 lesson plans 

using NLP Learning Activity for two hours per each, learning achievement test, and positive 

attitudes questionnaires. The statistics used to analyze the data include the mean, percentage, 

the standard deviation and t-test dependent. The results of the study were as follows:

1. The NLP Learning Activity to promote English communicative abilities for the 5

students had an efficiency of 85.33/84.44, was higher the expected criterion (75/75).

2. The students’ learning achievement after learning through NLP Learning Activity was 

significantly higher at the 0.05 level. 

3. The students’ positive attitudes towards learning by using of NLP Learning Activity were at the 

highest level (x = 3.48, S.D. = 0.48) after learning. 

Neuro Linguistic Programming, English Abilities, Attitudes   
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Development of Learning Activity Using NLP Process to Promote English 

Grade Students 

The research aimed to (1) construct and identify the efficiency of NLP Learning Activity 

for four English Abilities to promote English communicative abilities for the 5th grade students in 

using the efficiency criteria of 75/75 (2) compare learning achievement 

before and after learning through NLP approach (3) compare positive attitudes before and after 

learning through NLP approach. Research samples were 15 the fifth grade students of Ban Na-Om 

School, being enrolled in the second semester of the 2018 academic year, and obtained using 

. The research instruments used for data gathering were 6 lesson plans 

evement test, and positive 

attitudes questionnaires. The statistics used to analyze the data include the mean, percentage, 

test dependent. The results of the study were as follows: 

h communicative abilities for the 5th grade 

students had an efficiency of 85.33/84.44, was higher the expected criterion (75/75). 

2. The students’ learning achievement after learning through NLP Learning Activity was 

3. The students’ positive attitudes towards learning by using of NLP Learning Activity were at the 

umonrat.b.1988@gmail.com) 



 

 

1. บทนํา 
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน 

วา “The working language of ASEAN shall be English” 

ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาที่สองของชาวอาเซียน เคียงคูกับภาษาที่หนึ่งอันเปนภาษาประจําชาติ

(สมเกียรติ ออนวิมล, ออนไลน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน

รวม เนนใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง เนนการพึ่งพาตนเอง เนนการประเมินตนเอง เนนความรวมมือและ

เนนรูปแบบการเรียนรู (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน

เรียนของผูเรียนจะชวยใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สนองตอบตามความตองการของผูเรียนได กระบวนการ

เรียนรูในวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเปนวิชาที่ตองอาศัยทักษะและตอง

ความสําเร็จไดดวยตัวของผูเรียนเอง

จากสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันที่ยังไมประสบผลสําเร็จ ซึ่งปญหาที่ครูผูสอน

สวนใหญประสบในการจัดการเรียนการสอน มี 

หนา 1-3) 1. การสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากเรียน อยากใชภาษาอังกฤษ 

หองเรียนไดตามที่คาดหวัง เพราะวัสดุอุปกรณไมเหมาะ ผูเรียนมีระดับความรูที่ตางกัน 

ในการสอนเพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมใหเหมาะส

ภาษาอังกฤษ ผลการเรียนอยูในเกณฑต่ํา และขาดทัศนคติทางบวกตอวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาของเสาวภาคย ศรีโยธา 

ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 

ความสําคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปที่ 5 ยังประสบปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ ผูเรียนไมมีค

ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียนของผูเรียนยังไมเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด จากผลการทดสอบวิชา

ภาษาอังกฤษของภาคเรียนที่ผานมา พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

จากทั้งหมด 8 กลุมสาระการเรียนรู คิดเปนรอยละ 

การเรียนเสมือนจริง ผนวกรวมกับสภาพแวดลอมจริงเสมือนเรียนรูจากสถานการณที่เกิดขึ้นจริง โดยการ

เรียนรูผานการรับรูทางประสาทสัมผัสตาง ๆ ไมวาจะเปนการมองเห็น การไดยินเสียง การสัมผัส ซึ่งจะทําใหผูเรียน

สามารถเขาใจบทเรียนไดงาย

โอกาสที่จะไดทําความเขาใจตัวตนที่แทจริงของความรูสึกนึกคิดของตนเอง สืบเนื่องมาจากการทํางานของสมอง 

ภายใตการสื่อความหมายของจิตสํานึกและจิตใตสํานึกอันเปนผลมาจากประสบการณและสิ่งเราตาง ๆ 

พิบูลย, 2558, หนา 46)เมื่อการทํางานของสมอง ความคิดหรือจิตใจ และการแสดงออกทางรางกายลวนเปนเหตุผล

และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบดวยการใชภาษาเปนเครื่องมือในการสั่งการหรือคิด 

43) สงผลใหกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาท

ในการชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารจากประสบการณ ผานประสาทสัมผัสและการคิด

จินตนาการ  
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“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (ASEAN) ไดออกกฎบัตรอาเซียนขอ 

“The working language of ASEAN shall be English” ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาที่สองของชาวอาเซียน เคียงคูกับภาษาที่หนึ่งอันเปนภาษาประจําชาติ

ออนไลน, 2555) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน

รวม เนนใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง เนนการพึ่งพาตนเอง เนนการประเมินตนเอง เนนความรวมมือและ

สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน, 2545,หนา 93-98) ฉะนั้นการที่ผูสอนทราบถึงความพรอมในการ

เรียนของผูเรียนจะชวยใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สนองตอบตามความตองการของผูเรียนได กระบวนการ

เรียนรูในวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเปนวิชาที่ตองอาศัยทักษะและตองมีการฝกปฏิบัติอยูเปนประจําก็สามารถที่จะประสบ

ความสําเร็จไดดวยตัวของผูเรียนเอง 

จากสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันที่ยังไมประสบผลสําเร็จ ซึ่งปญหาที่ครูผูสอน

สวนใหญประสบในการจัดการเรียนการสอน มี 3 ประการ คือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื

การสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากเรียน อยากใชภาษาอังกฤษ 2. การไมสามารถจัดบรรยากาศใน

หองเรียนไดตามที่คาดหวัง เพราะวัสดุอุปกรณไมเหมาะ ผูเรียนมีระดับความรูที่ตางกัน 3. 

ในการสอนเพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน สงผลใหผู เรียนขาดทักษะในการเรียน

ภาษาอังกฤษ ผลการเรียนอยูในเกณฑต่ํา และขาดทัศนคติทางบวกตอวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาของเสาวภาคย ศรีโยธา (2555, หนา 1) พบวา นักเรียนสวนใหญมีปญหาดานการเรียนภาษาอังกฤษอยูใน

ด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.23 เนื่องจากนักเรียนมีพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษนอย ไมเห็น

ความสําคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและจากประสบการณของผูวิจัยที่โรงเรียนบานนาออมพบวา นักเรียนชั้น

ยังประสบปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ ผูเรียนไมมีความรูที่คงทนทางดานภาษา และ

ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียนของผูเรียนยังไมเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด จากผลการทดสอบวิชา

ภาษาอังกฤษของภาคเรียนที่ผานมา พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาภาษาอังกฤษต่ําที่สุด

รียนรู คิดเปนรอยละ 40.46 

การเรียนเสมือนจริง ผนวกรวมกับสภาพแวดลอมจริงเสมือนเรียนรูจากสถานการณที่เกิดขึ้นจริง โดยการ

เรียนรูผานการรับรูทางประสาทสัมผัสตาง ๆ ไมวาจะเปนการมองเห็น การไดยินเสียง การสัมผัส ซึ่งจะทําใหผูเรียน

สามารถเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น ดังนั้น โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (Neuro Linguistic Programming)

โอกาสที่จะไดทําความเขาใจตัวตนที่แทจริงของความรูสึกนึกคิดของตนเอง สืบเนื่องมาจากการทํางานของสมอง 

ภายใตการสื่อความหมายของจิตสํานึกและจิตใตสํานึกอันเปนผลมาจากประสบการณและสิ่งเราตาง ๆ 

เมื่อการทํางานของสมอง ความคิดหรือจิตใจ และการแสดงออกทางรางกายลวนเปนเหตุผล

และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบดวยการใชภาษาเปนเครื่องมือในการสั่งการหรือคิด (วิศิษฐ ศรีพิบูลย

สงผลใหกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (Nuero Linguistic Programming) 

ในการชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารจากประสบการณ ผานประสาทสัมผัสและการคิด

396 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ไดออกกฎบัตรอาเซียนขอ 34 บัญญัติ

ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาที่สองของชาวอาเซียน เคียงคูกับภาษาที่หนึ่งอันเปนภาษาประจําชาติของแตละคน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน

รวม เนนใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง เนนการพึ่งพาตนเอง เนนการประเมินตนเอง เนนความรวมมือและ

ฉะนั้นการที่ผูสอนทราบถึงความพรอมในการ

เรียนของผูเรียนจะชวยใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สนองตอบตามความตองการของผูเรียนได กระบวนการ

มีการฝกปฏิบัติอยูเปนประจําก็สามารถที่จะประสบ

จากสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันที่ยังไมประสบผลสําเร็จ ซึ่งปญหาที่ครูผูสอน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548 

การไมสามารถจัดบรรยากาศใน

3. การแสดงบทบาทของครู

มกับวัยของผูเรียน สงผลใหผู เรียนขาดทักษะในการเรียน

ภาษาอังกฤษ ผลการเรียนอยูในเกณฑต่ํา และขาดทัศนคติทางบวกตอวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลองกับผล

พบวา นักเรียนสวนใหญมีปญหาดานการเรียนภาษาอังกฤษอยูใน

เนื่องจากนักเรียนมีพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษนอย ไมเห็น

จากประสบการณของผูวิจัยที่โรงเรียนบานนาออมพบวา นักเรียนชั้น

วามรูที่คงทนทางดานภาษา และ

ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียนของผูเรียนยังไมเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด จากผลการทดสอบวิชา

มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาภาษาอังกฤษต่ําที่สุด

การเรียนเสมือนจริง ผนวกรวมกับสภาพแวดลอมจริงเสมือนเรียนรูจากสถานการณที่เกิดขึ้นจริง โดยการ

เรียนรูผานการรับรูทางประสาทสัมผัสตาง ๆ ไมวาจะเปนการมองเห็น การไดยินเสียง การสัมผัส ซึ่งจะทําใหผูเรียน

(Neuro Linguistic Programming)คือ

โอกาสที่จะไดทําความเขาใจตัวตนที่แทจริงของความรูสึกนึกคิดของตนเอง สืบเนื่องมาจากการทํางานของสมอง 

ภายใตการสื่อความหมายของจิตสํานึกและจิตใตสํานึกอันเปนผลมาจากประสบการณและสิ่งเราตาง ๆ (วิศิษฐ ศรี

เมื่อการทํางานของสมอง ความคิดหรือจิตใจ และการแสดงออกทางรางกายลวนเปนเหตุผล

วิศิษฐ ศรีพิบูลย, 2558, หนา 

(Nuero Linguistic Programming) หรือ NLP มีบทบาท

ในการชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารจากประสบการณ ผานประสาทสัมผัสและการคิด



 

 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวาควรนํากิจกรรมตามแนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

Programming) มาใชในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

กระบวนการของการใชความรูสึกและจินตนาการเพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมที่มีอยู เปนการเพิ่มพูนความ

เขาใจและความทรงจําที่ยาวนานข้ึนโดยการนําไปสอดแทรกในกระบวนการเรียนการ

เรียนรูภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมหรือประสบการณ

เดิม โดยอาศัยวิธีการสําคัญคือระบบประสาทรับรูทั้งหาและการใชจินตนาการสรางสรรคความรูสึก เพราะการเรียนรู

ในแตละครั้งนักเรียนอาจใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรืออาจใชประสาทสัมผัสหลาย ๆ อยางในการเรียนรู 

ซึ่งเปนกระบวนการในการเก็บบันทึกขอมูลไปสูความทรงจําในระยะยาว นับวาเปนประโยชนตอผูเรียนเปนอยางมาก 

เนื่องจากพลังแหงภาษา ความคิด และการทํางานของสมองมนุษยมีการเชื่

ของ Maguire (1996) ที่ไดทดลองใชแนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

ปรากฏวานักเรียนสามารถลําดับเหตุการณของเรื่องราวจากประสบการณของตนเองไดเปนอยางดี โดยอาศัยการ

จินตนาการจากประสบการณที่ผานมาก

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรม

ภาษาประสาทสัมผัส (NLP) เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 5 เพื่อเปนแนวทางในการสรางกิจกรรมภาษาอังกฤษ ดานการฟง 

เพื่อการสื่อสารตามแนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสใหมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนใหสูงขึ้น ตลอดจนการสรางทัศนคติทางบวกที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษใหเกิดกับผูเรียน

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดโปรแกรมภาษา

ประสาทสัมผัส(NLP) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ภาษาอังกฤษจากกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

เรียน 

3. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางบวกตอทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เรียนภาษาอังกฤษจากกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสั

หลังเรียน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียน ปง 1 สายใน ไดแก โรงเรียนบานนาออม โรงเรียนบานสบขาม โรงเรียนบานน้ําปุก โรงเรี

โรงเรียนบานขุนกําลัง โรงเรียนบานสันติสุข สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 

  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

การศึกษา 2561 โรงเรียนบานนาออม อําเภอปง จังหวัดพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวาควรนํากิจกรรมตามแนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

มาใชในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

กระบวนการของการใชความรูสึกและจินตนาการเพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมที่มีอยู เปนการเพิ่มพูนความ

เขาใจและความทรงจําที่ยาวนานข้ึนโดยการนําไปสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถ

เรียนรูภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมหรือประสบการณ

เดิม โดยอาศัยวิธีการสําคัญคือระบบประสาทรับรูทั้งหาและการใชจินตนาการสรางสรรคความรูสึก เพราะการเรียนรู

นักเรียนอาจใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรืออาจใชประสาทสัมผัสหลาย ๆ อยางในการเรียนรู 

ซึ่งเปนกระบวนการในการเก็บบันทึกขอมูลไปสูความทรงจําในระยะยาว นับวาเปนประโยชนตอผูเรียนเปนอยางมาก 

เนื่องจากพลังแหงภาษา ความคิด และการทํางานของสมองมนุษยมีการเชื่อมโยงกันอยางแยกไมออกจากงานวิจัย

ที่ไดทดลองใชแนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) กับการอานและการเขียน ผล

ปรากฏวานักเรียนสามารถลําดับเหตุการณของเรื่องราวจากประสบการณของตนเองไดเปนอยางดี โดยอาศัยการ

จินตนาการจากประสบการณที่ผานมากอนหนานี ้

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรม

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

เพื่อเปนแนวทางในการสรางกิจกรรมภาษาอังกฤษ ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารตามแนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสใหมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนใหสูงขึ้น ตลอดจนการสรางทัศนคติทางบวกที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษใหเกิดกับผูเรียน

อสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดโปรแกรมภาษา

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

าษาอังกฤษจากกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางบวกตอทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เรียนภาษาอังกฤษจากกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

สายใน ไดแก โรงเรียนบานนาออม โรงเรียนบานสบขาม โรงเรียนบานน้ําปุก โรงเรี

โรงเรียนบานขุนกําลัง โรงเรียนบานสันติสุข สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนบานนาออม อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวาควรนํากิจกรรมตามแนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (Nuero Linguistic 

มาใชในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP)เปน

กระบวนการของการใชความรูสึกและจินตนาการเพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมที่มีอยู เปนการเพิ่มพูนความ

สอนเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถ

เรียนรูภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมหรือประสบการณ

เดิม โดยอาศัยวิธีการสําคัญคือระบบประสาทรับรูทั้งหาและการใชจินตนาการสรางสรรคความรูสึก เพราะการเรียนรู

นักเรียนอาจใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรืออาจใชประสาทสัมผัสหลาย ๆ อยางในการเรียนรู 

ซึ่งเปนกระบวนการในการเก็บบันทึกขอมูลไปสูความทรงจําในระยะยาว นับวาเปนประโยชนตอผูเรียนเปนอยางมาก 

อมโยงกันอยางแยกไมออกจากงานวิจัย

กับการอานและการเขียน ผล

ปรากฏวานักเรียนสามารถลําดับเหตุการณของเรื่องราวจากประสบการณของตนเองไดเปนอยางดี โดยอาศัยการ

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรม

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารตามแนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสใหมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนใหสูงขึ้น ตลอดจนการสรางทัศนคติทางบวกที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษใหเกิดกับผูเรียน 

อสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดโปรแกรมภาษา

ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียน

าษาอังกฤษจากกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) กอนเรียนและหลัง

เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางบวกตอทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่

มผัส (NLP) กอนเรียนและ

ปการศึกษา 2561 ในกลุม

สายใน ไดแก โรงเรียนบานนาออม โรงเรียนบานสบขาม โรงเรียนบานน้ําปุก โรงเรียนบานผาตั้ง 

โรงเรียนบานขุนกําลัง โรงเรียนบานสันติสุข สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 รวม 99 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ป

ะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา



 

 

เขต 2 จํานวน 15 คน โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง 

15101 ภาษาอังกฤษกับผูวิจัย

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

 2.1 ตัวแปรตน คือ กิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรม

 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก

  

  

3. เนื้อหา 

ประกอบดวย 1. Cube is like salmon. 2. Egg is smooth and hard. 3. I am blending. 4. It’s 

chocolate. It smells sweet. 5. Lemon 

4. ระยะเวลาในการวิจัย

ระยะเวลาในการวิจัย 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 

ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ไมรวมจํานวนช่ัวโมงที่ทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
กจิกรรมตามแนวคิดโปแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

เรียนรูผานประสาทสัมผัสทางการมองเห็น การฟง การเคลื่อนไหว การสัมผัส การรับรูกลิ่น และการรับรส เพื่อ

กระตุนใหเกิดการเรียนรู ซึ่งมีทั้งหมด 

1)  ขั้นนําเสนอเนื้อหาแบงเปนขั้นการสรางพลังในการเรียนรูโดยการใชกิจกรรม 

และขั้นโปรแกรมสมองโดยใชกิจกรรมตามระบบประสามสัมผัส

  2) ขั้นการฝกแบงเปน 

ดานคําศัพท ไวยากรณ(3) ขั้นเสริมสัญญาณจากพลังจิตใตสํานึกโดยผูเรียนเขียนจากจินตนาการ วาดภาพ หรือทํา

แผนผังความคิดและ (4) ขั้นการฝกและถายโอนความรู เปนการเลือกใชภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งสี่ทักษะ

  3) ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสารแบงออกเปน ข้ันผลิตภาษา คือการปฏิบัติกิจ

กลุม จับคูและเดี่ยว และขั้นขั้นการใชภาษาในสถานการณจริงโดยผูเรียนนําคําศัพทและโครงสรางทางภาษามาแตง

ประโยคเพื่อใหสามารถสื่อสารได

 เกณฑประเมินประสิทธิภาพ 

โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสโดยมีความหมายดังน้ี

  E1หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทํากิจกรรมของผูเรียนระหวางเรียน โดย

กําหนดคามาตรฐานที่ยอมรับไดไวท่ีรอยละ 

  E2หมายถึง รอยละของคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนโดยกําหนดคามาตรฐานที่ยอมรับ

ไดไวที่รอยละ 75 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

และไวยากรณภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

คน โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) และเปนนักเรียนที่กําลังเรียนรายวิชา อ

ภาษาอังกฤษกับผูวิจัย 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน คือ กิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

ตัวแปรตาม ไดแก 

 1. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 2. ทัศนคติเชิงบวกตอวิชาภาษาอังกฤษ 

1. Cube is like salmon. 2. Egg is smooth and hard. 3. I am blending. 4. It’s 

chocolate. It smells sweet. 5. Lemon is sour. 6. Multisensory 

ระยะเวลาในการวิจัย 

ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ใชแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 

ชั่วโมง ไมรวมจํานวนช่ัวโมงที่ทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

จกรรมตามแนวคิดโปแกรมภาษาประสาทสัมผัส หมายถึง กระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ผูเรียนได

เรียนรูผานประสาทสัมผัสทางการมองเห็น การฟง การเคลื่อนไหว การสัมผัส การรับรูกลิ่น และการรับรส เพื่อ

กระตุนใหเกิดการเรียนรู ซึ่งมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนของกิตติยาภรณ พรหมโฉม (2559) ดังนี้  

ขั้นนําเสนอเนื้อหาแบงเปนขั้นการสรางพลังในการเรียนรูโดยการใชกิจกรรม 

และขั้นโปรแกรมสมองโดยใชกิจกรรมตามระบบประสามสัมผัส 

ขั้นการฝกแบงเปน (1) ขั้นอธิบายเนื้อหา(2) ขั้นจินตนาการโดยยอนระลึกถึงความทรงจําใน

ขั้นเสริมสัญญาณจากพลังจิตใตสํานึกโดยผูเรียนเขียนจากจินตนาการ วาดภาพ หรือทํา

ขั้นการฝกและถายโอนความรู เปนการเลือกใชภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งสี่ทักษะ

ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสารแบงออกเปน ข้ันผลิตภาษา คือการปฏิบัติกิจ

กลุม จับคูและเดี่ยว และขั้นขั้นการใชภาษาในสถานการณจริงโดยผูเรียนนําคําศัพทและโครงสรางทางภาษามาแตง

ประโยคเพื่อใหสามารถสื่อสารได  

เกณฑประเมินประสิทธิภาพ E1/E2หมายถึง คาตัวเลขที่ใชเพื่อเปนตัวบงชี้ถึงคาประสิทธิภาพกิจกรรม

ประสาทสัมผัสโดยมีความหมายดังน้ี 

หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทํากิจกรรมของผูเรียนระหวางเรียน โดย

กําหนดคามาตรฐานที่ยอมรับไดไวท่ีรอยละ 75 

หมายถึง รอยละของคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนโดยกําหนดคามาตรฐานที่ยอมรับ

สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการใชคําศัพทและโครงสรางทางภาษา

และไวยากรณภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

และเปนนักเรียนที่กําลังเรียนรายวิชา อ

ภาษาประสาทสัมผัส (NLP) 

1. Cube is like salmon. 2. Egg is smooth and hard. 3. I am blending. 4. It’s 

ใชแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 6 แผน สอน

ชั่วโมง ไมรวมจํานวนช่ัวโมงที่ทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

หมายถึง กระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ผูเรียนได

เรียนรูผานประสาทสัมผัสทางการมองเห็น การฟง การเคลื่อนไหว การสัมผัส การรับรูกลิ่น และการรับรส เพื่อ

 

ขั้นนําเสนอเนื้อหาแบงเปนขั้นการสรางพลังในการเรียนรูโดยการใชกิจกรรม Brain Gym 

ขั้นจินตนาการโดยยอนระลึกถึงความทรงจําใน

ขั้นเสริมสัญญาณจากพลังจิตใตสํานึกโดยผูเรียนเขียนจากจินตนาการ วาดภาพ หรือทํา

ขั้นการฝกและถายโอนความรู เปนการเลือกใชภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งสี่ทักษะ 

ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสารแบงออกเปน ข้ันผลิตภาษา คือการปฏิบัติกิจกรรมทั้งกิจกรรม

กลุม จับคูและเดี่ยว และขั้นขั้นการใชภาษาในสถานการณจริงโดยผูเรียนนําคําศัพทและโครงสรางทางภาษามาแตง

หมายถึง คาตัวเลขที่ใชเพื่อเปนตัวบงชี้ถึงคาประสิทธิภาพกิจกรรม

หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทํากิจกรรมของผูเรียนระหวางเรียน โดย

หมายถึง รอยละของคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนโดยกําหนดคามาตรฐานที่ยอมรับ

หมายถึง ความสามารถในการใชคําศัพทและโครงสรางทางภาษา

และไวยากรณภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 



 

 

 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถวัดไดจากแบบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสราง

ขึ้น ไดแก 

  ความสามารถดานการฟง 

ประเมินคือ ความเขาใจและการรับรูเนื้อเพลง

  ความสามารถดานพู

ประเมินคือ ความถูกตอง พิจารณาจากการถาม

ตอเนื่อง มีน้ําเสียงชัดเจน และออกเสียงสูงต่ําในประโยค

  ความสามารถดานการอาน 

เกณฑการประเมินคือ ความเขาใจและการรูความหมายของคําศัพท

ความสามารถดานการเขียน 

พิจารณาจากคําศัพท ไวยากรณ ตัวสะกด เครื่องหมาย และความสามารถดานคําศัพท

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีดําเนินตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา 

ดําเนินงานดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1 การสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษา

ประสาทสัมผัส (NLP) เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

  การสรางและออกแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

(NLP) 

  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

สื่อสาร พหุประสาทสัมผัส กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

(NLP)ตลอดจนศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

ภาษาตางประเทศ เพื่อกําหนดเนื้อหาดานคําศัพทและโครงสรางทางภาษา ซึ่งในงานวิจั

ตัวแปรตน 

กิ จกรรมภาษาอั งกฤษด วยกระบวนกา ร

โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส   

ส ง เ ส ริ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที ่5 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หมายถึง การแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษในดาน

ฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถวัดไดจากแบบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสราง

ความสามารถดานการฟง หมายถึง การฟงเสียงแลวสามารถใหขอมูลได ซึ่งมีเกณฑในการ

ประเมินคือ ความเขาใจและการรับรูเนื้อเพลง 

ความสามารถดานพูด หมายถึง การพูดออกเสียงคําศัพทและประโยค ซึ่งมีเกณฑในการ

ประเมินคือ ความถูกตอง พิจารณาจากการถาม-ตอบประโยคไดถูกตอง และความคลองแคลว พิจารณาจากการพูด

ตอเนื่อง มีน้ําเสียงชัดเจน และออกเสียงสูงต่ําในประโยค 

ความสามารถดานการอาน หมายถึง การอานขอความหรือบทอานสั้น ๆ ตามที่กําหนด ซึ่งมี

เกณฑการประเมินคือ ความเขาใจและการรูความหมายของคําศัพท 

ความสามารถดานการเขียน หมายถึง การเขียนคําศัพทและประโยค ซึ่งมีเกณฑในการประเมินคือ ความถูกตอง 

พิจารณาจากคําศัพท ไวยากรณ ตัวสะกด เครื่องหมาย และความสามารถดานคําศัพท 

 

การวิจัยครั้งน้ีดําเนินตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

การสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษา

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

การสรางและออกแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

สื่อสาร พหุประสาทสัมผัส กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ภาษาตางประเทศ เพื่อกําหนดเนื้อหาดานคําศัพทและโครงสรางทางภาษา ซึ่งในงานวิจัยนี้มีคําศัพทและโครงสราง

ตัวแปรตาม

กิ จกรรมภาษาอั งกฤษด วยกระบวนกา ร

โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส   (NLP)   เพื่อ

ส ง เ ส ริ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษดานการฟง การ

พูด การอาน และการเขียน 

ทั ศน คติ เ ชิ ง บ วก ขอ งผู เ รี ย น ที่ มี ต อ ก า ร เ รี ย น วิ ช า

ภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาท

สัมผัส (NLP) 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

หมายถึง การแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษในดานการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถวัดไดจากแบบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสราง

หมายถึง การฟงเสียงแลวสามารถใหขอมูลได ซึ่งมีเกณฑในการ

หมายถึง การพูดออกเสียงคําศัพทและประโยค ซึ่งมีเกณฑในการ

ตอบประโยคไดถูกตอง และความคลองแคลว พิจารณาจากการพูด

ทอานสั้น ๆ ตามที่กําหนด ซึ่งมี

หมายถึง การเขียนคําศัพทและประโยค ซึ่งมีเกณฑในการประเมินคือ ความถูกตอง 

(Research and Development) ซึ่งมีขั้นตอนการ

การสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษา

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

การสรางและออกแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร พหุประสาทสัมผัส กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

2551 กลุมสาระการเรียนรู

ยนี้มีคําศัพทและโครงสราง

ตัวแปรตาม 

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษดานการฟง การ

ทั ศน คติ เ ชิ ง บ วก ขอ งผู เ รี ย น ที่ มี ต อ ก า ร เ รี ย น วิ ช า

ภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาท



 

 

ทางภาษาที่เกี่ยวกับรูปราง กลิ่น รสชาติ เสียง และผิวสัมผัสของอาหารและเครื่องดื่ม โดยกําหนดเนื้อหาการเรียนรู

ทั้งหมด 6 เรื่อง ดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

แผนการจัดการเรยีนรูที่

1. Cube is like salmon. 

2. Egg is smooth and hard. 

3. I am blending. 

4. It’s chocolate. It smells sweet.

5. Lemon is sour. 

6. Multisensory 

 

จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 

ของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผล แลวจึงนําแบบประเมินที่ผูเชี่ยวชาญประเมินแลวมา

หาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐา

  การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาท

สัมผัส (NLP) 

  ผูวิจัยไดนํากิจกรรมไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

กลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม แลวจึงมีการปรับปรุงลําดับขั้นตอนใหกระชับกับเวลา 

จากนั้นจึงไดนํากิจกรรมไปทดลองใชกับนักนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

หาประสิทธิภาพของกิจกรรมตามเกณฑ 

 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการใชกิจกรร

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษกอนและหลัง

ครอบคลุมสาระมาตรฐานการเรียนรู จุดประสงคของหนวยการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูที่ใชทดลอง

วิธีการวัดและประเมินผล จากนั้นจึงสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 

แบงเปนการวัดดานการเห็น การสัมผัส การไดยิน การดมกลิ่

ผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลอง เพื่อหาคา 

การวัดดานการเห็น การสัมผัส การไดยิน การดมกลิ่น และการชิมรส อยางละ 

out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

จําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ ซึ่งไดขอสอบที่มีความยากงาย 

และมีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 

  การวิเคราะหขอมูล

  ผูวิจัยไดนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษมาหาคาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นจึงเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใช

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ทางภาษาที่เกี่ยวกับรูปราง กลิ่น รสชาติ เสียง และผิวสัมผัสของอาหารและเครื่องดื่ม โดยกําหนดเนื้อหาการเรียนรู

แสดงแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) 

ผนการจัดการเรยีนรูที ่ NLP กับอวัยวะการรบัรู

การเห็น 

การสัมผัส 

การไดยิน 

4. It’s chocolate. It smells sweet. การดมกลิ่น 

การชิมรส 

- การไดยิน– การชิมรส– การสัมผัส– การเห็น

ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ความสอดคลอง

ของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผล แลวจึงนําแบบประเมินที่ผูเชี่ยวชาญประเมินแลวมา

หาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปรับปรุงแกไขตามคําแนะใหเหมาะสมยิ่งขึ้นและใหบรรลุตามเปาหมาย

การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาท

ผูวิจัยไดนํากิจกรรมไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานสบขาม ที่ไมใช

คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม แลวจึงมีการปรับปรุงลําดับขั้นตอนใหกระชับกับเวลา 

จากนั้นจึงไดนํากิจกรรมไปทดลองใชกับนักนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานสบขาม จํานวน 

หาประสิทธิภาพของกิจกรรมตามเกณฑ 75/75 

ศึกษาผลการใชกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษกอนและหลัง

ครอบคลุมสาระมาตรฐานการเรียนรู จุดประสงคของหนวยการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูที่ใชทดลอง

วิธีการวัดและประเมินผล จากนั้นจึงสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 

แบงเปนการวัดดานการเห็น การสัมผัส การไดยิน การดมกลิ่น และดานการชิมรส อยางละ 

ผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลอง เพื่อหาคา IOC และพิจารณาเลือกขอที่อยูในเกณฑใหเหลือ 

การวัดดานการเห็น การสัมผัส การไดยิน การดมกลิ่น และการชิมรส อยางละ 4 ขอ จากนั้นจึงนําไปทดลองใช 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานสบขาม จํานวน 18 คน เพื่อหาคาความยาก 

และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ ซึ่งไดขอสอบที่มีความยากงาย (p) 

ระหวาง 0.22- 0.67แบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 1.05 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษมาหาคาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นจึงเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใช

400 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ทางภาษาที่เกี่ยวกับรูปราง กลิ่น รสชาติ เสียง และผิวสัมผัสของอาหารและเครื่องดื่ม โดยกําหนดเนื้อหาการเรียนรู

(NLP) กับอวัยวะการรับรู 

กับอวัยวะการรบัรู 

การเห็น- การดมกลิ่น 

ทาน ตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ความสอดคลอง

ของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผล แลวจึงนําแบบประเมินที่ผูเชี่ยวชาญประเมินแลวมา

น และปรับปรุงแกไขตามคําแนะใหเหมาะสมยิ่งขึ้นและใหบรรลุตามเปาหมาย 

การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาท

โรงเรียนบานสบขาม ที่ไมใช

คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม แลวจึงมีการปรับปรุงลําดับขั้นตอนใหกระชับกับเวลา 

โรงเรียนบานสบขาม จํานวน 18 คน เพื่อ

มภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) 

5 

ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนโดยให

ครอบคลุมสาระมาตรฐานการเรียนรู จุดประสงคของหนวยการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูที่ใชทดลอง และ

วิธีการวัดและประเมินผล จากนั้นจึงสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 40 ขอ 

น และดานการชิมรส อยางละ 8 ขอ แลวจึงนําไปให

และพิจารณาเลือกขอที่อยูในเกณฑใหเหลือ 20 ขอ แบงเปน

ขอ จากนั้นจึงนําไปทดลองใช (Try 

คน เพื่อหาคาความยาก (p) คาอํานาจ

(p) ระหวาง 0.44 – 0.78

 

ผูวิจัยไดนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษมาหาคาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นจึงเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใช



 

 

กิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปร

ทดสอบผลการเปรียบเทียบ เปนการเก็บขอมูล 

 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาทัศคติทางบวก

กระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5

  การสรางแบบวัดทัศนคติทางบวก

  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดทัศนคติทางบวก

ประเด็นและตัวชี้วัด จากนั้นจึงรางแ

ดานอารมณความรูสึกและดานพฤติกรรม จากนั้นจึงนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตามลําดับ และ

นํามาหาคา IOC  

  การวิเคราะหขอมูล

  ผูวิจัยไดวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง 

คะแนนในระดับต่ําสุดคือ 0.33 

-1.00 จากนั้นจึงคัดเลือกใหเหลือ 

วิเคราะหขอมูลคะแนนทัศนคติทางบวกโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

7. ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษา

ประสาทสัมผัส (NLP) เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี

ผูวิจัยไดสรางกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งมีองคประกอบ และกระบวนการจัดการเรียนรูดังตาราง 

ตาราง 2องคประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการโปรแกรมภาษ

ประสาทสัมผัส (NLP)

องคประกอบ

1. มาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ัด 

2. สาระสําคัญ 

3. สาระการเรียนรู 

4. NLP กับอวัยวะการรับรู 

5. จุดประสงคการเรียนรู 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 

7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

8. กระบวนการวัดและประเมินผล 

 

 ซึ่งในขั้นการสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาท

สัมผัส (NLP) เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัย ดังน้ี
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กิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ

ทดสอบผลการเปรียบเทียบ เปนการเก็บขอมูล 2 ครั้ง Pre test – Post test โดยใชสูตร t

ศึกษาทัศคติทางบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย

ารโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับ

5 

การสรางแบบวัดทัศนคติทางบวก 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดทัศนคติทางบวก

ประเด็นและตัวชี้วัด จากนั้นจึงรางแบบวัดทัศนคติทางบวกตามประเด็นใน 3 ดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจ 

ดานอารมณความรูสึกและดานพฤติกรรม จากนั้นจึงนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตามลําดับ และ

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากแบบประเมินที่ผูเชี่ยวชาญประเมินแลว โดยได

0.33 และสูงสุด คือ 1.00แบบวัดทัศนคติทางบวกใชได 25 ขอ ซึ่งอยูในเกณฑตั้งแต 

จากนั้นจึงคัดเลือกใหเหลือ 15 ขอและนําไปวัดทัศนคติทางบวกของผูเรียนทั้งกอนเรียนและหลังเรียน แลวจึง

หขอมูลคะแนนทัศนคติทางบวกโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษา

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี

ผูวิจัยไดสรางกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งมีองคประกอบ และกระบวนการจัดการเรียนรูดังตาราง 2  

องคประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการโปรแกรมภาษ

(NLP) 

องคประกอบ กระบวนการจัดการเรียนรู

1. ขั้นนําเสนอเนื้อหา 

2. ขั้นการฝก 

3. ขั้นการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 

 

 

 

  

ซึ่งในขั้นการสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาท

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัย ดังน้ี
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กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ

t-test Dependent 

ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับ

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดทัศนคติทางบวกในการกําหนด

ดาน ไดแก ดานความรูความเขาใจ 

ดานอารมณความรูสึกและดานพฤติกรรม จากนั้นจึงนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตามลําดับ และ

เมินที่ผูเชี่ยวชาญประเมินแลว โดยได

ขอ ซึ่งอยูในเกณฑตั้งแต 0.50 

ขอและนําไปวัดทัศนคติทางบวกของผูเรียนทั้งกอนเรียนและหลังเรียน แลวจึง

ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษา

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ผูวิจัยไดสรางกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) ในรูปแบบของ

องคประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการโปรแกรมภาษา

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ซึ่งในขั้นการสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาท

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 



 

 

ตาราง 3 แสดงผลการสรางกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
รายการ

ดานสาระสําคัญ 

1. สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตวัชี้วัด

2. สอดคลองกับชีวติประจําวันของนักเรียน

3. สอดคลองกับวัยของนกัเรียน 

4. มีความชัดเจนเขาใจงาย 

รวมเฉลี่ยดานสาระสําคัญ

ดานสาระการเรียนรู 

1. สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตวัชี้วัด

2. สอดคลองกับสาระสําคัญ 

3. สอดคลองกับวัยของนกัเรียน 

4. มีความชัดเจนเขาใจงาย 

รวมเฉลี่ยดานสาระการเรียนรู

ดานจุดประสงคการเรียนรู 

1. สอดคลองกับสาระการเรียนรู 

2. สอดคลองกับพฤตกิรรมการเรียนรูพทุธิพิ

3. มีความชัดเจนเขาใจงาย 

รวมเฉลี่ยดานจุดประสงคการเรียนรู

ดานกระบวนการ 

1. สอดคลองกับสาระการเรียนรู 

2. สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

3. สอดคลองกับกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสมัผัส 

4. สอดคลองกับวัยนกัเรียน 

5. สอดคลองกับเวลาทีก่ําหนด 

6. ผูเรียนมีสวนรวมในกจิกรรม 

รวมเฉลี่ยดานกระบวนการ

สื่อการเรียนการสอน 

1. สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

2. สอดคลองกับสาระการเรียนรู 

3. สอดคลองกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

4. สื่อชวยใหผูเรียนมกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมและวิธกีารเรียนรู

5. ผูเรียนมีสวนรวมในการใชสือ่ 

รวมเฉลี่ยดานสื่อการเรียนการสอน

การวดัประเมินผล 

1. สอดคลองกับสาระการเรียนรู 

2. สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

3. สอดคลองกับการวัดพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทกัษะพิสัย

4. การวัดทีร่ะบุไวสามารถประเมนิได 

5. ใชเครือ่งมือวัดผลไดเหมาะสม 

รวมเฉลี่ยดานการวัดประเมินผล

รวมเฉลี่ย

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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แสดงผลการสรางกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
รายการ X S.D. ระดับความเหมาะสม

  

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตวัชี้วัด 4.67 0.58 

สอดคลองกับชีวติประจําวันของนักเรียน 4.67 0.58 

4.67 0.58 

4.67 0.58 

รวมเฉลี่ยดานสาระสําคัญ 4.67 0.58 

  

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตวัชี้วัด 5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

รวมเฉลี่ยดานสาระการเรียนรู 5 0 

  

5 0 

สอดคลองกับพฤตกิรรมการเรียนรูพทุธิพสิัย จิตพิสัยและทกัษะพิสัย 5 0 

5 0 

รวมเฉลี่ยดานจุดประสงคการเรียนรู 5 0 

  

4.67 0.58 

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.67 0.58 

สอดคลองกับกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสมัผัส (NLP) 4.67 0.58 

4.67 0.58 

4.67 0.58 

4.67 0.58 

รวมเฉลี่ยดานกระบวนการ 4.67 0.58 

  

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 5 0 

5 0 

สอดคลองกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 0 

สื่อชวยใหผูเรียนมกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมและวิธกีารเรียนรู 5 0 

5 0 

รวมเฉลี่ยดานสื่อการเรียนการสอน 5 0 

  

5 0 

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 5 0 

จิตพิสัย ทกัษะพิสัย 5 0 

 5 0 

  

รวมเฉลี่ยดานการวัดประเมินผล 5 0 

รวมเฉลี่ย 4.82 0.31 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

แสดงผลการสรางกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) 
ระดับความเหมาะสม 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 



 

 

จากตาราง 3 ผลการสรางกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแก

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

(x = 4.82, S.D. = 0.31) โดยดานที่มีคาเฉลี่

การเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดประเมินผล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

 

ตาราง 4 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

(NLP) เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ 

กิจกรรมการเรียนรู 

1. Cube is like salmon. 

2. Egg is smooth and hard. 

3. I am blending. 

4. It’s chocolate. It smells sweet.

5. Lemon is sour. 

6. Multisensory 

รวมเฉลี่ย

 

จากตาราง 4ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาท

สัมผัส (NLP) พบวา กิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

85.33/84.44 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด โดยแผนการจัดการเรียนรู ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ คือแผน 

และ Multisensory โดยมีคาเฉลี่ย 

8.27 

ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาป

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ตาราง 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมภ

ประสาทสัมผัส (NLP)
รายการวัด 

ความสามารถในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

จากตาราง 5ผลการทดลองใชกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใชกิจกรรมภาษาอั

สัมผัส (NLP)กอนเรียนและหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 

เรียนพบวา คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใชกิจกรรมภาษาอังกฤษดวย

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ผลการสรางกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 

โดยดานที่มีคาเฉลีย่สูงสุดคือ ดานสาระการเรียนรู ดานจุดประสงคการเรียนรู และดานสื่อ

การเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ ดานสาระสําคัญ ดาน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดประเมินผล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 

แสดงผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ 75/75 
ประสิทธิภาพกระบวนการ ประสิทธิภาพผลลัพธ

คะแนนเต็ม x รอยละ คะแนนเต็ม 

60 6.13 61.33 10 

60 7.73 77.33 10 

60 7.4 74 10 

4. It’s chocolate. It smells sweet. 60 7.93 99.33 10 

60 10 100 10 

60 10 100 10 

รวมเฉลี่ย 85.33 รวมเฉลี่ย

ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาท

พบวา กิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

ณฑที่กําหนด โดยแผนการจัดการเรียนรู ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ คือแผน 

โดยมีคาเฉลี่ย 10.00 และรองลงมาคือแผน It’s chocolate. It’s sweet. 

ผลการทดลองใชกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาป

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษา

(NLP) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 N X S.D. ผลตางของคาเฉลี่ย 

กอนเรียน 15 6.20 2.74 
10.33 

หลังเรียน 15 16.53 3.41 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการทดลองใชกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5

การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใชกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาท

กอนเรียนและหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 6.20 และ 16.53 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกอนเรียนและหลัง

เรียนพบวา คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใชกิจกรรมภาษาอังกฤษดวย
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รมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา กิจกรรม

โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 

ยสูงสุดคือ ดานสาระการเรียนรู ดานจุดประสงคการเรียนรู และดานสื่อ

รองลงมาคือ ดานสาระสําคัญ ดาน

4.67  

แสดงผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส   

ประสิทธิภาพผลลัพธ 

x รอยละ 

6.67 66.67 

7.73 77.33 

8 80 

8.27 82.67 

10 100 

10 100 

รวมเฉลี่ย 84.44 

ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาท

พบวา กิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) มีประสิทธิภาพ 

ณฑที่กําหนด โดยแผนการจัดการเรียนรู ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ คือแผน Lemon is sour. 

It’s chocolate. It’s sweet. โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

ผลการทดลองใชกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) 

5ดังแสดงในตาราง 5  

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติการเปรียบเทียบ

าษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษา

df t P 

14 25.94 0.00** 

ผลการทดลองใชกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) 

5 พบวา ความสามารถใน

งกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาท

ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกอนเรียนและหลัง

เรียนพบวา คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใชกิจกรรมภาษาอังกฤษดวย



 

 

กระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผั

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาทัศคติทางบวก

กระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

รายการ

ดานความรูความเขาใจ 

1.ฉันคิดวาการออกเสียงคําศัพทและการใชไวยากรณใหถกูตองเปนเรื่อง

สําคัญ 

2. ฉันคิดวาคําศัพทและไวยากรณมีความสําคัญตอการเรียนภาษาอังกฤษ

3. ฉันคิดวาการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยผานระบบประสาทสัมผัสชวยให

การเรียนภาษาอังกฤษของฉันดขีึ้น 

4. ฉันคิดวาฉันเรียนภาษาอังกฤษไดดีขึน้เมือ่ไดเรียนรูผา

5. ฉันคิดวาการสื่อสารภาษาอังกฤษไมวาจะเปนการฟง การพดู การอาน 

หรือการเขียนเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวนั

ดานอารมณความรูสึก 

6. ฉันชอบกจิกรรมที่ไดใชประสาทสัมผั

7. ฉันรูสึกผอนคลายเมื่อตองใชคําศัพทและโครงสรางในการสื่อสาร 

สนทนามากขึน้หลังจากที่ไดเรียนดวยกระบวนการ 

8. ฉันรูสึกภมูิใจในตนเองที่สามารถพูดสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษได

9. ฉันรูสึกมีความมั่นใจในการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ

10. ฉันรูสกึวาภาษาอังกฤษไมนาเบื่อสําหรบัฉันอกีตอไป

ดานพฤติกรรม 

11. ฉันมีความกระตอืรอืรนในการทํากิจกรรม

12. ฉันตั้งใจทํากิจกรรมตลอดชั่วโมง 

13. ฉันมุงมั่นในการทํากิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

14. ฉันใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ

15. ฉันพยายามใชระบบประสาทสัมผัสใหมากที่สุดในการทาํกิจกรรม

รวมคะแนนเฉลี่ย

จากตาราง 6 สรุปไดวา ดานความรูความเขาใจมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การออกเสียงคําศัพทและการใช

ไวยากรณใหถูกตองเปนเรื่องสําคัญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

ชวยใหการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 

สูงสุดคือ ชอบกิจกรรมที่ไดใชประสาทสัมผัส มีคาเฉลี่

สื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษได มีคาเฉลี่ยเทากับ 

ประสาทสัมผัสใหมากที่สุดในการทํากิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

อยางที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
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กระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ดังแสดงในตาราง 5 

ผลการศึกษาทัศคติทางบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP)ดังแสดงในตาราง 6  

รายการ 

กอนการทดลอง 

X S.D. 
ระดับทัศนคติ

ทางบวก 

   

ฉันคิดวาการออกเสียงคําศัพทและการใชไวยากรณใหถกูตองเปนเรื่อง 4 0 มากที่สุด 

วยากรณมีความสําคัญตอการเรียนภาษาอังกฤษ 4 0 มากที่สุด 

ฉันคิดวาการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยผานระบบประสาทสัมผัสชวยให 2.4 0.63 นอย 

ฉันคิดวาฉันเรียนภาษาอังกฤษไดดีขึน้เมือ่ไดเรียนรูผาน ประสาทสัมผัส 3.33 0.72 มากที่สุด 

ฉันคิดวาการสื่อสารภาษาอังกฤษไมวาจะเปนการฟง การพดู การอาน 

หรือการเขียนเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวนั 

2.47 0.74 นอย 

   

ฉันชอบกจิกรรมที่ไดใชประสาทสัมผสั 3.13 0.83 มาก 

ฉันรูสึกผอนคลายเมื่อตองใชคําศัพทและโครงสรางในการสื่อสาร / 

สนทนามากขึน้หลังจากที่ไดเรียนดวยกระบวนการ NLP 

1.93 0.80 นอย 

ฉันรูสึกภมูิใจในตนเองที่สามารถพูดสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษได 1.60 0.74 นอยที่สุด 

ฉันรูสึกมีความมั่นใจในการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ 1.00 0 นอยที่สุด 

ฉันรูสกึวาภาษาอังกฤษไมนาเบื่อสําหรบัฉันอกีตอไป 1.87 0.83 นอย 

ฉันมีความกระตอืรอืรนในการทํากิจกรรม 2.20 0.68 นอย 

2.13 0.64 นอย 

ฉันมุงมั่นในการทํากิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 2.07 0.80 นอย 

ฉันใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ 2.07 0.80 นอย 

ฉันพยายามใชระบบประสาทสัมผัสใหมากที่สุดในการทาํกิจกรรม 2.33 0.72 นอย 

รวมคะแนนเฉลี่ย 2.44 0.60 นอย 

สรุปไดวา ดานความรูความเขาใจมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การออกเสียงคําศัพทและการใช

หถูกตองเปนเรื่องสําคัญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมาคือ การไดเรียนรูผานกิจกรรม

ชวยใหการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และ 3.53 ตามลําดับ ดานอารมณความรูสึกที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือ ชอบกิจกรรมที่ไดใชประสาทสัมผัส มีคาเฉลี่ย 3.53 รองลงมาคือ มีความภูมิใจในตนเองที่สามารถพูด

สื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 ดานพฤติกรรมที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การพยายามใชระบบ

ประสาทสัมผัสใหมากที่สุดในการทํากิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 รองลงมาคือมีความมุงมั่นในการทํากิจกรรมทุ

อยางที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 
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หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย

หลังการทดลอง 

X S.D. 
ระดับทัศนคติ

ทางบวก 

   

4 0 มากที่สุด 

4 0 มากที่สุด 

3.53 0.52 มากที่สุด 

3.67 0.49 มากที่สุด 

4 0 มากที่สุด 

   

3.53 0.51 มากที่สุด 

3 0.66 มาก 

3.20 0.60 มาก 

2.93 0.80 มาก 

3.53 0.52 มากที่สุด 

3.20 0.56 มาก 

3.20 0.86 มาก 

3.33 0.72 มากที่สุด 

3.53 0.52 มากที่สุด 

3.53 0.52 มากที่สุด 

3.48 0.48 มากที่สุด 

สรุปไดวา ดานความรูความเขาใจมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การออกเสียงคําศัพทและการใช

รองลงมาคือ การไดเรียนรูผานกิจกรรม/ประสาทสัมผัส

ตามลําดับ ดานอารมณความรูสึกที่มีคาเฉลี่ย

รองลงมาคือ มีความภูมิใจในตนเองที่สามารถพูด

ดานพฤติกรรมที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การพยายามใชระบบ

รองลงมาคือมีความมุงมั่นในการทํากิจกรรมทุก



 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ผลการพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

นําเสนอประเด็นสําคัญที่คนพบมาอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้

 1. เนื่องจากกิจกรรมภาษ

ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี 

สอนรูปแบบใด ๆ ก็ตามตองผานการจัดองคประกอบใหเปนระบบภายใตทฤษฎี หลักการ และสภาพการ

เกี่ยวของ ซึ่งเครื่องมือตาง ๆ ไดพัฒนาตามขั้นตอน ผานผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและดําเนินการแกไขแลวนําไปทดลอง

ใชเพื่อหาคุณภาพ ทําใหกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

ของกิจกรรมเทากับ 85.33/84.44

กระบวนการเรียนรูทั้งสี่ทักษะเฉลี่ย 

ภาษาอังกฤษหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 

ภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

จัดการเรียนรูสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งสี่ดานและมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้ง

ไว 75/75 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมีคะแนนหลั

ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากกิจกรรมดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

ความเขาใจดานคําศัพท โครงสราง และไวยากรณ ทําใหนักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรูมากขึ้น เพราะการใช

กิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับระบบประสาทสัมผัสสงผลใหการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนไปโดยธรรมชาติ อีกทั้ง

กิจกรรมที่นักเรียนไดปฏิบัตินั้นมีการเชื่อมโยงระหวางสมองกับประสาทสัมผัสทั้งหา เชน สมองกับการเห็น โดยการ

เปรียบเทียบรูปรางทางเลขคณิตกับลักษณะของอาหารและเครื่อง สมองกับกลิ่น 

กับรส โดยการบอกรสชาติของอาหาร สมองกับเสียง โดยการฟงเสียงตามสถานการณ และสมองกับการสัมผัส โดย

การสัมผัสผิวของอาหารชนิดตาง ๆ สอดคลองกับกิตติยาภรณ พรหมโฉม

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ พบวา นักเรีย

คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเรียนคิดเปน 

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ภาษาประสาทสัมผัส (NLP) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ที่สุด (x = 3.48, S.D. = 0.48) 

จึงกอใหเกิดความสนุกสนาน ตื่นเตน กระตือรือรน ใหความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคลองกั

นิรัติศัย (2561 หนา 160) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบวา ทัศนคติมีอิทธิพลทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 ขอเสนอแนะ 

  1.1 การนํารูปแบบการเรียนการสอนดวยกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโ

ประสาทสัมผัส (NLP) เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไปใช ครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนการ

จัดการเรียนการสอนตามแนวทางโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ผลการพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

นําเสนอประเด็นสําคัญที่คนพบมาอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี ้

เนื่องจากกิจกรรมภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานขั้นตอนการสรางอยางเปนระบบ ในภาพรวมมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2560 หนา 222-223) 

สอนรูปแบบใด ๆ ก็ตามตองผานการจัดองคประกอบใหเปนระบบภายใตทฤษฎี หลักการ และสภาพการ

เกี่ยวของ ซึ่งเครื่องมือตาง ๆ ไดพัฒนาตามขั้นตอน ผานผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและดําเนินการแกไขแลวนําไปทดลอง

ใชเพื่อหาคุณภาพ ทําใหกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

85.33/84.44 หมายความวา การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นทําใหนักเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรูทั้งสี่ทักษะเฉลี่ย 85.33 และสามารถทําคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 84.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 75/75 

ดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นทั้งหมด 

จัดการเรียนรูสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งสี่ดานและมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้ง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

เนื่องจากกิจกรรมดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP)

ความเขาใจดานคําศัพท โครงสราง และไวยากรณ ทําใหนักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรูมากขึ้น เพราะการใช

สอดคลองกับระบบประสาทสัมผัสสงผลใหการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนไปโดยธรรมชาติ อีกทั้ง

กิจกรรมที่นักเรียนไดปฏิบัตินั้นมีการเชื่อมโยงระหวางสมองกับประสาทสัมผัสทั้งหา เชน สมองกับการเห็น โดยการ

เปรียบเทียบรูปรางทางเลขคณิตกับลักษณะของอาหารและเครื่อง สมองกับกลิ่น โดยการบอกกลิ่นของอาหาร สมอง

กับรส โดยการบอกรสชาติของอาหาร สมองกับเสียง โดยการฟงเสียงตามสถานการณ และสมองกับการสัมผัส โดย

การสัมผัสผิวของอาหารชนิดตาง ๆ สอดคลองกับกิตติยาภรณ พรหมโฉม(2559) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใช 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ พบวา นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมี

คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเรียนคิดเปน 10.22 และ 31.56 ตามลําดับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีทัศนคติทางบวกตอกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรม

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน พบวา โดยรวมนักเรียนมีทัศนคติทางบวกอยูในระดับมาก

(x = 3.48, S.D. = 0.48) เนื่องจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดกระตุนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง 

จึงกอใหเกิดความสนุกสนาน ตื่นเตน กระตือรือรน ใหความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคลองกั

160) ไดศึกษา ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบวา ทัศนคติมีอิทธิพลทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การนํารูปแบบการเรียนการสอนดวยกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโ

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไปใช ครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนการ

จัดการเรียนการสอนตามแนวทางโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) ใหละเอียดจนเขาใจ เพื่อที่จะสามารถ

ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

405 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผลการพัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) ผูวิจัยได

าอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานขั้นตอนการสรางอยางเปนระบบ ในภาพรวมมี

223) ที่วาการจัดการเรียนการ

สอนรูปแบบใด ๆ ก็ตามตองผานการจัดองคประกอบใหเปนระบบภายใตทฤษฎี หลักการ และสภาพการณตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ ซึ่งเครื่องมือตาง ๆ ไดพัฒนาตามขั้นตอน ผานผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและดําเนินการแกไขแลวนําไปทดลอง

ใชเพื่อหาคุณภาพ ทําใหกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) มีประสิทธิภาพ

จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นทําใหนักเรียนเกิด

และสามารถทําคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

75/75 สรุปไดวาการจัดกิจกรรม

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นทั้งหมด 6 แผน แตละแผนการ

จัดการเรียนรูสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งสี่ดานและมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้ง

งเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

(NLP) มุงเนนใหนักเรียนมี

ความเขาใจดานคําศัพท โครงสราง และไวยากรณ ทําใหนักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรูมากขึ้น เพราะการใช

สอดคลองกับระบบประสาทสัมผัสสงผลใหการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนไปโดยธรรมชาติ อีกทั้ง

กิจกรรมที่นักเรียนไดปฏิบัตินั้นมีการเชื่อมโยงระหวางสมองกับประสาทสัมผัสทั้งหา เชน สมองกับการเห็น โดยการ

โดยการบอกกลิ่นของอาหาร สมอง

กับรส โดยการบอกรสชาติของอาหาร สมองกับเสียง โดยการฟงเสียงตามสถานการณ และสมองกับการสัมผัส โดย

ไดศึกษาเกี่ยวกับการใช NLP กับ

นมีความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมี

มีทัศนคติทางบวกตอกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรม

พบวา โดยรวมนักเรียนมีทัศนคติทางบวกอยูในระดับมาก

เนื่องจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดกระตุนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง 

จึงกอใหเกิดความสนุกสนาน ตื่นเตน กระตือรือรน ใหความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคลองกับ ศุภิกา 

ไดศึกษา ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

การนํารูปแบบการเรียนการสอนดวยกิจกรรมภาษาอังกฤษดวยกระบวนการโปรแกรมภาษา

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไปใช ครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนการ

ใหละเอียดจนเขาใจ เพื่อที่จะสามารถ



 

 

  1.2 ในการจัดเตรียมสื่อประเภทอาหารและเครื่องดื่มเพื่อใหผูเรียนไดทดลองใชระบบประสาท

สัมผัสทั้งหา ครูผูสอนควรจะสอบถามขอมูลดานสุขภาพของนักเรียนกอน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

  1.3 ครูผูสอนจะตองสรางบรรยากาศในการเรียนรูเชิงบวกในเกิดตลอดการจัดการเรี

เพื่อเปนการสรางทัศนคติทางบวกของนักเรียนใหอยูในระดับที่ดีเปนอันดับแรก เนื่องจากผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา

ปจจัยนี้สงผลตอระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางภาษาอังกฤษ
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ในการจัดเตรียมสื่อประเภทอาหารและเครื่องดื่มเพื่อใหผูเรียนไดทดลองใชระบบประสาท

สัมผัสทั้งหา ครูผูสอนควรจะสอบถามขอมูลดานสุขภาพของนักเรียนกอน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

ครูผูสอนจะตองสรางบรรยากาศในการเรียนรูเชิงบวกในเกิดตลอดการจัดการเรี

เพื่อเปนการสรางทัศนคติทางบวกของนักเรียนใหอยูในระดับที่ดีเปนอันดับแรก เนื่องจากผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา

ปจจัยนี้สงผลตอระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

(2559).  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการสอนภาษาสมัผัส 

สงเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1. 

การศึกษามหาบณัฑติ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา ประเทศไทย

ศาสตรการสอน องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

NLP ภาษา สมอง มหัศจรรย เทคโนโลยีสรางความสําเร็จชั่วขามคนื

ศูนยหนังสือจุฬา. 

ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,  9,  160. 

การใชเกมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชัน้

.  วารสารศึกษาศาสตร,  6,  172. 

(2555).  การใชภาษาอังกฤษและภาษาอื่นในภูมิภาคกับอนาคตของไทยในอาเซียน

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2013/5/2060_5264

(2545).  การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและการประเมินตามสภาพจริง

เดอะโนวเลจ. 

 ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 

สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1. (สารนิพนธศิลปศาสตรมหาบณัฑติ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ในการจัดเตรียมสื่อประเภทอาหารและเครื่องดื่มเพื่อใหผูเรียนไดทดลองใชระบบประสาท

สัมผัสทั้งหา ครูผูสอนควรจะสอบถามขอมูลดานสุขภาพของนักเรียนกอน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 

ครูผูสอนจะตองสรางบรรยากาศในการเรียนรูเชิงบวกในเกิดตลอดการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อเปนการสรางทัศนคติทางบวกของนักเรียนใหอยูในระดับที่ดีเปนอันดับแรก เนื่องจากผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา

ยนรูตามกระบวนการสอนภาษาสมัผัส (NLP) เพื่อ

 (ปริญญานิพนธ). 

การศึกษามหาบณัฑติ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา ประเทศไทย.   

ระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ.         

ภาษา สมอง มหัศจรรย เทคโนโลยีสรางความสําเร็จชั่วขามคนื.  

กรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

การใชเกมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชัน้

การใชภาษาอังกฤษและภาษาอื่นในภูมิภาคกับอนาคตของไทยในอาเซียน.  เขาถึง

5264.pdf. 

การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและการประเมินตามสภาพจริง.  

3 ในโรงเรียนขยายโอกาส 

รนิพนธศิลปศาสตรมหาบณัฑติ).  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สงขลา ประเทศไทย. 


