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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

Conference on Education: NACE 2019) 



 

 

 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีความภูมิใจและยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีสวนรวม

ในการสรางสังคมใหเปนสังคมอุดมปญญา ดวยการจัดโครงการ 

ครุศาสตรวิจัย 2562” ในครั้งนี้ อันถือเปนการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยครั้งที่หาของ

คณะครุศาสตร และเปนการจัดงานในระดับชาติเปนครั้งที่สี่ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก

บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังปรากฏเปน

ผลงานวิจัยในเลมที่ทานถืออยูในขณะนี้

 การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จมิได หากปราศจากความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย

ที่เก่ียวของ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือ

ของทุกฝาย ทั้งในสวนผูจัดและผูเขารวมงาน ที่ไดเสียสละกําลังกาย กํา

ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อการสงเสริมพัฒนาการศึกษาของชาติ ดวยความตระหนักในความสําคัญของ

การวิจัย และรวมเปนสวนหนึ่งของการสรรคสรางสังคมใหเปนสังคมอุดมปญญา อันเปนจุดหมาย

ปลายทางของการจัดการศึกษาที่ทุกภาคสวนตางมุงหวัง

 คณะครุศาสตร ม

สืบเนื่องจากการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตรวิจัย 

การพัฒนาความกาวหนาในองคความรูทางการศึกษา รวมทั้งเปนประโยชนแกการศึกษาของผูที่สนใจ

และสังคมสวนรวมไดตามสมควรสืบไป
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คํานํา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีความภูมิใจและยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีสวนรวม

ในการสรางสังคมใหเปนสังคมอุดมปญญา ดวยการจัดโครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ในครั้งนี้ อันถือเปนการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยครั้งที่หาของ

คณะครุศาสตร และเปนการจัดงานในระดับชาติเปนครั้งที่สี่ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก

บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังปรากฏเปน

มที่ทานถืออยูในขณะนี้ 

การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จมิได หากปราศจากความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย

ที่เก่ียวของ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือ

ของทุกฝาย ทั้งในสวนผูจัดและผูเขารวมงาน ที่ไดเสียสละกําลังกาย กําลังใจ ความคิด เวลา และ

ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อการสงเสริมพัฒนาการศึกษาของชาติ ดวยความตระหนักในความสําคัญของ

การวิจัย และรวมเปนสวนหนึ่งของการสรรคสรางสังคมใหเปนสังคมอุดมปญญา อันเปนจุดหมาย

ปลายทางของการจัดการศึกษาที่ทุกภาคสวนตางมุงหวัง 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หวังเปนอยางยิ่งวา ประมวลบทความวิจัยที่

สืบเนื่องจากการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตรวิจัย 2562 เลมนี้ จะเปนสวนหนึ่งของ

การพัฒนาความกาวหนาในองคความรูทางการศึกษา รวมทั้งเปนประโยชนแกการศึกษาของผูที่สนใจ

ตามสมควรสืบไป 

 คณะครุศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีความภูมิใจและยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีสวนรวม

การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ในครั้งนี้ อันถือเปนการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยครั้งที่หาของ

คณะครุศาสตร และเปนการจัดงานในระดับชาติเปนครั้งที่สี่ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก

บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังปรากฏเปน

การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จมิได หากปราศจากความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย 

ที่เก่ียวของ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือ

ลังใจ ความคิด เวลา และ

ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อการสงเสริมพัฒนาการศึกษาของชาติ ดวยความตระหนักในความสําคัญของ 

การวิจัย และรวมเปนสวนหนึ่งของการสรรคสรางสังคมใหเปนสังคมอุดมปญญา อันเปนจุดหมาย

หาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หวังเปนอยางยิ่งวา ประมวลบทความวิจัยที่

เลมนี้ จะเปนสวนหนึ่งของ 

การพัฒนาความกาวหนาในองคความรูทางการศึกษา รวมทั้งเปนประโยชนแกการศึกษาของผูที่สนใจ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 

สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตระหนัก

การนําผลการวิจัยไปบูรณาการกับการ

คณาจารยผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการบูรณาการ

งานวิจัยกับเรียนการสอน และมุงเนนใหมีการสรางสรรคงานวิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงวิจัยเพื่อรับใชสังคม

ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับตอสาธารณช

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ใหงานอันมีคุณคาเหลานี้ไดไปใชประโยชน และเผยแพรใน

วงวิชาการอยางกวางขวาง

การจัดการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

NACE 2019 : การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

ไดรับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา จากทั่วประเทศเขารวมงานและนําเสนอ

ผลงานวิจัยทางการศึกษาและรับใชสังคม คณะทํางานไดดําเนินการสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความคัดเลือก พรอมใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหบทความมีความเหมาะสม

และสมบูรณยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานคุณภาพของการประชุมระดับชาติ  โดย

ศาสตราจารย ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผูที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนางานวิจัย ไดมาเปน

วิทยากรหลักในการบรรยายในหัวขอ 

นับวาเปนประโยชนตอนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาและบุคคลที่สนใจโดยทั่วไปนําไปพัฒนา

วิชาชีพของตนไดอยางเหมาะสม

 ขอขอบคุณคณบดีคณะครุศาสตร ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และบุ

คณะครุศาสตร ที่รวมแรงรวมใจดําเนินการ

“ครุศาสตรวิจัย 2562 /NACE 2019 : 

ครั้งนี้ ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ
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สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตระหนักและใหความสําคัญของการสรางสรรคงานวิจัย 

บูรณาการกับการจัดการเรียนรู โดยมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนให

คณาจารยผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการบูรณาการ

งานวิจัยกับเรียนการสอน และมุงเนนใหมีการสรางสรรคงานวิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงวิจัยเพื่อรับใชสังคม

ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับตอสาธารณชน นอกจากนี้การเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ทําให

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ใหงานอันมีคุณคาเหลานี้ไดไปใชประโยชน และเผยแพรใน

 

การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “

ารวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” ในครั้งนี้เปนที่นายินดียิ่งที่

ไดรับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา จากทั่วประเทศเขารวมงานและนําเสนอ

ผลงานวิจัยทางการศึกษาและรับใชสังคม คณะทํางานไดดําเนินการสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิ

ณาบทความคัดเลือก พรอมใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหบทความมีความเหมาะสม

และสมบูรณยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานคุณภาพของการประชุมระดับชาติ  โดย

สัญชัย จตุรสิทธา  ผูที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนางานวิจัย ไดมาเปน

ารบรรยายในหัวขอ “การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

นับวาเปนประโยชนตอนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาและบุคคลที่สนใจโดยทั่วไปนําไปพัฒนา

วิชาชีพของตนไดอยางเหมาะสม 

ขอขอบคุณคณบดีคณะครุศาสตร ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และบุ

รวมใจดําเนินการจัดการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

NACE 2019 : การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

ครั้งนี้ ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ 

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ

 รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

 

ความสําคัญของการสรางสรรคงานวิจัย    

โดยมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนให

คณาจารยผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการบูรณาการ

งานวิจัยกับเรียนการสอน และมุงเนนใหมีการสรางสรรคงานวิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงวิจัยเพื่อรับใชสังคม 

น นอกจากนี้การเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ทําให

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ใหงานอันมีคุณคาเหลานี้ไดไปใชประโยชน และเผยแพรใน

“ครุศาสตรวิจัย 2562/ 

ในครั้งนี้เปนที่นายินดียิ่งที่

ไดรับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา จากทั่วประเทศเขารวมงานและนําเสนอ

ผลงานวิจัยทางการศึกษาและรับใชสังคม คณะทํางานไดดําเนินการสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิ

ณาบทความคัดเลือก พรอมใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหบทความมีความเหมาะสม

และสมบูรณยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานคุณภาพของการประชุมระดับชาติ  โดยไดรับเกียรติจาก 

สัญชัย จตุรสิทธา  ผูที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนางานวิจัย ไดมาเปน

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” ซึ่ง

นับวาเปนประโยชนตอนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาและบุคคลที่สนใจโดยทั่วไปนําไปพัฒนา

ขอขอบคุณคณบดีคณะครุศาสตร ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุกคนใน        

การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ 

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 

สารจากคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตรวิจัย 

และสังคมอัจฉริยะ” ในวันเสารที่ 

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของ

รวมถึงนิสิต นักศึกษา นอกจากนั้นยังเปนเวที

เครือขายความรวมมือทางวิชาการ

 คณะครุศาสตร 

จตุรสิทธา ที่ใหเกียรติมาเปนวิทยากร

ยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองไดในสังคมยุคดิจิทัล 

พิจารณาและประเมินบทความที่นําเสนอในการประชุมทางวิชาการที่มีคุณภาพ 

 หวังวาการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะ

การนําองคความรู ประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สถาบัน และสังคม

ตอไป ขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุกฝายที่มีสวนรวมในการวางแผนและ

ดําเนินการจัดงานในครั้งนี้ดวยดี ทําใหการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ดําเนินการดวยความ

เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สารจากคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดจัดการประชุมวิชาการและการนําเสนอ

ครุศาสตรวิจัย 2562 / NACE 2019 : การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน

ในวันเสารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นอกจากนั้นยังเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

เครือขายความรวมมือทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสูชุมชนและสังคมตอไป 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร

ที่ใหเกียรติมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยาง

” ใหกับผูเขารวมประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อจุดประกาย

ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองไดในสังคมยุคดิจิทัล และขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิที่ใหความกรุณา

พิจารณาและประเมินบทความที่นําเสนอในการประชุมทางวิชาการที่มีคุณภาพ 

หวังวาการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอทุกทานที่เขารวมการประชุมใน

การนําองคความรู ประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สถาบัน และสังคม

จารย นักศึกษา และบุคลากรทุกฝายที่มีสวนรวมในการวางแผนและ

ดําเนินการจัดงานในครั้งนี้ดวยดี ทําใหการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ดําเนินการดวยความ

เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร

 คณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สารจากคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

การประชุมวิชาการและการนําเสนอ

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ

คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทางการวิจัยและสราง

และสังคมตอไป  

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.สัญชัย      

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยาง

ใหกับผูเขารวมประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อจุดประกายแนวคิดในการใช

และขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิที่ใหความกรุณา

พิจารณาและประเมินบทความที่นําเสนอในการประชุมทางวิชาการที่มีคุณภาพ  

โยชนตอทุกทานที่เขารวมการประชุมใน

การนําองคความรู ประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สถาบัน และสังคม

จารย นักศึกษา และบุคลากรทุกฝายที่มีสวนรวมในการวางแผนและ

ดําเนินการจัดงานในครั้งนี้ดวยดี ทําใหการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ดําเนินการดวยความ

ปรารถนา  โกวิทยางกูร 

าวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 

ผูจัดทํารวมบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ครุศาสตรว ิจัย ครั้งที่ 5 

ว ันที่ 13 กรกฎาคม พ.
 

ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์

รองศาสตราจารยสมชัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริเยศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา

ผูชวยศาสตราจารยปริตต 

 

เจาของ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 

บรรณาธิการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิ

 

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

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

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 มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง

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 ิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 

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

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สํานักงานกองบรรณาธิการ 

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 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตรว ิจัย
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
ธีระ  รุญเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา

.สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย   สุขจิตต ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน ฟูแสง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สตราจารย ดร.พิชญาภา   ยืนยาว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุสรณ   ตองออน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิตติศักดิ์  นิวรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จิราภรณ   ปาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สุดาภรณ   ปญญาพฤกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

.บัญชา   สํารวยรื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุติมา   เมทนีธร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงจนัทร   เดี่ยววิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย   พรหมขันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟสกิส 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ปริญญภาษ   สีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

พงศวัชร   ฟองกันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 ถนอมเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

เยาวทิวา   นามคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตรว ิจัย ครั้งที่ 5 : 2562 
วิทยาลัยนครราชสีมา 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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 ิพากษการนําเสนอบทความวิจัย

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.กิตตยิา 

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” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตรว ิจัย ครั้งที่ 5 : 2562 



 

 

 

คํานํา 

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

สารจากคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผูจัดทํารวมบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ครุศาสตรว ิจัย ครั้งที่ 5 : 2562

คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิว ิพากษการนําเสนอบทความวิจัย

 แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

โดย กมล  หมีอิ่ม 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

โดย กิ่งแกวอุนวงศ ลดา เมฆราตรี ปารมี วรคามวิชัย กิตติพันธ ยวนทอง

 รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

โดย ขวัญชัย ขัวนา  ธารทิพย ขัวนา

 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรสูการศึกษาไทยแลนด 

โดย ขวัญชัย  ขัวนา ธารทิพย ขัวนา

 การสรางมัลติมีเดียเกม 

โดย จิราพร สังขนาค  

 การจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย

โดย ชยานันท อินตะวงค

 จันทกานต วรรณฟู  รติรส  กอนเงิน

 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑอําเภอเนินมะปราง 

จังหวัดพษิณุโลก 

โดย ณฐวัฒน  พระงาม

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดย ณัฐธิดา พิไลพันธ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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สารบัญ 

 

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ารจากคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูจัดทํารวมบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

: 2562 

คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย (PEER REVIEWERS)  

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิว ิพากษการนําเสนอบทความวิจัย 

แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

กิ่งแกวอุนวงศ ลดา เมฆราตรี ปารมี วรคามวิชัย กิตติพันธ ยวนทอง 

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0

ขวัญชัย ขัวนา  ธารทิพย ขัวนา เลเกีย เขียวด ี

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรสูการศึกษาไทยแลนด 4.0

ธารทิพย ขัวนา  เลเกีย เขียวด ี

การสรางมัลติมีเดียเกม Word Search ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
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ชยานันท อินตะวงค  ประภาพร แกวประภา  สุกุนทอง ตองรักชาติ  

รติรส  กอนเงิน 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑอําเภอเนินมะปราง 

ณฐวัฒน  พระงาม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

ณัฐธิดา พิไลพันธ พัทธนันท พาปอ ปพิชญา พรหมกันธา ปุน ชมภูพระ
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 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัย 

โดย ดวงเดือน วรรณกูล

 แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน

ขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 

โดย ดุจเดือน  หมีอ่ิม 

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 

รายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

โดย ทนันยา คําคุม 

 การสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

โดย ธนิษฐา ฤทธิ์เทพ  

 การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย 

 โดย นิรุตติ์ ชัยโชค พัทธมน บุณยราศรัย

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

โดย ปภัสสร กาเขียว ชนันกาญจน  สุวรรณเรือง 

 การเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานรากของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

โดย ปานฉัตร อาการักษ

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสหนวยการเรียนรู 

อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โดย พงษสาน รูปสูง กิตติยา ปลอดแกว

 การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมตอนปลายเรื่อง สไลเดอร

โดย พิสิทธ ตันอุตม ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล

 ผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจรที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

ของนักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โดย บุญเลิศ เจิมปลั่ง  

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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การจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตร

ดวงเดือน วรรณกูล  พวงผกา ปวีณบําเพ็ญ เอมอร ปนทะสืบ สุทธิดา รูปสูง

แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน

จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 

รายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร 

ภัฏรอยเอ็ด 

 

การสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียน

1โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค
  ภราดร พิมพันธุ 

การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา 

นิรุตติ์ ชัยโชค พัทธมน บุณยราศรัย  กัสมา กาซอน 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงานสรางสรรค 

ปภัสสร กาเขียว ชนันกาญจน  สุวรรณเรือง  ปราโมทย  พรหมขันธ 

การเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานรากของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

ปานฉัตร อาการักษ  กัสมา กาซอน  เอกชัย อุตสาหะ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสหนวยการเรียนรู 

อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

พงษสาน รูปสูง กิตติยา ปลอดแกว มะยุรีย  พิทยาเสนีย 

การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมตอนปลายเรื่อง สไลเดอร

ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล 

ผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจรที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

ของนักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  พุธิตา ศรียางนอก  
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การสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค 

 142 

การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา  
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การเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 174 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสหนวยการเรียนรู  
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การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมตอนปลายเรื่อง สไลเดอร 
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 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดยใชนิทานอีสป 
 โดย  พูลศิริ แสงวาโท

 การสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดย ภาวิดา เขียวกําจัด

 กลวิธีการเขียนเพ่ือสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ  ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

โดย มนูศักดิ์ บุญมี  สุวรรณี เครือพึ่ง

 กระบวนการจิตตปญญาศึกษาในการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย

โดย วิไลวรรณ กลิ่นถาวร

 ความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอประสิทธิผลทางการบริหารในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา

โดย พริมรฎา สุขคําภา

ณัสสชนนท ทัพพวาที

 การใชเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดย สุธาสินี จบศรี  ภราดร พิมพันธุ

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

Scratch เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดย สุภาพรรณ ชายพฤกษ

 การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน รวมกับแนวคิดเมกเกอร

วงจรไฟฟา เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหา และความคิดสรางสรรค 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดย สุภาวดี แดงสุกสี 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ที่สอนโดยใชนิทานเพลง

โดย อัญชนา พิลาดี พัทธนันท พาปอ

 การใชนิทานคติธรรมเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดย อุษาวดี  มากกรัด
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

พูลศิริ แสงวาโท  พัทธนันท พาปอ ปพิชญา พรหมกันธา ปุน ชมภูพระ

การสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ภาวิดา เขียวกําจัด  ภราดร พิมพันธุ 

กลวิธีการเขียนเพ่ือสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ  ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

สุวรรณี เครือพึ่ง 

กระบวนการจิตตปญญาศึกษาในการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย 

วิไลวรรณ กลิ่นถาวร 

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอประสิทธิผลทางการบริหารในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 

พริมรฎา สุขคําภา  สมคิด ศรีสิงห  สมเจตน ภูมีศรีศักดิ์  สุชาดา ศิริจันทร ณ เชียงใหม 

ณัสสชนนท ทัพพวาที 

การใชเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

ภราดร พิมพันธุ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

สุภาพรรณ ชายพฤกษ  ปรมินทร วงษคําสิงห  ฟสิกส ฌอน บัวกนก สมชาย เมืองมูล

การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน รวมกับแนวคิดเมกเกอร

วงจรไฟฟา เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหา และความคิดสรางสรรค 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

สุภาวดี แดงสุกสี  อุตรานุช จันทรแกว  จตุทิพย กายะ  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ที่สอนโดยใชนิทานเพลง 

อัญชนา พิลาดี พัทธนันท พาปอ ปพิชญา พรหมกันธา ปุน ชมภูพระ 

การใชนิทานคติธรรมเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

อุษาวดี  มากกรัด ปุน ชมพูพระ พัทธนันท พาปอ ปพิชญา พรหมกันธา
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

โรงเรียนขยายโอกาส ประกอบดวย 

โรงเรียนขยายโอกาส ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหาร หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนางานวิชาการ 

หัวหนางานบุคลากร หัวหนางานงบประมาณ  และหัวหนางานบริหารทั่วไป  จํานวน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามประมาณคา 

สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนม

บริหารโรงเรียนขยายโอกาส โดยการจัดสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา  

1) สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส  โดยภาพรวมอยูใน

และเมื่อพิจารณารายดานพบวา  ดานที่มากที่สุดคือ ดานงานบริหารทั่วไป รองลงมาคือดาน  การบริหารวิชาการ 

ดานงานบริหารงบประมาณ และนอยที่สุดคือดานงานบริหารบุคคล

2) แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส ในขอบขายงาน 

ดังนี้  ดานการบริหารวิชาการ ควรจัดอบรมครูและนักเรียน ใหเกิดทักษะการในเครื่องมือการเรียนการสอนผาน

ระบบอินเทอรเน็ต ดานการบริหารงบประมาณ ควรจัดอบรมใหความรู และเสริมทักษะการใชงานโปรแกรม

สําเร็จรูปในการ บริหารงบประมาณการเงินและบัญชี ดานการบริหารงาน

ขอมูลพื้นฐาน และประเมินผลของครูใหเปนปจจุบัน ดานการบริหารทั่วไป ควรจัดใหมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ใหมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ : การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ
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แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส           
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กมล  หมีอิ่ม
1 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพและหาแนวการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร

โรงเรียนขยายโอกาส ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนขยายโอกาส ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหาร หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนางานวิชาการ 

งานบุคลากร หัวหนางานงบประมาณ  และหัวหนางานบริหารทั่วไป  จํานวน  228  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ มีความเที่ยงเทากับ 

สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) หาแนวการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ

บริหารโรงเรียนขยายโอกาส โดยการจัดสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 8 คน และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะห

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส  โดยภาพรวมอยูใน

และเมื่อพิจารณารายดานพบวา  ดานที่มากที่สุดคือ ดานงานบริหารทั่วไป รองลงมาคือดาน  การบริหารวิชาการ 

ดานงานบริหารงบประมาณ และนอยที่สุดคือดานงานบริหารบุคคล 

แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส ในขอบขายงาน 

ดังนี้  ดานการบริหารวิชาการ ควรจัดอบรมครูและนักเรียน ใหเกิดทักษะการในเครื่องมือการเรียนการสอนผาน

ระบบอินเทอรเน็ต ดานการบริหารงบประมาณ ควรจัดอบรมใหความรู และเสริมทักษะการใชงานโปรแกรม

สําเร็จรูปในการ บริหารงบประมาณการเงินและบัญชี ดานการบริหารงานบุคคล ควรจัดหาโปรแกรมที่ใชสํารวจ

ขอมูลพื้นฐาน และประเมินผลของครูใหเปนปจจุบัน ดานการบริหารทั่วไป ควรจัดใหมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ,การบริหารโรงเรียนขยายโอกาส,สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส           

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

ศึกษาสภาพและหาแนวการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร

ศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนขยายโอกาส ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหาร หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนางานวิชาการ 

228  คน จาก 38 โรงเรียน 

ระดับ มีความเที่ยงเทากับ 0.98 วิเคราะหขอมูลดวย

หาแนวการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ

คน และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะห

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

และเมื่อพิจารณารายดานพบวา  ดานที่มากที่สุดคือ ดานงานบริหารทั่วไป รองลงมาคือดาน  การบริหารวิชาการ 

แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส ในขอบขายงาน 4  ดาน 

ดังนี้  ดานการบริหารวิชาการ ควรจัดอบรมครูและนักเรียน ใหเกิดทักษะการในเครื่องมือการเรียนการสอนผาน

ระบบอินเทอรเน็ต ดานการบริหารงบประมาณ ควรจัดอบรมใหความรู และเสริมทักษะการใชงานโปรแกรม

บุคคล ควรจัดหาโปรแกรมที่ใชสํารวจ

ขอมูลพื้นฐาน และประเมินผลของครูใหเปนปจจุบัน ดานการบริหารทั่วไป ควรจัดใหมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 



 

 

GUIDELINES TO USE INFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT IN 

EDUCATION EXPANSION SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF 

NAKHONSAWAN PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 

 
Abstract 

The purposes of this research were to study the state and to find out 

use of information technology for the administration in education expansion schools. The 

research includes two phases: 1) To study the state of using information technology for the 

administration in education expansion schools. The popula

228 school administrators and teachers from 38 expansion school. The research tool was a set of 

5-point rating scale questionnaires with reliability coefficient equal to 0.98 and statistics used 

were Percentage, Mean, an

for the administration in education expansion schools by using a focus group meeting of 8 

experts and doing the data analysis by using content analysis techniques.

The research findings 

1) The state of using information technology for the administration in education 

expansion schools were generally at high level. When each aspect was considered individually, it 

was found that general administration was at highest level. The

the budget administration and the personal administration was at the lowest level.

2) The guideline for the use of information technology for administration in education 

expansion schools were as follows: 1) the academic adm

students to provide skills in teaching and learning tools via the internet. 2) the budget 

administration should provide training teachers to use software programs about budgeting, 

finance and accounting 3) the personal

updates about basic information of teachers. 4) the general administration should provide 

internet network area for students service point.

 
Keyword: Information Technology, Administration of Academ

Service Area office 
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KAMOL  MEE-IM
1 

The purposes of this research were to study the state and to find out 

use of information technology for the administration in education expansion schools. The 

research includes two phases: 1) To study the state of using information technology for the 

administration in education expansion schools. The population used in the research comprised 

228 school administrators and teachers from 38 expansion school. The research tool was a set of 

point rating scale questionnaires with reliability coefficient equal to 0.98 and statistics used 

were Percentage, Mean, and Standard Deviation. 2) To propose the use of information technology 

for the administration in education expansion schools by using a focus group meeting of 8 

experts and doing the data analysis by using content analysis techniques. 

The research findings revealed that: 

1) The state of using information technology for the administration in education 

expansion schools were generally at high level. When each aspect was considered individually, it 

was found that general administration was at highest level. Then, the academic administration, 

the budget administration and the personal administration was at the lowest level.

2) The guideline for the use of information technology for administration in education 

expansion schools were as follows: 1) the academic administration should train teachers and 

students to provide skills in teaching and learning tools via the internet. 2) the budget 

administration should provide training teachers to use software programs about budgeting, 

finance and accounting 3) the personal administration should provide programs for follow up any 

updates about basic information of teachers. 4) the general administration should provide 

internet network area for students service point. 

Information Technology, Administration of Academic Institutions, Primary Educational 
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The purposes of this research were to study the state and to find out guideline for the 

use of information technology for the administration in education expansion schools. The 

research includes two phases: 1) To study the state of using information technology for the 

tion used in the research comprised 

228 school administrators and teachers from 38 expansion school. The research tool was a set of 

point rating scale questionnaires with reliability coefficient equal to 0.98 and statistics used 

d Standard Deviation. 2) To propose the use of information technology 

for the administration in education expansion schools by using a focus group meeting of 8 

1) The state of using information technology for the administration in education 

expansion schools were generally at high level. When each aspect was considered individually, it 

n, the academic administration, 

the budget administration and the personal administration was at the lowest level. 

2) The guideline for the use of information technology for administration in education 

inistration should train teachers and 

students to provide skills in teaching and learning tools via the internet. 2) the budget 

administration should provide training teachers to use software programs about budgeting, 

administration should provide programs for follow up any 

updates about basic information of teachers. 4) the general administration should provide 
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1. บทนํา 
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยตามกรอบของนโยบายและแผนแมบทที่ไดมีมากอนหนานี้ รวมถึง

การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมิติตางๆ  ณ ปจจุบันและการศึกษาบริบท

และแนวโนมที่คาดวาจะเกิดในชวงระยะเวลา 

และยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 

ของไทยสูการเติบโตอยางยั่งยืน สังคมไทยสูความเสมอภาค 

พัฒนาอยางฉลาด  การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยูบนพ้ืนฐานของความรูและปญญา โดยใหโอกาส

แกประชาชนทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเสมอภาคนําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน 

Thailand 2020) โดยมีเปาหมายหลักคือ มีโครงสรางพื้นฐาน 

ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน เสมือนการเขาถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป มีทุนมนุษยท่ีมี

คุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจ

สรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพกลาวคือ ประชาชนมีความรอบรู เขาถึง  สามารถพัฒนาและใชประโยชนจาก

สารสนเทศไดอยางรูเทาทัน เกิดประโยชนตอการเรียนรู การทํางาน  และการดํารงชีวิตประจําวันและบุคลากร 

มีความรู ความสามารถและทักษะในระดับสากล ทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึ

ของ ICT ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ถือไดวา

เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ 

ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ที่กลาวไววา การศึกษาตลอดชีวิต คือการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหพัฒนาคุณภ

การศึกษาถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการวางรากฐานของการพัฒนาคนและประเทศชาติ ตามวิถีที่เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม สงผลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ

จัดการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย สงเสริม สนับสนุน 

ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา 

ระบบนําไปสูการนําเทคโนโลยี 

สถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนมาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และควา

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ตอไป 

ดวยนโยบายดังที่กลาวมา ทําใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

และทิศทาง เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธและจุดเนนสูความสําเร็จ ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน โดยมี

เปาหมาย คือการพัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพที่

และนอมนําศาสตรพระราชามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน จากการประเมินสภาวการณทาง

การศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT2020) จากการประเมินการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยตามกรอบของนโยบายและแผนแมบทที่ไดมีมากอนหนานี้ รวมถึง

การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมิติตางๆ  ณ ปจจุบันและการศึกษาบริบท

และแนวโนมที่คาดวาจะเกิดในชวงระยะเวลา 10 ปจนถึงปจจุบัน พ.ศ. 2563 นํามาสูการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย

และยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ “ ICT เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทยสูความรูและปญญา เศรษฐกิจ

ของไทยสูการเติบโตอยางยั่งยืน สังคมไทยสูความเสมอภาค ” สรุปไดวา ประเทศไทยในป พ

พัฒนาอยางฉลาด  การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยูบนพ้ืนฐานของความรูและปญญา โดยใหโอกาส

แกประชาชนทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเสมอภาคนําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายหลักคือ มีโครงสรางพื้นฐาน ICTความเร็วสูง (Broadband) 

ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน เสมือนการเขาถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป มีทุนมนุษยท่ีมี

คุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจ

างมีประสิทธิภาพกลาวคือ ประชาชนมีความรอบรู เขาถึง  สามารถพัฒนาและใชประโยชนจาก

สารสนเทศไดอยางรูเทาทัน เกิดประโยชนตอการเรียนรู การทํางาน  และการดํารงชีวิตประจําวันและบุคลากร 

มีความรู ความสามารถและทักษะในระดับสากล ทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาท

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ถือไดวา

เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2554: ออนไลน

ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (

ที่กลาวไววา การศึกษาตลอดชีวิต คือการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น 

การศึกษาถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการวางรากฐานของการพัฒนาคนและประเทศชาติ ตามวิถีที่เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม สงผลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมที่จะเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงการ

จัดการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย สงเสริม สนับสนุน 

ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอ

ระบบนําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูล

สถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนมาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดวยนโยบายดังที่กลาวมา ทําใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

ลยุทธและจุดเนนสูความสําเร็จ ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน โดยมี

เปาหมาย คือการพัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพที่

และนอมนําศาสตรพระราชามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน จากการประเมินสภาวการณทาง

การศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา จุดออนดาน
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จากการประเมินการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยตามกรอบของนโยบายและแผนแมบทที่ไดมีมากอนหนานี้ รวมถึง

การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมิติตางๆ  ณ ปจจุบันและการศึกษาบริบท

นํามาสูการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย

เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทยสูความรูและปญญา เศรษฐกิจ

สรุปไดวา ประเทศไทยในป พ.ศ.2563 จะมีการ

พัฒนาอยางฉลาด  การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยูบนพ้ืนฐานของความรูและปญญา โดยใหโอกาส

แกประชาชนทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเสมอภาคนําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน (Smart 

Broadband) ที่กระจายอยางทั่วถึง 

ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน เสมือนการเขาถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป มีทุนมนุษยท่ีมี

คุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจ

างมีประสิทธิภาพกลาวคือ ประชาชนมีความรอบรู เขาถึง  สามารถพัฒนาและใชประโยชนจาก

สารสนเทศไดอยางรูเทาทัน เกิดประโยชนตอการเรียนรู การทํางาน  และการดํารงชีวิตประจําวันและบุคลากร ICT 

งความสําคัญและบทบาท

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ถือไดวา

ออนไลน) 

(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ 

ที่กลาวไววา การศึกษาตลอดชีวิต คือการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาใน

าพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น 

การศึกษาถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการวางรากฐานของการพัฒนาคนและประเทศชาติ ตามวิถีที่เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม สงผลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมที่จะเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงการ

จัดการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย สงเสริม สนับสนุน 

มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปน

เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูล

สถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนมาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อ

มถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2562: ออนไลน)  
ดวยนโยบายดังที่กลาวมา ทําใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ใชเปนกรอบ

ลยุทธและจุดเนนสูความสําเร็จ ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน โดยมี

เปาหมาย คือการพัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพที่เทาเทียมกัน

และนอมนําศาสตรพระราชามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน จากการประเมินสภาวการณทาง

ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา จุดออนดาน



 

 

สถานศึกษา คือยังมีความเหลื่อมล้ําในเรื่องของทรัพยากรทางก

คน) จํานวนมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น คุณภาพการศึกษายังไมไดมาตรฐาน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ําและยังมี

สถานศึกษาจํานวนหนึ่งที่ไมผานการรับรองจากการประเมินภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนขนาดเล็ก 

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

จากสภาพดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะศึกษาถึงสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เพื่อ

นําขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอันเปนประโยชนตอการ

พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในก

ขอมูลในการวางแผนการตัดสินใจและการบริหารจัดการในโรงเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป

 

2. วัตถุประสงค 
1.  เพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต 

2.  เพือ่หาแนวการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาสสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ขอบเขตดานเนื้อหา

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส

โดยศึกษาในงาน 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป

2.  ขอบเขตดานประชากร

ในการวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากผูบรหิาร หัวหนางานเทคโนโลยสีารสนเทศ หัวหนางานวิชาการ  หัวหนางาน

บุคลากร หัวหนางานงบประมาณ และหัวหนางานบริหารทั่วไป โรงเรีย

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

3.  ขอบเขตดานตัวแปร

  ตัวแปรที่ศึกษา ในครั้งนี้ มี 

  3.1สภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาส

3.2แนวการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส 

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษาภายใตกรอบงานหลัก 

บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป มีรายละเอียดดังน้ี

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สถานศึกษา คือยังมีความเหลื่อมล้ําในเรื่องของทรัพยากรทางการศึกษา มีโรงเรียนขนาดเล็ก 

จํานวนมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น คุณภาพการศึกษายังไมไดมาตรฐาน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ําและยังมี

สถานศึกษาจํานวนหนึ่งที่ไมผานการรับรองจากการประเมินภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนขนาดเล็ก 

ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2. 2560: 27)  
จากสภาพดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะศึกษาถึงสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

หารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เพื่อ

นําขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอันเปนประโยชนตอการ

พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในก

ขอมูลในการวางแผนการตัดสินใจและการบริหารจัดการในโรงเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป

เพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต 2 

อหาแนวการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาสสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต 2 

 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส

ดาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป

ขอบเขตดานประชากร 

ในการวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากผูบรหิาร หัวหนางานเทคโนโลยสีารสนเทศ หัวหนางานวิชาการ  หัวหนางาน

บุคลากร หัวหนางานงบประมาณ และหัวหนางานบริหารทั่วไป โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2ทั้งหมด228 คน  

ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรที่ศึกษา ในครั้งนี้ มี 2 ตัวแปรคือ 

สภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาส

แนวการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส 

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส หมายถึง สภาพปจจุบันในการ

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษาภายใตกรอบงานหลัก 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การ

บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป มีรายละเอียดดังน้ี 

15 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ารศึกษา มีโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต่ํากวา 120 

จํานวนมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น คุณภาพการศึกษายังไมไดมาตรฐาน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ําและยังมี

สถานศึกษาจํานวนหนึ่งที่ไมผานการรับรองจากการประเมินภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนขนาดเล็ก 

จากสภาพดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะศึกษาถึงสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ทั้งในดานงาน 4 

หารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เพื่อ

นําขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอันเปนประโยชนตอการ

พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการพัฒนาระบบ

ขอมูลในการวางแผนการตัดสินใจและการบริหารจัดการในโรงเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

เพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสํานักงานเขต

อหาแนวการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาสสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส 

ดาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป  

ในการวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากผูบรหิาร หัวหนางานเทคโนโลยสีารสนเทศ หัวหนางานวิชาการ  หัวหนางาน

นขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

สภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาส 

 

หมายถึง สภาพปจจุบันในการ

ดาน คือ การบริหารวิชาการ การ



 

 

 1. ดานการบริหารวิชาการ หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บขอมูลนักเรียน การพัฒนาสื่อ การพัฒนาแหลงเรียนรู การพัฒนาระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศ

 2. ดานการบริหารงบประมาณ หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานเกี่ยวกับธุรการ การ

จัดทําและนาํเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบ

ทรัพยสิน 

 3. ดานการบริหารงานบุคคล หมายถึง การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในงานเกี่ยวกับการวางแผน

อัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ทะเบียนประวัติครู การเสรมิสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ ขอมูลสถิติ

การปฏิบัติงาน 

 4. ดานการบริหารทั่วไป หมายถึง การนํา

จัดเก็บขอมลูสํามะโนประชากรวัยเรียน จัดทําบันทึกประวัติการมาเรียนขาดเรียนของนักเรียน การโภชนาการและ

สุขภาพนักเรียน การดแูลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การประชาสัมพันธงานการศึกษา ความสัมพนัธชุมชนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

 แนวการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส 

ขอเสนอแนะในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาส ภายใตกรอบงานหลกั 

 ผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

 หัวหนางาน หมายถึง บุคลากรของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 

งบประมาณ และดานงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน

 โรงเรียนขยายโอกาส

ตอนตนของรัฐ สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส 

โดยศึกษาใน 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป  ซึ่งสามารถนําเสนอเปน

กรอบความคิดได ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค เขต 2ในการดําเนินงาน 

1. การบริหารวิชาการ

2. การบริหารงบประมาณ

3. การบริหารงานบุคคล

4. การบริหารงานทั่วไป

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดานการบริหารวิชาการ หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดเก็บขอมูลนักเรียน การพัฒนาสื่อ การพัฒนาแหลงเรียนรู การพัฒนาระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศ

ดานการบริหารงบประมาณ หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานเกี่ยวกับธุรการ การ

จัดทําและนาํเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบ

ดานการบริหารงานบุคคล หมายถึง การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในงานเกี่ยวกับการวางแผน

อัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ทะเบียนประวัติครู การเสรมิสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ ขอมูลสถิติ

ดานการบริหารทั่วไป หมายถึง การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในงานเกี่ยวกับกิจการนักเรยีน การ

จัดเก็บขอมลูสํามะโนประชากรวัยเรียน จัดทําบันทึกประวัติการมาเรียนขาดเรียนของนักเรียน การโภชนาการและ

สุขภาพนักเรียน การดแูลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การประชาสัมพันธงานการศึกษา ความสัมพนัธชุมชนและ

ารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส หมายถึง วิธีการหรือ

ขอเสนอแนะในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาส ภายใตกรอบงานหลกั 

 หมายถึง ผูอํานวยการ หรือผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 โรงเรียนละ 1 คน 

หมายถึง บุคลากรของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานงานวิชาการ ดานงาน

งบประมาณ และดานงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน 

โรงเรียนขยายโอกาส หมายถึง โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษา

ตอนตนของรัฐ สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส 

ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป  ซึ่งสามารถนําเสนอเปน

แนวทางการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ในการดําเนินงาน 4 ดาน ไดแก 

การบริหารวิชาการ 

การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานทั่วไป 

16 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ดานการบริหารวิชาการ หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดเก็บขอมูลนักเรียน การพัฒนาสื่อ การพัฒนาแหลงเรียนรู การพัฒนาระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศ 

ดานการบริหารงบประมาณ หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานเกี่ยวกับธุรการ การ

จัดทําและนาํเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพสัดุและ

ดานการบริหารงานบุคคล หมายถึง การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในงานเกี่ยวกับการวางแผน

อัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ทะเบียนประวัติครู การเสรมิสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ ขอมูลสถิติ

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในงานเกี่ยวกับกิจการนักเรยีน การ

จัดเก็บขอมลูสํามะโนประชากรวัยเรียน จัดทําบันทึกประวัติการมาเรียนขาดเรียนของนักเรียน การโภชนาการและ

สุขภาพนักเรียน การดแูลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การประชาสัมพันธงานการศึกษา ความสัมพนัธชุมชนและ

หมายถึง วิธีการหรือ

ขอเสนอแนะในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาส ภายใตกรอบงานหลกั 4 ดาน 

ผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาส 

หมายถึง บุคลากรของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานงานวิชาการ ดานงาน

หมายถึง โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษา

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส 

ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป  ซึ่งสามารถนําเสนอเปน

แนวทางการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 



 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อนําเสนอแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

ประชากร 

ในการวิจัยครั้งน้ีศึกษาจาก

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 

1. แบบสอบถาม แบงออก

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนง และระดับการศึกษา

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารวิชาการ  

ทั่วไป 

ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 

มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

 5   หมายถึง   

 4   หมายถึง    

 3   หมายถึง    

 2   หมายถึง    

  1   หมายถึง  

2. แบบบันทึกการสนทนากลุมมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรางแนวทางท่ีผูวิจัยสราง

ขึ้น โดยพิจารณาจากระดับการมีสวนรวมต่ําสุด 

พิจารณาตรวจสอบใน 2 ลักษณะคือ 

แนวทางท่ีผูวิจัยนําเสนอ หากไมเหมาะสม ใหผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอ

การเก็บรวบรวมขอมูล

1. ขอหนังสือนําจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ถึงผูอํานวยการโรงเรียนขยาย

โอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

รวบรวมขอมูล 

2. นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคสงถึงประชากร 

ในระหวางวันที่ 18 – 29 มิถุนายน 

3. นําแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความถูกตองเพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป

4. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รวมประชุมการสนทนากลุมโดยกําหนดเกณฑการเลือกผูเชี่ยวชาญไวดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมุงหวังที่จะศึกษาสภาพการใช

เทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อนําเสนอแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

ในการวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากผูบริหาร หัวหนางานโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ทั้งหมด 38 โรงเรียน จํานวนท้ังสิ้น 228 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิด คือ แบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุม

แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนง และระดับการศึกษา

เปนแบบสอบถามการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 โดยพิจารณาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานทั้ง

ดานการบริหารวิชาการ  2) ดานการบริหารงบประมาณ  3)ดานบริหารบุคคลและ 

ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)แบงออกเปน 

มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (อางถงึในบุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 67-70) โดยมีคาคะแนนดังนี้

หมายถึง    มีสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารระดับมากที่สุด

หมายถึง     มีสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารระดับมาก

หมายถึง     มีสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารระดับปานกลาง

หมายถึง     มีสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารระดับนอย

หมายถึง   มีสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารระดับนอยท่ีสุด

แบบบันทึกการสนทนากลุมมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรางแนวทางท่ีผูวิจัยสราง

จารณาจากระดับการมีสวนรวมต่ําสุด 3 อันดับแรกในการบริหารงานทั้ง4 

ลักษณะคือ 1. รางแนวทางท่ีผูวิจัยนําเสนอหากเหมาะสมใหพิจารณาวา คงเดิม กับ 

แนวทางท่ีผูวิจัยนําเสนอ หากไมเหมาะสม ใหผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ เพิ่มเติมในรางเพ่ือการปรับปรุงตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอหนังสือนําจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ถึงผูอํานวยการโรงเรียนขยาย

โอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ

นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคสงถึงประชากร 

มิถุนายน 2561 จํานวน 228ชุด 

นําแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความถูกตองเพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป

ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเพื่อเชิญผูเชี่ยวชาญจํานวน 

รวมประชุมการสนทนากลุมโดยกําหนดเกณฑการเลือกผูเชี่ยวชาญไวดังนี ้

17 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โดยมุงหวังที่จะศึกษาสภาพการใช

เทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อนําเสนอแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

หัวหนางานโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชนิด คือ แบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุม 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนง และระดับการศึกษา 

เปนแบบสอบถามการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

คโนโลยีสารสนเทศในงานทั้ง4 

ดานบริหารบุคคลและ 4)ดานบริหาร

แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด 

โดยมีคาคะแนนดังนี ้

มีสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารระดับมากที่สุด 

มีสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารระดับมาก 

ารระดับปานกลาง 

มีสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารระดับนอย 

มีสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารระดับนอยท่ีสุด 

แบบบันทึกการสนทนากลุมมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรางแนวทางท่ีผูวิจัยสราง

4 ดาน เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิ

รางแนวทางท่ีผูวิจัยนําเสนอหากเหมาะสมใหพิจารณาวา คงเดิม กับ 2. ราง

แนะ เพิ่มเติมในรางเพ่ือการปรับปรุงตอไป 

ขอหนังสือนําจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ถึงผูอํานวยการโรงเรียนขยาย

เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ

นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคสงถึงประชากร 

นําแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความถูกตองเพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 

นครสวรรคเพื่อเชิญผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 ทาน 



 

 

 4.1ผูบริหารสถานศึกษา มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษาขึ้นไป และมี

ประสบการณในการบริหาร ตั้งแต 

 4.2หัวหนางานในสถานศึกษา มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโททางการบริหารการศึกษาขึ้นไปหรือมี

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และงานท่ีเกี่ยวของกับการ

บริหารสถานศึกษา จํานวน 3 

 4.3ศึกษานิเทศกผูมีประสบการณในการทํางานดานเทคโนโลยี

การศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาขึ้นไปจํานวน 

 4.4อาจารยผูสอนในระดับมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติการสอนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาเอกข้ึนไป จํานวน 

 5. จัดประชุมและบันทึกการสนทนากลุม ณ หอง

อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ดําเนินการสนทนากลุมเมื่อวันศุกรที่ 

การวิเคราะหขอมูล

1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ และ

รอยละ 

2. วิเคราะหขอมูลก

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) แลวนําไปแปลผลตามเกณฑ ดังนี้

 คาเฉลี่ย 4.50 

 คาเฉลี่ย 3.50 

 คาเฉลี่ย 2.50 

 คาเฉลี่ย 1.50 

  คาเฉลี่ย 1.00 

3. วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเพื่อหาแนวการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 1.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับโครงสรางหลักของเนื้อหา 

 1.2 หาคาความเที่ยง 

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

 2.1 รอยละ (

 2.2 คาเฉลี่ย 

 2.3 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ผูบริหารสถานศึกษา มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษาขึ้นไป และมี

ประสบการณในการบริหาร ตั้งแต 5 ปขึ้นไป  จํานวน 2 คน 

างานในสถานศึกษา มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโททางการบริหารการศึกษาขึ้นไปหรือมี

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และงานท่ีเกี่ยวของกับการ

3 คน 

ศึกษานิเทศกผูมีประสบการณในการทํางานดานเทคโนโลยสีารสนเทศไมนอยกวา 

การศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาขึ้นไปจํานวน 2 คน 

อาจารยผูสอนในระดับมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติการสอนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาเอกข้ึนไป จํานวน 1 คน 

จัดประชุมและบันทึกการสนทนากลุม ณ หองประชุมบัวน้ําเงิน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 

อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ดําเนินการสนทนากลุมเมื่อวันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ และ

วิเคราะหขอมูลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารดวยสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย 

แลวนําไปแปลผลตามเกณฑ ดังนี ้

4.50 – 5.00  หมายถึง    ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับมากที่สุด

3.50 – 4.49  หมายถึง    ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับมาก

2.50 – 3.49  หมายถึง    ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับปานกลาง

1.50 – 2.49  หมายถึง    ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับนอย

1.00 – 1.49  หมายถึง    ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับนอยที่สุด

วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเพื่อหาแนวการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับโครงสรางหลักของเนื้อหา 

หาคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามและคาคณุภาพรายขอ

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

(Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) 

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผูบริหารสถานศึกษา มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษาขึ้นไป และมี

างานในสถานศึกษา มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโททางการบริหารการศึกษาขึ้นไปหรือมี

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป และปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และงานท่ีเกี่ยวของกับการ

สารสนเทศไมนอยกวา 5 ปขึ้นไป จบ

อาจารยผูสอนในระดับมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติการสอนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ประชุมบัวน้ําเงิน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 

2562  

วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ และ

ารใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารดวยสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย (μ) คา

หมายถึง    ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับมากที่สุด 

หมายถึง    ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับมาก 

หมายถึง    ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับปานกลาง 

หมายถึง    ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับนอย 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับนอยที่สุด 

วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเพื่อหาแนวการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน

หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับโครงสรางหลักของเนื้อหา (IOC) 

ของแบบสอบถามและคาคณุภาพรายขอ 



 

 

7. ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

 1. สภาพการการใชเทคโนโลยีสารสนเ

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

การใชเทคโนโลยีอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายดานพบวา 

ไดแก ดานงานบริหารทั่วไป รองลงมาไดแก ดานงานวิชาการ ดานงบประมาณ และ

สารสนเทศนอยท่ีสุด ไดแก ดานงานบุคคล ดังแสดงในตารางที่ 

 

ตารางที่ 1 สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

ลําดับ สภาพการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 ดานงานวิชาการ 

2 ดานงานงบประมาณ 

3 ดานงานบุคคล 

4 ดานงานบริหารทั่วไป

คาเฉลี่ยรวม 

 

 จากตารางท่ี 1พบวา ระดับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

มาก (μ = 3.99) และเมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการมีสวนรวมในระดับสูงสุดไดแก ดานงานบริหารทั่วไป 

(μ = 4.16) ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานงานวิชาการ 

สภาพการมีสวนรวมนอยท่ีสุด ได

            2. ผลการเสนอแนวทางการ

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

2.1 ดานงานบริหารวิชาการ 

 1) สถานศึกษาควรสํารวจปญหาและอุปสรรคในการติดตอสื่อสารระ

สงผลงาน การทําแบบทดสอบ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต

 2)  สถานศึกษาควรสงเสริมระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย

ความสะดวกใหแกครูและนักเรียนในการติดตอสื่อสารระหวางครูและนักเรียน กา

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต

 3) สถานศึกษาควรจัดอบรมครูและนักเรียน ใหเกิดทักษะการใชเครื่องมือการเรียนการสอนผาน

ระบบอินเทอรเน็ต เชนGoogle Classroom, Applications 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

จากการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

สภาพการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2  พบวา ระดับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยภาพรวมมี  สภาพ

การใชเทคโนโลยีอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานงานบริหารทั่วไป รองลงมาไดแก ดานงานวิชาการ ดานงบประมาณ และ

นอยท่ีสุด ไดแก ดานงานบุคคล ดังแสดงในตารางที่ 1 

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2   

สภาพการใชเทคโนโลยี

 

Mean SD ระดับคุณภาพ

3.99 0.65 มาก

 3.92 0.62 มาก

3.91 0.69 มาก

ดานงานบริหารทั่วไป 4.16 0.68 มาก

3.99 0.62 มาก

พบวา ระดับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2  โดยภาพรวมมี  สภาพการใชเทคโนโลยีอยูในระดับ

และเมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการมีสวนรวมในระดับสูงสุดไดแก ดานงานบริหารทั่วไป 

ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานงานวิชาการ (μ = 3.99) ดานงบประมาณ

สภาพการมีสวนรวมนอยท่ีสุด ไดแก ดานงานบุคคล (μ = 3.91) 

แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2   

ดานงานบริหารวิชาการ  

สถานศึกษาควรสํารวจปญหาและอุปสรรคในการติดตอสื่อสารระหวางครูและนักเรียน การ

สงผลงาน การทําแบบทดสอบ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต 

สถานศึกษาควรสงเสริมระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย(Wi-Fi) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหแกครูและนักเรียนในการติดตอสื่อสารระหวางครูและนักเรียน การสงผลงาน การทําแบบทดสอบ 

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต     

สถานศึกษาควรจัดอบรมครูและนักเรียน ใหเกิดทักษะการใชเครื่องมือการเรียนการสอนผาน

Google Classroom, Applications ตาง ๆ เพื่อสรางความตื่นเตนใหกับการเรียนการสอน   
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

จากการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขต

ทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

พบวา ระดับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยภาพรวมมี  สภาพ

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูงสุด

ดานงานบริหารทั่วไป รองลงมาไดแก ดานงานวิชาการ ดานงบประมาณ และสภาพการใชเทคโนโลยี

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

ระดับคุณภาพ ลําดับที ่

มาก 2 

มาก 3 

มาก 4 

มาก 1 

มาก - 

พบวา ระดับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สภาพการใชเทคโนโลยีอยูในระดับ

และเมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการมีสวนรวมในระดับสูงสุดไดแก ดานงานบริหารทั่วไป 

ดานงบประมาณ(μ = 3.92) และ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน

หวางครูและนักเรียน การ

   

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวย

รสงผลงาน การทําแบบทดสอบ 

สถานศึกษาควรจัดอบรมครูและนักเรียน ใหเกิดทักษะการใชเครื่องมือการเรียนการสอนผาน

ตาง ๆ เพื่อสรางความตื่นเตนใหกับการเรียนการสอน    



 

 

 4)  สถานศึกษาควรกําหนดเปนนโยบายใหครูสรางแบบทดสอบ การสงผลงานนักเรียน การทํา

แบบทดสอบผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต 

คอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 5)  สถานศึกษาควรสรางความตระหนักใหครูทราบถึงประโยชน

คอมพิวเตอรเกี่ยวกับการประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต

 2.2  ดานบริหารงานงบประมาณ

  1) สถานศึ

การระดมทุนการศึกษาของนักเรียนใหเปนปจจุบัน

  2) สถานศึกษาควรจัดทํากลุมเปาหมาย ฐานขอมูลแหลงทุน เชน ทุนจากศิษยเกา ทุนจาก

ผูประกอบการ ฯลฯ ใหเปนปจจุบันเสมอ เพื่ออํานวยความสะดวก

สอดคลองกับความตองการของทุนท่ีไดมา

  3) สถานศึกษาควรประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศเบื้องตน เกี่ยวกับขอมูลนักเรียนยากจน 

หรือสิ่งท่ีสถานศึกษาตองการไดรับความชวยเหลือ เพื่อเชิญชวนใหหนวยงานภายนอกหรือผูที่สนใจจะบริ

การศึกษา 

  4) สถานศึกษาควรสํารวจปญหาและอุปสรรคการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือระบบ

ออนไลน ในการบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี     

  5) สถานศึกษาควรกํากับ ติดตามการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือระบบออนไลนในการ

บริหารงบประมาณการเงินและบัญชีตาง ๆ ในสถาน

 2.3 ดานบริหารงานบุคคล 

  1) สถานศึกษาควรสํารวจขอมูลเพื่อใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือระบบ ก

การเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนปจจุบัน เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษานําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนได

  2) สถานศึกษาควรจัดหาโปรแกรมที่ใชใ

รองรับการสงตอขอมูลไปยังระบบ ก

  3) สถานศึกษาควรประชุมชี้แจงใหครูทราบถึงความสําคัญของการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

หรือระบบ ก.พ.7 CMSS ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน

  4) สถานศึกษา

โดยประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อทําใหขอมูลที่ตองจัดเก็บเล็กลง สะดวกตอการเขาถึง

  5) สถานศึกษาควรติดตามการจัดทําขอมูลสารสนเทศในการแสดงผลงานของบุคลากรโดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคดเพื่อใหการเขาถึงขอมูลทําไดงายขึ้น

 2.4 ดานงานบริหารทั่วไป

  1) สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทั้งมีสายและไรสาย  ไวเพื่อบริการ

นักเรียนใหครอบคลุมพื้นท่ี ณ จุดใหบริการ และกําหนดชวงเวลาในการใหบริการ

  2) สถานศึกษาควรสรางความตระหนัก

กฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอรเกี่ยวกับการประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต

  3) สถานศึกษาควรสรางระบบเครือขายที่สามารถติดตอแลกเปลี่ยนขอมูล และเชื่อมโยงกับ

หนวยงานภายนอกโรงเรียน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สถานศึกษาควรกําหนดเปนนโยบายใหครูสรางแบบทดสอบ การสงผลงานนักเรียน การทํา

แบบทดสอบผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สถานศึกษาควรสรางความตระหนักใหครูทราบถึงประโยชน/โทษตามกฎหมายพ

คอมพิวเตอรเกี่ยวกับการประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต 

ดานบริหารงานงบประมาณ 

สถานศึกษาควรกําหนดนโยบายใหครูประจําชั้น หรือผูที่เกี่ยวของจัดทําขอมูลสารสนเทศใน

การระดมทุนการศึกษาของนักเรียนใหเปนปจจุบัน 

สถานศึกษาควรจัดทํากลุมเปาหมาย ฐานขอมูลแหลงทุน เชน ทุนจากศิษยเกา ทุนจาก

ผูประกอบการ ฯลฯ ใหเปนปจจุบันเสมอ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมาใหทุน และจัดหากลุมเปาหมายให

สอดคลองกับความตองการของทุนท่ีไดมา   

สถานศึกษาควรประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศเบื้องตน เกี่ยวกับขอมูลนักเรียนยากจน 

หรือสิ่งท่ีสถานศึกษาตองการไดรับความชวยเหลือ เพื่อเชิญชวนใหหนวยงานภายนอกหรือผูที่สนใจจะบริ

สถานศึกษาควรสํารวจปญหาและอุปสรรคการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือระบบ

ออนไลน ในการบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี      

สถานศึกษาควรกํากับ ติดตามการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือระบบออนไลนในการ

บริหารงบประมาณการเงินและบัญชีตาง ๆ ในสถานศึกษา อยางสม่ําเสมอ 

ดานบริหารงานบุคคล  

สถานศึกษาควรสํารวจขอมูลเพื่อใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือระบบ ก

การเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนปจจุบัน เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษานําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนได

สถานศึกษาควรจัดหาโปรแกรมที่ใชในการสํารวจขอมูลพื้นฐานของครูใหเปนปจจุบัน เพื่อ

รองรับการสงตอขอมูลไปยังระบบ ก.พ.7 CMSS ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

สถานศึกษาควรประชุมชี้แจงใหครูทราบถึงความสําคัญของการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

สถานศึกษาควรสํารวจจํานวนบุคลากรที่มีผลงานดานตาง ๆ เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศ

โดยประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อทําใหขอมูลที่ตองจัดเก็บเล็กลง สะดวกตอการเขาถึง

สถานศึกษาควรติดตามการจัดทําขอมูลสารสนเทศในการแสดงผลงานของบุคลากรโดย

คดเพื่อใหการเขาถึงขอมูลทําไดงายขึ้น 

ดานงานบริหารทั่วไป 

สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทั้งมีสายและไรสาย  ไวเพื่อบริการ

นักเรียนใหครอบคลุมพื้นท่ี ณ จุดใหบริการ และกําหนดชวงเวลาในการใหบริการ 

สถานศึกษาควรสรางความตระหนักใหครูและผูที่เกี่ยวของทราบถึงประโยชนและโทษตาม

คอมพิวเตอรเกี่ยวกับการประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต 

สถานศึกษาควรสรางระบบเครือขายที่สามารถติดตอแลกเปลี่ยนขอมูล และเชื่อมโยงกับ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สถานศึกษาควรกําหนดเปนนโยบายใหครูสรางแบบทดสอบ การสงผลงานนักเรียน การทํา

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย

โทษตามกฎหมายพ.ร.บ.

กษาควรกําหนดนโยบายใหครูประจําชั้น หรือผูที่เกี่ยวของจัดทําขอมูลสารสนเทศใน

สถานศึกษาควรจัดทํากลุมเปาหมาย ฐานขอมูลแหลงทุน เชน ทุนจากศิษยเกา ทุนจาก

แกผูมาใหทุน และจัดหากลุมเปาหมายให

สถานศึกษาควรประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศเบื้องตน เกี่ยวกับขอมูลนักเรียนยากจน 

หรือสิ่งท่ีสถานศึกษาตองการไดรับความชวยเหลือ เพื่อเชิญชวนใหหนวยงานภายนอกหรือผูที่สนใจจะบริจาคทุนเพื่อ

สถานศึกษาควรสํารวจปญหาและอุปสรรคการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือระบบ

สถานศึกษาควรกํากับ ติดตามการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือระบบออนไลนในการ

สถานศึกษาควรสํารวจขอมูลเพื่อใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือระบบ ก.พ.7 CMSS ใน

การเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนปจจุบัน เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษานําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนได 

นการสํารวจขอมูลพื้นฐานของครูใหเปนปจจุบัน เพื่อ

สถานศึกษาควรประชุมชี้แจงใหครูทราบถึงความสําคัญของการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

ควรสํารวจจํานวนบุคลากรที่มีผลงานดานตาง ๆ เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศ

โดยประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อทําใหขอมูลที่ตองจัดเก็บเล็กลง สะดวกตอการเขาถึง 

สถานศึกษาควรติดตามการจัดทําขอมูลสารสนเทศในการแสดงผลงานของบุคลากรโดย

สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทั้งมีสายและไรสาย  ไวเพื่อบริการ

ใหครูและผูที่เกี่ยวของทราบถึงประโยชนและโทษตาม

สถานศึกษาควรสรางระบบเครือขายที่สามารถติดตอแลกเปลี่ยนขอมูล และเชื่อมโยงกับ



 

 

   4) สถานศึกษาควรกํากับ ติดตามการใชระ

หนวยงานภายนอกโรงเรียนใหเปนปจจุบัน

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปราย ดังนี้

1. ผลจากการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

สามารถอภิปรายผลในแตละดาน ไดดังน้ี

1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา การติดตอสื่อสารระหวางครูและนักเรียน การสงผลงาน การทํา

แบบทดสอบ ผานระบบเครือข

ระดับต่ําสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจในการสรางแบบทดสอบ การสงผลงานของ

นักเรียนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต และนักเรียนบางคนอาจมีปญหาในการส

อินเทอรเน็ตเนื่องจากที่บานไมมีอินเทอรเน็ต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฉนวน อุทโท 

พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 

โรงเรียนควรจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหางบประมาณใหเพียงพอ สงเสริมการใชโปรแกรม การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคน

ขอมูลและการเรียนการสอน และมีการนิเทศตดตามสม่ําเสมอ

1.2 ดานงานงบประมาณ พบวา 

การศึกษา มีระดับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับต่ําสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การดําเนินการในการ

ระดมทุนเพื่อการศึกษานั้น จําเปนตองมีการคัดกรองขอมูลนักเรียนจากขอมูลระบบดูแลชวยเหลือนักเรี

กระบวนการดําเนินงานที่คอยขางจะใชระยะเวลานาน มีการสงตอขอมูลจากหลายสวนเพื่อประกอบการพิจารณาจึง

สงผลใหการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการระดมทุนเพื่อการศึกษา เกิดสภาพการมีสวนรวมต่ําที่สุด ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของกฤตยชญา แรงเขตกิจ 

จัดเก็บขอมูลในรูปแบบดิจิตอลอยางเปนระบบ เพื่อสนับสนุนการใชงานในเครือขายอินเทอรเน็ต และมีการคัดกรอง

ขอมูลกอนการนําเสนอในรูปแบบอินเทอรเน็ต ภายใตการควบคุม ติดตาม กํากับ ดูแล และใหคําแนะนําของ

ผูบริหารสถานศกึษา 

1.3 ดานงานบุคคล พบวา การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือระบบ ก

เงินเดือน มีระดับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับต่ําสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การนําเสนอขอมูล

สารสนเทศงานบุคคลตองมีขอมูลครอบคลุมทุกดาน ท้ังประวัติ ผลงานดานต

สารสนเทศบุคลากรในระบบ ก

จะเขามารับผิดชอบในการดูแลจัดเก็บขอมูลในระบบใหเปนปจจุบัน จึงเปนเหตุสําคัญที่ทําใหสภาพการใชอยูใน

ระดับต่ําสุด ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ

บุคลากรทําหนาที่จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ สนับสนุนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

จัดระบบสารสนเทศในงานดานตาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สถานศึกษาควรกํากับ ติดตามการใชระบบเครือขายเพื่อติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลกับ

หนวยงานภายนอกโรงเรียนใหเปนปจจุบัน 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปราย ดังนี ้

ผลจากการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

สามารถอภิปรายผลในแตละดาน ไดดังน้ี 

ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา การติดตอสื่อสารระหวางครูและนักเรียน การสงผลงาน การทํา

แบบทดสอบ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต มีระดับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใน

ระดับต่ําสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจในการสรางแบบทดสอบ การสงผลงานของ

นักเรียนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต และนักเรียนบางคนอาจมีปญหาในการส

อินเทอรเน็ตเนื่องจากที่บานไมมีอินเทอรเน็ต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฉนวน อุทโท (

พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 

โรงเรียนควรจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีสวนรวมและเห็นความสําคัญของการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหางบประมาณใหเพียงพอ สงเสริมการใชโปรแกรม การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคน

ขอมูลและการเรียนการสอน และมีการนิเทศตดตามสม่ําเสมอ 

ดานงานงบประมาณ พบวา การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร จัดทําขอมูลสารสนเทศในการระดมทุนเพื่อ

การศึกษา มีระดับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับต่ําสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การดําเนินการในการ

ระดมทุนเพื่อการศึกษานั้น จําเปนตองมีการคัดกรองขอมูลนักเรียนจากขอมูลระบบดูแลชวยเหลือนักเรี

กระบวนการดําเนินงานที่คอยขางจะใชระยะเวลานาน มีการสงตอขอมูลจากหลายสวนเพื่อประกอบการพิจารณาจึง

สงผลใหการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการระดมทุนเพื่อการศึกษา เกิดสภาพการมีสวนรวมต่ําที่สุด ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของกฤตยชญา แรงเขตกิจ (2558) ที่ไดเสนอแนวทางดานบริหารงบประมาณ วาสถานศึกษาควรมีการ

จัดเก็บขอมูลในรูปแบบดิจิตอลอยางเปนระบบ เพื่อสนับสนุนการใชงานในเครือขายอินเทอรเน็ต และมีการคัดกรอง

ขอมูลกอนการนําเสนอในรูปแบบอินเทอรเน็ต ภายใตการควบคุม ติดตาม กํากับ ดูแล และใหคําแนะนําของ

ดานงานบุคคล พบวา การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือระบบ ก.พ.7 CMSS 

เงินเดือน มีระดับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับต่ําสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การนําเสนอขอมูล

สารสนเทศงานบุคคลตองมีขอมูลครอบคลุมทุกดาน ท้ังประวัติ ผลงานดานตาง ๆ อีกทั้งการดําเนินการกรอกขอมูล

สารสนเทศบุคลากรในระบบ ก.พ.7 CMSS มีจํานวนมากและมีการเคลื่อนไหวขอมูลอยูตลอดเวลา จึงขาดบุคลากรที่

จะเขามารับผิดชอบในการดูแลจัดเก็บขอมูลในระบบใหเปนปจจุบัน จึงเปนเหตุสําคัญที่ทําใหสภาพการใชอยูใน

บงานวิจัยของทวี นามอินทร (2551) ที่ไดใหขอเสนอแนะดานบุคลากรวา โรงเรียนควรมี

บุคลากรทําหนาที่จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ สนับสนุนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

จัดระบบสารสนเทศในงานดานตาง 
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บบเครือขายเพื่อติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลกับ

ผลจากการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา การติดตอสื่อสารระหวางครูและนักเรียน การสงผลงาน การทํา

ายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต มีระดับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใน

ระดับต่ําสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจในการสรางแบบทดสอบ การสงผลงานของ

นักเรียนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต และนักเรียนบางคนอาจมีปญหาในการสงงานผาน

(2553) ที่ไดเสนอแนวทาง

พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 วา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีสวนรวมและเห็นความสําคัญของการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหางบประมาณใหเพียงพอ สงเสริมการใชโปรแกรม การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคน

การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร จัดทําขอมูลสารสนเทศในการระดมทุนเพื่อ

การศึกษา มีระดับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับต่ําสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การดําเนินการในการ

ระดมทุนเพื่อการศึกษานั้น จําเปนตองมีการคัดกรองขอมูลนักเรียนจากขอมูลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และมี

กระบวนการดําเนินงานที่คอยขางจะใชระยะเวลานาน มีการสงตอขอมูลจากหลายสวนเพื่อประกอบการพิจารณาจึง

สงผลใหการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการระดมทุนเพื่อการศึกษา เกิดสภาพการมีสวนรวมต่ําที่สุด ซึ่งสอดคลอง

สนอแนวทางดานบริหารงบประมาณ วาสถานศึกษาควรมีการ

จัดเก็บขอมูลในรูปแบบดิจิตอลอยางเปนระบบ เพื่อสนับสนุนการใชงานในเครือขายอินเทอรเน็ต และมีการคัดกรอง

ขอมูลกอนการนําเสนอในรูปแบบอินเทอรเน็ต ภายใตการควบคุม ติดตาม กํากับ ดูแล และใหคําแนะนําของ

7 CMSS ในการเลื่อนขั้น

เงินเดือน มีระดับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับต่ําสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การนําเสนอขอมูล

าง ๆ อีกทั้งการดําเนินการกรอกขอมูล

มีจํานวนมากและมีการเคลื่อนไหวขอมูลอยูตลอดเวลา จึงขาดบุคลากรที่

จะเขามารับผิดชอบในการดูแลจัดเก็บขอมูลในระบบใหเปนปจจุบัน จึงเปนเหตุสําคัญที่ทําใหสภาพการใชอยูใน

ที่ไดใหขอเสนอแนะดานบุคลากรวา โรงเรียนควรมี

บุคลากรทําหนาที่จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ สนับสนุนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ



 

 

1.4 ดานงานบริหารทั่วไป พบวา การจัดระบบเครือขายอิ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับต่ําสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพความพรอมในเรื่องของระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต อาจจะไมครอบคลุมพื้นที่การใชงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

ขอเสนอแนะวา ผูอํานวยการโรงเรียน ควรจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ใหเพียงพอเหมาะสม

เพื่อใหโรงเรียนไดดําเนินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ    

2. ผลการเสนอแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

 2.1 ดานการบริหารวิชาการ ไดแก สถานศึกษาควรจัดอบรมครูและนักเรียน ใหเกิดทักษะการใช

เครื่องมือการเรียนการสอนผานระบบอินเตอรเน็ต เชน

เทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน เพื่อใหขอมูลมากมายถูกเก็บรวบรวมไวบน

ฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต ซึ่งจะชวยใหการเขาถึงขอมูลทําไดงายขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชุติกานต  นกเดน 

(2554) พบวาสภาพปญหาสวนใหญมีความตองการในการใชเทคโน

นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาครูผูสอนและนักเรียน 

2.2  ดานงานงบประมาณ ไดแก สถานศึกษาควรจัดอบรมใหความรูและเสริมทักษะการใชงานโปรแกรม

สําเร็จรูปในการบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี 

การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและเปนปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมร ดีพัฒนกุล 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีการใชอยูในระดับมากมี 

บุคคล และงานงบประมาณ ซึ่งงานงบประมาณเปนงานที่ชวยใหการทํางานของสวนอื่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ควรวางแผนและกําหนดเปาหมายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารให

มากขึ้นกวาปจจุบัน ควรมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ควรพั

แลกเปลี่ยนขอมูลได  

2.3 ดานบุคคล ไดแก สถานศึกษาควรจัดหาโปรแกรมที่ใชในการสํารวจขอมูลพื้นฐานของครูใหเปน

ปจจุบัน ควรวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา และจัดแสดงผลงานของบุคลากรโดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อกระตุนใหการนําเสนอผลงานเปนที่นาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวี 

นามอินทร (2551) ดานการบริหารงานบุคคล คือ ควรมีการพัฒนาบุคลากรดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อ

การทํางาน ควรมีการจัดทําฐานขอมูลครู และขอมูลการพัฒนาตนเองของครูเปนรายบุ

2.4  ดานงานบริหารทั่วไป ไดแก สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งมีสายและไร

สาย ไวเพื่อบริการนักเรียนใหครอบคลุมพื้นท่ี ณ จุดใหบริการ และกําหนดชวงเวลาในการใหบริการ และติดตามการ

ใชอินเทอรเน็ตและปริมาณการใชงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภ

เครือขายที่สามารถติดตอแลกเปลี่ยนขอมูล และเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของฉนวน อุทโท (2553) ที่ใหขอเสนอแนะวาสถานศึกษาควรจัดอบรมและจัดหาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดหางบประมาณใหเพียงพอ สงเสริมการใชโปรแกรมการใชอินเตอรเพื่อสืบคนขอมูลและการเรียนการสอน ควร

เพิ่มงบประมาณ จัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหเพียงพอ และมีการนิเทศติดตาม

สม่ําเสมอ 
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ดานงานบริหารทั่วไป พบวา การจัดระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไวบริการนักเรียน มีระดับสภาพการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับต่ําสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพความพรอมในเรื่องของระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต อาจจะไมครอบคลุมพื้นที่การใชงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกฤตยชญา แรงเขตกิจ 

อํานวยการโรงเรียน ควรจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ใหเพียงพอเหมาะสม

เพื่อใหโรงเรียนไดดําเนินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ     

แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน

ษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2ในงาน 4 ดาน มีขออภิปรายผลดังน้ี 

ดานการบริหารวิชาการ ไดแก สถานศึกษาควรจัดอบรมครูและนักเรียน ใหเกิดทักษะการใช

เครื่องมือการเรียนการสอนผานระบบอินเตอรเน็ต เชนGoogle Classroom, Applications 

คิวอารโคด เพื่อเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน เพื่อใหขอมูลมากมายถูกเก็บรวบรวมไวบน

ฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต ซึ่งจะชวยใหการเขาถึงขอมูลทําไดงายขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชุติกานต  นกเดน 

พบวาสภาพปญหาสวนใหญมีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการบริหารวิชาการ และ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาครูผูสอนและนักเรียน (e-

ดานงานงบประมาณ ไดแก สถานศึกษาควรจัดอบรมใหความรูและเสริมทักษะการใชงานโปรแกรม

สําเร็จรูปในการบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี ใหแกผูที่เกี่ยวของ วางแผนการดําเนินงาน และกํากับติดตาม 

การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและเปนปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมร ดีพัฒนกุล 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีการใชอยูในระดับมากมี 

บุคคล และงานงบประมาณ ซึ่งงานงบประมาณเปนงานที่ชวยใหการทํางานของสวนอื่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ควรวางแผนและกําหนดเปาหมายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารให

มากขึ้นกวาปจจุบัน ควรมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ควรพัฒนาระบบเครือขายเพื่อใหสามารถสื่อสาร

ดานบุคคล ไดแก สถานศึกษาควรจัดหาโปรแกรมที่ใชในการสํารวจขอมูลพื้นฐานของครูใหเปน

ปจจุบัน ควรวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา และจัดแสดงผลงานของบุคลากรโดย

ยีคิวอารโคด เพื่อกระตุนใหการนําเสนอผลงานเปนที่นาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวี 

ดานการบริหารงานบุคคล คือ ควรมีการพัฒนาบุคลากรดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อ

การทํางาน ควรมีการจัดทําฐานขอมูลครู และขอมูลการพัฒนาตนเองของครูเปนรายบุคคล

ดานงานบริหารทั่วไป ไดแก สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งมีสายและไร

สาย ไวเพื่อบริการนักเรียนใหครอบคลุมพื้นท่ี ณ จุดใหบริการ และกําหนดชวงเวลาในการใหบริการ และติดตามการ

ใชอินเทอรเน็ตและปริมาณการใชงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในขณะใชงาน อีกทั้งสถานศึกษาควรสรางระบบ

เครือขายที่สามารถติดตอแลกเปลี่ยนขอมูล และเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ที่ใหขอเสนอแนะวาสถานศึกษาควรจัดอบรมและจัดหาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพียงพอ สงเสริมการใชโปรแกรมการใชอินเตอรเพื่อสืบคนขอมูลและการเรียนการสอน ควร

เพิ่มงบประมาณ จัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหเพียงพอ และมีการนิเทศติดตาม
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นเทอรเน็ตไวบริการนักเรียน มีระดับสภาพการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับต่ําสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพความพรอมในเรื่องของระบบเครือขาย

กฤตยชญา แรงเขตกิจ (2558) ที่ให

อํานวยการโรงเรียน ควรจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ใหเพียงพอเหมาะสม

แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน

ดานการบริหารวิชาการ ไดแก สถานศึกษาควรจัดอบรมครูและนักเรียน ใหเกิดทักษะการใช

Google Classroom, Applications ตาง ๆ การประยุกตใช

คิวอารโคด เพื่อเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน เพื่อใหขอมูลมากมายถูกเก็บรวบรวมไวบน

ฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต ซึ่งจะชวยใหการเขาถึงขอมูลทําไดงายขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชุติกานต  นกเดน 

โลยีสารสนเทศในดานการบริหารวิชาการ และ

-training) 

ดานงานงบประมาณ ไดแก สถานศึกษาควรจัดอบรมใหความรูและเสริมทักษะการใชงานโปรแกรม

ใหแกผูที่เกี่ยวของ วางแผนการดําเนินงาน และกํากับติดตาม 

การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและเปนปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมร ดีพัฒนกุล (2553) พบวาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีการใชอยูในระดับมากมี 2 ดาน คือ ดานงาน

บุคคล และงานงบประมาณ ซึ่งงานงบประมาณเปนงานที่ชวยใหการทํางานของสวนอื่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ควรวางแผนและกําหนดเปาหมายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารให

ฒนาระบบเครือขายเพื่อใหสามารถสื่อสาร

ดานบุคคล ไดแก สถานศึกษาควรจัดหาโปรแกรมที่ใชในการสํารวจขอมูลพื้นฐานของครูใหเปน

ปจจุบัน ควรวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา และจัดแสดงผลงานของบุคลากรโดย

ยีคิวอารโคด เพื่อกระตุนใหการนําเสนอผลงานเปนที่นาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวี 

ดานการบริหารงานบุคคล คือ ควรมีการพัฒนาบุคลากรดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อ

คคล 

ดานงานบริหารทั่วไป ไดแก สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งมีสายและไร

สาย ไวเพื่อบริการนักเรียนใหครอบคลุมพื้นท่ี ณ จุดใหบริการ และกําหนดชวงเวลาในการใหบริการ และติดตามการ

าพในขณะใชงาน อีกทั้งสถานศึกษาควรสรางระบบ

เครือขายที่สามารถติดตอแลกเปลี่ยนขอมูล และเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ที่ใหขอเสนอแนะวาสถานศึกษาควรจัดอบรมและจัดหาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพียงพอ สงเสริมการใชโปรแกรมการใชอินเตอรเพื่อสืบคนขอมูลและการเรียนการสอน ควร

เพิ่มงบประมาณ จัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหเพียงพอ และมีการนิเทศติดตาม



 

 

 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวจิัย

 1. ควรศึกษาแนวทางการใชเ

โอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

 2. ควรศึกษาแนวทางการใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานระบบออนไลน ของ

โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร

  

9. เอกสารอางอิง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 พ.ศ.2554-2563 
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กฤตยชญา แรงเขตกิจ (.2558
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ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวจิัย 

ควรศึกษาแนวทางการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล ของโรงเรยีนขยาย

โอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

ควรศึกษาแนวทางการใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานระบบออนไลน ของ

โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2554). กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 

2563 ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ผูแตง 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) 

กรุงเทพฯ: ผูแตง 

2558). แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน จังหวัดอุทัยธานี 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42.(วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค.นครสวรรค ประเทศไทย. 

การศึกษาสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3. (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ กาฬสินธุ ประเทศไทย. 

การศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 

อิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. (การบริหารการศึกษา).มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารโรงเรียนที่เปดสอนถึง

3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 จังหวัดพะเยา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

วิจัยเบื้องตน. (พิมพครั้งท่ี 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาลําปาง เขต 3. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2. (2560) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 

. นครสวรรค: ผูแตง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2561). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

มิถุนายน  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล ของโรงเรยีนขยาย

ควรศึกษาแนวทางการใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานระบบออนไลน ของ

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ  

) ของประเทศไทย พ.ศ. 

แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน จังหวัดอุทัยธานี  

วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต).  

การศึกษาสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนสังกัด 

วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต).  สาขาวิชาการ

การศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2. การศึกษา

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารโรงเรียนที่เปดสอนถึง 

จังหวัดพะเยา. การศึกษาอิสระ   

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่

การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ป 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา. 



 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กิ่งแกว อุนวงศ

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรและ 

ประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสามงาม จังหวั

สวนบุคคล 

ประชากร ไดแกผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต 

ทองถิ่นของอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จํานวน 

ประชากร ใชตารางของทาโรยามาเนจํานวน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จสถิติที่ใช ไดแก 

คาเฉลี่ย คารอยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาเอฟ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว

ของเชฟเฟ  

ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสาม

งาม จังหวัดพิจิตร ภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง

ประเมินผล (x̄=3.50,S.D.=.29) 

การไดร ับผลประโยชน(x̄=3.35,S.D.=.33) 

ตามลําดับ 2.การเปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวากลุมอายุ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นสูง

 
คําสําคัญ : การมสีวนรวม, การบริหารงาน
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การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

 
อุนวงศ

1
  ลดา เมฆราตรี  ปารมี วรคามวิชัย  กิตติพันธ ยวนทอง

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรและ 2. เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จําแนกตามปจจัย

ประชากร ไดแกผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นของอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จํานวน 34,048 คน กลุมตัวอยางมาจากการสุมแบบแบงพื้นที่จาก

ประชากร ใชตารางของทาโรยามาเนจํานวน397คน และเลือกเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จสถิติที่ใช ไดแก 

ารอยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาเอฟ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี

ผลการวิจัยพบวา  

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสาม

ภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน คือ 1

=3.50,S.D.=.29) 2) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ(x̄=3.39,S.D.=.36) 3) 

=3.35,S.D.=.33) และ 4) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

การเปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อาชีพ และรายไดไมพบความแตกตาง สวนอายุและการศึกษา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยประชาชนอายุระหวาง 31-40 ป มีสวนรวมในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวากลุมอายุ 60 ปขึ้นไปและระดับมัธยมศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานงาน

ององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นสูง

การบริหารงาน, องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                   

คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัพิษณุโลก (Kingkraw.2526@gmail.com
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ปารมี วรคามวิชัย  กิตติพันธ ยวนทอง 

ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของ

ดพิจิตร จําแนกตามปจจัย

ปขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวน

คน กลุมตัวอยางมาจากการสุมแบบแบงพื้นที่จาก

และเลือกเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จสถิติที่ใช ไดแก 

ารอยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการ

และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอสาม

1) ดานมีสวนรวมในการ

S.D.=.36) 3) ดานการมีสวนรวมใน

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (x̄=3.34,S.D.=.34) 

การเปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

เพศ อาชีพ และรายไดไมพบความแตกตาง สวนอายุและการศึกษา

ป มีสวนรวมในการบริหารงาน

ปขึ้นไปและระดับมัธยมศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานงาน

ององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นสูง 

Kingkraw.2526@gmail.com) 



 

 

Public participation in the administration of local government 

organizations in Sam Ngam district Pichit prov

Kingkraw Ounwong

Abstract 
This research aimed to: 1. Study level of public participation in the administration of 

the local government organization in Sam Ngam district Phichit Province. 2. 

public participation in the administration of the local government organization in Sam Ngam 

district Pichit province classified by personal factors.

 The population is voter 18 years old or older domiciled in the local administrative 

organization of Sam Ngam District 34,048 people in Phichit province. Samples were randomly 

divided from the population 397 using Taro Yamane tables and selected to collect data with a 

random sample. The tools used for collecting data are questionnaires. Data an

using a successful program. Statistics used were mean, percentage, standard deviation and test 

the hypothesis by testing F

difference of the average by double by the Scheffe 

The research found that:

1. Level public participation in the administration of local administrative organizations 

in Sam Ngam District Phichit Province overall and each aspect has a moderate level in the          

4 aspects 1) the participation in 

(x̄=3.39,S.D.=.36) 3) Participation in receiving benefits (x

decision making (x̄=3.34,S.D.=.34) respectively. 2. Comparison of public opinion on administ

of local government organization classified by personal factors. Found that gender, occupation 

and income were not found differences. As for age and education, there was a statistically 

significant difference at the level of .05, whereby people aged

involved in the administration of the local government organization rather than the age group of 

60 years and over and the secondary level was involved. In the administration of local 

government organizations rather than higher ed

 

Keyword:  Participation, Administration.
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This research aimed to: 1. Study level of public participation in the administration of 

the local government organization in Sam Ngam district Phichit Province. 2. 

public participation in the administration of the local government organization in Sam Ngam 

district Pichit province classified by personal factors. 

The population is voter 18 years old or older domiciled in the local administrative 

ization of Sam Ngam District 34,048 people in Phichit province. Samples were randomly 

divided from the population 397 using Taro Yamane tables and selected to collect data with a 

random sample. The tools used for collecting data are questionnaires. Data an

using a successful program. Statistics used were mean, percentage, standard deviation and test 

the hypothesis by testing F-test one-way analysis of variance (One Way ANOVA) and testing the 

difference of the average by double by the Scheffe method. 

The research found that: 

1. Level public participation in the administration of local administrative organizations 

in Sam Ngam District Phichit Province overall and each aspect has a moderate level in the          

4 aspects 1) the participation in the evaluation (x̄=3.50,S.D.=.29) 2) Participation in practice 

=3.39,S.D.=.36) 3) Participation in receiving benefits (x̄=3.35,S.D.=.33) and 4) participation in 

=3.34,S.D.=.34) respectively. 2. Comparison of public opinion on administ

of local government organization classified by personal factors. Found that gender, occupation 

and income were not found differences. As for age and education, there was a statistically 

significant difference at the level of .05, whereby people aged between 31

involved in the administration of the local government organization rather than the age group of 

60 years and over and the secondary level was involved. In the administration of local 

government organizations rather than higher education diplomas or diplomas.

Participation, Administration.Local government organizations 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

Public participation in the administration of local government 

organizations in Sam Ngam district Pichit province 

Kittipan Yuantong 

This research aimed to: 1. Study level of public participation in the administration of 

the local government organization in Sam Ngam district Phichit Province. 2. Compare level of 

public participation in the administration of the local government organization in Sam Ngam 

The population is voter 18 years old or older domiciled in the local administrative 

ization of Sam Ngam District 34,048 people in Phichit province. Samples were randomly 

divided from the population 397 using Taro Yamane tables and selected to collect data with a 

random sample. The tools used for collecting data are questionnaires. Data analysis was done 

using a successful program. Statistics used were mean, percentage, standard deviation and test 

way analysis of variance (One Way ANOVA) and testing the 

1. Level public participation in the administration of local administrative organizations 

in Sam Ngam District Phichit Province overall and each aspect has a moderate level in the          

=3.50,S.D.=.29) 2) Participation in practice 

=3.35,S.D.=.33) and 4) participation in 

=3.34,S.D.=.34) respectively. 2. Comparison of public opinion on administration 

of local government organization classified by personal factors. Found that gender, occupation 

and income were not found differences. As for age and education, there was a statistically 

between 31-40 years were 

involved in the administration of the local government organization rather than the age group of 

60 years and over and the secondary level was involved. In the administration of local 

ucation diplomas or diplomas. 
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1. บทนํา 
การปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

ปกครองสวนทองถิ่น และการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดแก หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ และหมวด 

สวนทองถิ่นในรัฐธรรมนูญนั้น สามารถแบงออกไดเปนดังนี้ ประการที่ 

สวนทองถิ่น (อปท.) ใหมีบทบาท ที่ชัดเจน และกวางขวางขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบทบัญญัติในมาตรา 

กําหนดวา “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงาน

ของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักการบ

ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินการจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายเงินงบประมาณมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐใหมีความซื่

และมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติและปฏิบัติหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพ รัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ  ใหเปนไปตามระบบ

คุณธรรม โดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตร

การกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการแตงตั้งหรือการพิจารณาความดี ความชอบของ

เจาหนาที่ของรัฐ รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใหหนวยงานใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม

สําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

สวนทองถิ่น (อปท.) เปนองคกรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ 

และมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนนี้เองเปนหลักประกันวา รัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (อปท.) เปนหนวยงานหลักโดยใหการกระจายอํานาจเปนกลไกสําคัญ และเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

จึงไดมีการกําหนดมาตรา 250 

บริการสาธารณะ และมีอิสระในการบริหารการจัดบริการสาธารณะ กา

ไดกําหนดบทบาทเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น และการที่มีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ จึงทําใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (อปท.) จะตองไดรับ

สามารถพัฒนาระบบการคลังโดย การจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการ

หารายไดขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 

รวมกันจัดตั้งองคการเพื่อ การจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะตามอํานาจหนาที่และอํานาจ

โดยเฉพาะแตละรูปแบบ เพื่อใหสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหนาที่ตลอดจนงบประมาณและบุคลากร รว

กับเอกชน หรือหนวยงานของรัฐหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการที่ เปนประโยชนแก

ประชาชนในทองถิ่นมากกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สวนทองถิ่น (อปท.) รวมกับเอกชนหรือหนวยงาน

การมีสวนรวมของพลเมืองมีความสําคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางซึ่งยืน และสงเสริมธรรมาภิบาล 

ตลอดจนการบริหารงานของบานเมือง หากการมีสวนรวมของประชาชนมีมากขึ้นเพียงใดก็จะชวยใหมีการตรวจสอบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

และการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ปรากฏอยูใน 

แนวนโยบายแหงรัฐ และหมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น โดยสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการปกครอง

สวนทองถิ่นในรัฐธรรมนูญนั้น สามารถแบงออกไดเปนดังนี้ ประการที่ 1 การขยายอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

ใหมีบทบาท ที่ชัดเจน และกวางขวางขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบทบัญญัติในมาตรา 

รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงาน

ของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือ และชวยเหลือกัน

ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินการจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายเงินงบประมาณมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐใหมีความซื่

และมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติและปฏิบัติหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพ รัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ  ใหเปนไปตามระบบ

คุณธรรม โดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจ หรือกระทําการโดยมิชอบที่เปน

การกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการแตงตั้งหรือการพิจารณาความดี ความชอบของ

เจาหนาที่ของรัฐ รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใหหนวยงานใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม

จาหนาที่ของรัฐในหนวยซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว” (โชคสุข กรกิตติชัย

. 2560 ในหมวดที่ 14 การปกครองสวนทองถิ่นยังไดมีการกําหนดวาองคกรปกครอง

เปนองคกรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ 

และมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนนี้เองเปนหลักประกันวา รัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน

เปนหนวยงานหลักโดยใหการกระจายอํานาจเปนกลไกสําคัญ และเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

250 อันเปนการระบุวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีหนาที่ในการดูแล และจัดทํา

บริการสาธารณะ และมีอิสระในการบริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ยัง

ไดกําหนดบทบาทเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) โดยกําหนดใหมีการสงเสริม และสนับสนุนการจัด

การศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น และการที่มีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ จึงทําใหองคกรปกครองสวน

จะตองไดรับการสงเสริม และสนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระ และ

สามารถพัฒนาระบบการคลังโดย การจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการ

หารายไดขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น (อปท.) ใหจัดบริการสาธารณะโดยครบถวน สามารถที่จะจัดตั้งห

รวมกันจัดตั้งองคการเพื่อ การจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะตามอํานาจหนาที่และอํานาจ

โดยเฉพาะแตละรูปแบบ เพื่อใหสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท

เกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหนาที่ตลอดจนงบประมาณและบุคลากร รวมทั้งกรณีการรวมดําเนินการ

กับเอกชน หรือหนวยงานของรัฐหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการที่ เปนประโยชนแก

ประชาชนในทองถิ่นมากกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดําเนินการเอง ก็สามารถมอบใหองคกรปกครอง

รวมกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการก็ได (โกวิทย  พวงงาม. 

การมีสวนรวมของพลเมืองมีความสําคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางซึ่งยืน และสงเสริมธรรมาภิบาล 

ตลอดจนการบริหารงานของบานเมือง หากการมีสวนรวมของประชาชนมีมากขึ้นเพียงใดก็จะชวยใหมีการตรวจสอบ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

 2560 ที่เกี่ยวของกับการ

ปรากฏอยูใน 2 หมวดสําคัญ 

การปกครองสวนทองถิ่น โดยสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการปกครอง

หนาที่ขององคกรปกครอง

ใหมีบทบาท ที่ชัดเจน และกวางขวางขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบทบัญญัติในมาตรา 76 ที่

รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงาน

ริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือ และชวยเหลือกัน

ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินการจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายเงินงบประมาณมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐใหมีความซื่อสัตยสุจริต 

และมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติและปฏิบัติหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพ รัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ  ใหเปนไปตามระบบ

การปองกันมิใหผูใดใชอํานาจ หรือกระทําการโดยมิชอบที่เปน

การกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ หรือกระบวนการแตงตั้งหรือการพิจารณาความดี ความชอบของ

เจาหนาที่ของรัฐ รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใหหนวยงานใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม

โชคสุข กรกิตติชัย. 2560: 1) 

การปกครองสวนทองถิ่นยังไดมีการกําหนดวาองคกรปกครอง

เปนองคกรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ 

และมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนนี้เองเปนหลักประกันวา รัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน

เปนหนวยงานหลักโดยใหการกระจายอํานาจเปนกลไกสําคัญ และเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

มีหนาที่ในการดูแล และจัดทํา

รบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ยัง

โดยกําหนดใหมีการสงเสริม และสนับสนุนการจัด

การศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น และการที่มีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ จึงทําใหองคกรปกครองสวน

การสงเสริม และสนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระ และ

สามารถพัฒนาระบบการคลังโดย การจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการ

ใหจัดบริการสาธารณะโดยครบถวน สามารถที่จะจัดตั้งหรือ

รวมกันจัดตั้งองคการเพื่อ การจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะตามอํานาจหนาที่และอํานาจ

อปท.) โดย มีการบัญญัติ

มทั้งกรณีการรวมดําเนินการ

กับเอกชน หรือหนวยงานของรัฐหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการที่ เปนประโยชนแก

ดําเนินการเอง ก็สามารถมอบใหองคกรปกครอง

. 2561: 2) 

การมีสวนรวมของพลเมืองมีความสําคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางซึ่งยืน และสงเสริมธรรมาภิบาล 

ตลอดจนการบริหารงานของบานเมือง หากการมีสวนรวมของประชาชนมีมากขึ้นเพียงใดก็จะชวยใหมีการตรวจสอบ



 

 

การทํางานของผูบริหาร และทําใหผูบริหารมีความรับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งขึ้นเทาน้ัน การมีสวนรวมของประชาชน

จึงถือเปนการปองกันมิใหนักการเมือง กําหนดนโยบายที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปญหาความตองการของ พี่

นองประชาชน นอกจากนี้การมีสวนรวมของประชาชนยังเปนการสราง ความมั่นใจว

ฟงหรือมีการตอบสนอง กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปาหมาย

โดยรวมเพื่อจะใหเกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเปาหมายของกระบวนการมีสวน

รวมของ ประชาชนก็คือ การใหขอมูลตอสา

นโยบายของรัฐ และมีสวนรวมในการแกปญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุก ๆ คน ซึ่งถือเปนรากฐานที่สําคัญ

ของการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 

การมีสวนรวมของประชา

ทองถ่ินได คือการมีสวนรวมในการคิดและเสนอความเห็นเพื่อใหประชาชนไดเขามีสวนรวมทํางานรวมกับรัฐและให

กิจกรรมของรัฐไดรับการสนับสนุนจากประชาชนโดยประชาชนมีสวนเสนอความคิดเห็นการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจโครงการที่จะดําเนินการนั้นเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ประชาชนตองเปนผูรับผล

การกระทําของตน ประชาชนจึงควรมีสวนรวมในการตัดสินใจวาจะดําเนินโครงการหรือไมอยางไร ประชาชนจะได

รูสึกเปนเจาของและกระตือรือรนที่จะรวมดําเนินงานการมีสวนรวมดําเ

แสดงความคิดเห็น รวมวางแผน รวมตัดสินใจ จะเกิดความผูกพันเปนเจาของโครงการและสํานึกวาจะตองเขารวม

เพื่อใหโครงการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวการมีสวนรวมรับประโยชน เมื่อประชาชนไดเขามามีสวน

รวมคิดตัดสินใจ และรวมดําเนินการประชาชน ก็ยอมมีสิทธิมีสวนในการรับผลประโยชนอันพึงมีพึงไดจากโครงการ

นั้นอาจเปนทางดานวัตถุ หรือความสุขทางดานจิตใจการมีสวนรวมตรวจสอบติดตามและประเมินผล ประชาชน

บางสวนไดเขารวมโครงการแตตน บางคนอาจไมไดเขารวม แตในฐานะที่เปนผูมีส

โครงการไมโดยตรง ก็โดยออมยอมมีสิทธิที่จะตรวจสอบและติดตาประเมินผลโครงการเพื่อเปนหลักประกันในความ

ถูกตองและความโปรงใสของโครงการ 

ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรป

องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงเปนหลักพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําให

ประชาชนในทองถิ่นไดเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเองในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความแข็งแรงชวยใหเกิดความ

ตระหนัก และเห็นคุณคาของการทีสวนรวมในการบริหารมากยิ่งข้ึนจากสภาพปญหา และความสําคัญของการมีสวน

รวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวน

รวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิต

ขอมูลที่ไดเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปนแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอ

สามงาม จังหวัดพิจิตร 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ละทําใหผูบริหารมีความรับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งขึ้นเทาน้ัน การมีสวนรวมของประชาชน

จึงถือเปนการปองกันมิใหนักการเมือง กําหนดนโยบายที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปญหาความตองการของ พี่

นองประชาชน นอกจากนี้การมีสวนรวมของประชาชนยังเปนการสราง ความมั่นใจวาเสียงของประชาชนจะมีคนรับ

ฟงหรือมีการตอบสนอง กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปาหมาย

โดยรวมเพื่อจะใหเกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเปาหมายของกระบวนการมีสวน

รวมของ ประชาชนก็คือ การใหขอมูลตอสาธารณชนและใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการที่นําเสนอหรือ

นโยบายของรัฐ และมีสวนรวมในการแกปญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุก ๆ คน ซึ่งถือเปนรากฐานที่สําคัญ

ในระบอบประชาธิปไตย (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 2562: 6)

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารทองถิ่น ประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการบริหาร

ทองถ่ินได คือการมีสวนรวมในการคิดและเสนอความเห็นเพื่อใหประชาชนไดเขามีสวนรวมทํางานรวมกับรัฐและให

กิจกรรมของรัฐไดรับการสนับสนุนจากประชาชนโดยประชาชนมีสวนเสนอความคิดเห็นการมีสวนรวมในการ

ดสินใจโครงการที่จะดําเนินการนั้นเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ประชาชนตองเปนผูรับผล

การกระทําของตน ประชาชนจึงควรมีสวนรวมในการตัดสินใจวาจะดําเนินโครงการหรือไมอยางไร ประชาชนจะได

รูสึกเปนเจาของและกระตือรือรนที่จะรวมดําเนินงานการมีสวนรวมดําเนินการ การที่ประชาชนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น รวมวางแผน รวมตัดสินใจ จะเกิดความผูกพันเปนเจาของโครงการและสํานึกวาจะตองเขารวม

เพื่อใหโครงการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวการมีสวนรวมรับประโยชน เมื่อประชาชนไดเขามามีสวน

และรวมดําเนินการประชาชน ก็ยอมมีสิทธิมีสวนในการรับผลประโยชนอันพึงมีพึงไดจากโครงการ

นั้นอาจเปนทางดานวัตถุ หรือความสุขทางดานจิตใจการมีสวนรวมตรวจสอบติดตามและประเมินผล ประชาชน

บางสวนไดเขารวมโครงการแตตน บางคนอาจไมไดเขารวม แตในฐานะที่เปนผูมีสวนไดเสียหรือไดรับผลกระทบจาก

โครงการไมโดยตรง ก็โดยออมยอมมีสิทธิที่จะตรวจสอบและติดตาประเมินผลโครงการเพื่อเปนหลักประกันในความ

ถูกตองและความโปรงใสของโครงการ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 2562: 10) 

ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง โดยเฉพาะ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงเปนหลักพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําให

ประชาชนในทองถิ่นไดเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเองในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความแข็งแรงชวยใหเกิดความ

ของการทีสวนรวมในการบริหารมากยิ่งข้ึนจากสภาพปญหา และความสําคัญของการมีสวน

รวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวน

รวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิต

ขอมูลที่ไดเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปนแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอ

เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

27 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ละทําใหผูบริหารมีความรับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งขึ้นเทาน้ัน การมีสวนรวมของประชาชน

จึงถือเปนการปองกันมิใหนักการเมือง กําหนดนโยบายที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปญหาความตองการของ พี่

าเสียงของประชาชนจะมีคนรับ

ฟงหรือมีการตอบสนอง กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปาหมาย

โดยรวมเพื่อจะใหเกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเปาหมายของกระบวนการมีสวน

ธารณชนและใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการที่นําเสนอหรือ

นโยบายของรัฐ และมีสวนรวมในการแกปญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุก ๆ คน ซึ่งถือเปนรากฐานที่สําคัญ

: 6) 

ชนในการบริหารทองถิ่น ประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการบริหาร

ทองถ่ินได คือการมีสวนรวมในการคิดและเสนอความเห็นเพื่อใหประชาชนไดเขามีสวนรวมทํางานรวมกับรัฐและให

กิจกรรมของรัฐไดรับการสนับสนุนจากประชาชนโดยประชาชนมีสวนเสนอความคิดเห็นการมีสวนรวมในการ

ดสินใจโครงการที่จะดําเนินการนั้นเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ประชาชนตองเปนผูรับผล

การกระทําของตน ประชาชนจึงควรมีสวนรวมในการตัดสินใจวาจะดําเนินโครงการหรือไมอยางไร ประชาชนจะได

นินการ การที่ประชาชนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น รวมวางแผน รวมตัดสินใจ จะเกิดความผูกพันเปนเจาของโครงการและสํานึกวาจะตองเขารวม

เพื่อใหโครงการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวการมีสวนรวมรับประโยชน เมื่อประชาชนไดเขามามีสวน

และรวมดําเนินการประชาชน ก็ยอมมีสิทธิมีสวนในการรับผลประโยชนอันพึงมีพึงไดจากโครงการ

นั้นอาจเปนทางดานวัตถุ หรือความสุขทางดานจิตใจการมีสวนรวมตรวจสอบติดตามและประเมินผล ประชาชน

วนไดเสียหรือไดรับผลกระทบจาก

โครงการไมโดยตรง ก็โดยออมยอมมีสิทธิที่จะตรวจสอบและติดตาประเมินผลโครงการเพื่อเปนหลักประกันในความ

กครองสวนทองถิ่นซึ่ง โดยเฉพาะ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงเปนหลักพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําให

ประชาชนในทองถิ่นไดเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเองในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความแข็งแรงชวยใหเกิดความ

ของการทีสวนรวมในการบริหารมากยิ่งข้ึนจากสภาพปญหา และความสําคัญของการมีสวน

รวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวน

รวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรอยางไร เพื่อนํา

ขอมูลที่ไดเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปนแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต



 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
ประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน คือ เพศ อายุ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

แตกตางกัน 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ขอบเขตดานพื้นที่ผูศึกษาเลือกศึกษาในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอํา

พิจิตร 

4.2 ขอบเขตดานเนื้อหาผูศึกษาศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ใน 

สวนรวมในการปฏิบัติ 3) การมี

4.3 ขอบเขตดานตัวแปร 

4.3.1 ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได

4.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ใน 

3) การมีสวนรวมในผลประโยชน และ 

4.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา จํานวน 

 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประชาชน หมายถึง ผูผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต 

ทองถ่ินของอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

การบริหารการคลังและงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ และการบริหารราชการใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 

แผนพัฒนาตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับทางราชการ และการดําเนินงานตามอํานาจหน

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

การมีสวนรวมของประชาชน

ขอมูลขาวสาร เสนอปญหาความตองการ ตัดสินใจเลือกวิธีการ แกไขปญหา รวมในการปฏิบัติงาน รวมในการ

ตรวจสอบประเมินผล ของประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตในดาน 

รวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน และดานการมีสวนรวมใน

การประเมินผล 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ปญหาความตองการ กําหนดแนวทางการพัฒนา และรวมวางแผน โครงการ

โดยประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกโครงการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

 
ขอบเขตดานพื้นที่ผูศึกษาเลือกศึกษาในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอํา

ขอบเขตดานเนื้อหาผูศึกษาศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ใน 4 ดานไดแก 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

การมีสวนรวมในผลประโยชน และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล

ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได

ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

ขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ใน 4 ดานไดแก 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 

การมีสวนรวมในผลประโยชน และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 

ขอบเขตดานระยะเวลา จํานวน 4 เดือน ระหวาง มกราคม 2562 – เมษายน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

ประชาชน หมายถึง ผูผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินของอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การจัดโครงสรางและระบบงาน การบริหารงานบุคคล 

การบริหารการคลังและงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ และการบริหารราชการใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 

แผนพัฒนาตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับทางราชการ และการดําเนินงานตามอํานาจหน

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การสงเสริมหรือสนับสนุน เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมในการรับรู

ขอมูลขาวสาร เสนอปญหาความตองการ ตัดสินใจเลือกวิธีการ แกไขปญหา รวมในการปฏิบัติงาน รวมในการ

จสอบประเมินผล ของประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตในดาน 4 ดาน ไดแก ดานการมีสวน

รวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน และดานการมีสวนรวมใน

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่ประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอ

ปญหาความตองการ กําหนดแนวทางการพัฒนา และรวมวางแผน โครงการ/กิจกรรม เพื่อแกไขปญหาของชุมชน 

โดยประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรมที่ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได

28 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การศึกษา อาชีพ และรายไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

ขอบเขตดานพื้นที่ผูศึกษาเลือกศึกษาในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงามจังหวัด

ขอบเขตดานเนื้อหาผูศึกษาศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมี

การมีสวนรวมในการประเมินผล 

ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได 

ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 

เมษายน 2562 

หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

ปขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวน

หมายถึง การจัดโครงสรางและระบบงาน การบริหารงานบุคคล 

การบริหารการคลังและงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ และการบริหารราชการใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 

แผนพัฒนาตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับทางราชการ และการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ขององคกร

หมายถึง การสงเสริมหรือสนับสนุน เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมในการรับรู

ขอมูลขาวสาร เสนอปญหาความตองการ ตัดสินใจเลือกวิธีการ แกไขปญหา รวมในการปฏิบัติงาน รวมในการ

ดาน ไดแก ดานการมีสวน

รวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน และดานการมีสวนรวมใน

เขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอ

กิจกรรม เพื่อแกไขปญหาของชุมชน 

กิจกรรมที่ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได



 

 

ดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองกา

ทองถ่ิน 

การมีสวนรวมในการปฏิบัติ

ปกครองสวนทองถิ่น การสนับสนุนเงินทุน วัสดุ อุปกรณเพื่อใชในกิจการพัฒนา และการลงมือปฏิบัติดวย

การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร การประสานความชวยเหลือ การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบหรือขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นการมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความ

สะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณประโยชน การมีสวนรว

และระงับโรคติดตอ การมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

กิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการเพื่

ไดรับความสะดวกสบายจากการคมนาคม มีน้ําอุปโภค บริโภค มีไฟฟา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไดรับ

ขอมูลขาวสาร และการบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

การมีสวนรวมในการประเมินผล

แผนงาน โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการวามีความสําเร็จและตรงตามเปาหมายมากนอยเพียงใด 

เชน การมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการตรวจการจ

การมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทํา 

 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ 

  (Independent Variables)              

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.  ระดับการศึกษา 

4.  อาชีพ 

5.  รายได 
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ดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการใชทรัพยากรของ

การมีสวนรวมในการปฏิบัติ หมายถึง การที่ประชานไดเขารวมโครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ  ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น การสนับสนุนเงินทุน วัสดุ อุปกรณเพื่อใชในกิจการพัฒนา และการลงมือปฏิบัติดวย

การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร การประสานความชวยเหลือ การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบหรือขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นการมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความ

สะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณประโยชน การมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันโรค

และระงับโรคติดตอ การมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน หมายถึง การที่ประชาชนไดรับผลประโยชนจากแผนงาน โครงการ หรือ

กิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน เชน การมีสวนรวม

ไดรับความสะดวกสบายจากการคมนาคม มีน้ําอุปโภค บริโภค มีไฟฟา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไดรับ

ขอมูลขาวสาร และการบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การที่ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน

แผนงาน โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการวามีความสําเร็จและตรงตามเปาหมายมากนอยเพียงใด 

เชน การมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการตรวจการจ

การมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทํา 

 

   ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)                     (Dependent Variables)

 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
 

1.  การมีสวนรวมในการตดัสินใจ 

2.  การมีสวนรวมในการปฏิบตั ิ

3.  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

4.  การมสีวนรวมในการประเมินผล 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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รของชุมชน ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการใชทรัพยากรของ

หมายถึง การที่ประชานไดเขารวมโครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ  ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น การสนับสนุนเงินทุน วัสดุ อุปกรณเพื่อใชในกิจการพัฒนา และการลงมือปฏิบัติดวยแรงงาน 

การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร การประสานความชวยเหลือ การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบหรือขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นการมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความ

มในการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันโรค

และระงับโรคติดตอ การมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หมายถึง การที่ประชาชนไดรับผลประโยชนจากแผนงาน โครงการ หรือ

อตอบสนองความตองการของประชาชน เชน การมีสวนรวม

ไดรับความสะดวกสบายจากการคมนาคม มีน้ําอุปโภค บริโภค มีไฟฟา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไดรับ

หมายถึง การที่ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน

แผนงาน โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการวามีความสําเร็จและตรงตามเปาหมายมากนอยเพียงใด 

เชน การมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการตรวจการจาง 

การมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทํา  

(Dependent Variables) 

การบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 



 

 

7. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เปนการศึกษาเชิงปริมาณ

7.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร ไดแกผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต 

ทองถิ่นของอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จํานวน 

2562: 6) 

กลุมตัวอยางไดแก ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต 

ทองถิ่นของอําเภอสามงาม จังหวัดพิ

34,048 คน และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของทาโรยามาเน

ตัวอยางจํานวน397คนและเลือกเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย

7.2 การสรางเครื่องมือในการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้

7.2.1 ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไว

7.2.2หาความเที่ยงตรง

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมจํานว

ที่ใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค

Objective Congruence Index : IOC) 

7.2.3หาความเชื่อมั่นของเครื่

(Try out) แกประชาชนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรที่มีลักษณะคลายคลึงกัน จํานวน

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α.coefficient) 

7.2.4นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริง

ที่ใชในการวิจัยตอไป 

7.3 การเก็บรวบรวมขอมูลทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสาม

งามจังหวัดพิจิตรเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากประชาชนโดยนําแบบสอบถามจํานวน

ฉบับแจกกับประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางและเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองแลวนํามาตรวจสอบความถูกตองนํา

ขอมูลที่ไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร

7.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

 7.4.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไป

 7.4.2สถิติวัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรไดแก วัดคากลางขอมูลคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 7.4.3สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เพศ ใชคาที

 7.4.4 สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ ไดแก 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

เปนการศึกษาเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแกผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นของอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จํานวน 34,048 คน (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กลุมตัวอยางไดแก ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นของอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ที่มาจากการสุมแบบแบงพื้นที่ (Area Simple) 

คน และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของทาโรยามาเน (Yamane Taro

และเลือกเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย(Simple random sampling

การสรางเครื่องมือในการศึกษาตามขั้นตอนดังนี ้

ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไว

หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวนํามา

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมจํานวน3ทานเพื่อพิจารณาทั้งในดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของคําถามตลอดจนภาษา

ที่ใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค

Objective Congruence Index : IOC) ไดคามากกวา0.5ขึ้นไปทุกขอ 

หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช

แกประชาชนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรที่มีลักษณะคลายคลึงกัน จํานวน30ชุดเพื่อหาคาความเชื่

.coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ

นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริง

วมขอมูลทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสาม

งามจังหวัดพิจิตรเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากประชาชนโดยนําแบบสอบถามจํานวน

ฉบับแจกกับประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางและเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองแลวนํามาตรวจสอบความถูกตองนํา

มูลที่ไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไป 

สถิติวัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรไดแก วัดคากลางขอมูลคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เพศ ใชคาที

สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ ไดแก 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

ปขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวน

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร. 

ปขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวน

(Area Simple) จากประชากร จํานวน 

(Yamane Taro. 1973: 1088) ไดกลุม

Simple random sampling) 

ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไว 

โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวนํามา

ทานเพื่อพิจารณาทั้งในดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของคําถามตลอดจนภาษา

ที่ใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item-

นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช    

แกประชาชนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ชุดเพื่อหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาคา

ไดคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ 0.943  

นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริง

วมขอมูลทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสาม

งามจังหวัดพิจิตรเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากประชาชนโดยนําแบบสอบถามจํานวน397

ฉบับแจกกับประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางและเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองแลวนํามาตรวจสอบความถูกตองนํา

มูลที่ไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 

สถิติวัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เพศ ใชคาท ี(T-test)  

สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ ไดแก 



 

 

ทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดี

แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 

 

8. ผลการวิจัย 
8.1 คุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 110 คนรอยละ 27.71

เกษตรกรรมมากที่สุดจํานวน

การศึกษามัธยมศึกษามากที่สุดจํานวน 

รายไดนอยกวา 10,000 บาท มีจํานวนมากที่สุดจํานวน 

จํานวนนอยที่สุดจํานวน 13 คนรอยละ 

8.2ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับ

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม 

 

ตารางที่ 2คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจติร ภาพรวมและรายดาน

การมีสวนรวมของประชาชนในการริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

1.  ดานการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ

2.  ดานการมีสวนรวมในการปฏิบตัิ

3.ดานมีสวนรวมในการประเมินผล

4.ดานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน

รวม

 

ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ทองถ่ินโดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง

รวมในการประเมินผลดานการมสีวนรวมในการปฏิบัติ

สวนรวมในการตัดสินใจ ตามลําดบั

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 

คุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 222 คน รอยละ 55.92

27.71 โดยอายุ 60 ปขึ้นไปมีจํานวนนอยที่สุดจํานวน 52 คน รอยละ 

เกษตรกรรมมากที่สุดจํานวน 241 คน รอยละ 60.71โดยอาชีพอื่นๆ นอยที่สุดจํานวน 

การศึกษามัธยมศึกษามากที่สุดจํานวน 233 คน รอยละ 58.69ระดับประถมศึกษานอยที่สุดจํานวน 

บาท มีจํานวนมากที่สุดจํานวน 169 คน รอยละ 42.57และมากกวา 

คนรอยละ 3.27 

ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรภาพรวมและรายดาน ดังตารางที่ 

คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจติร ภาพรวมและรายดาน

การมีสวนรวมของประชาชนในการริหารงานขององคกร

วนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร x� S.D. 
ระดับ

การมีสวนรวม

ดานการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ 3.34 .34 ปานกลาง

ดานการมีสวนรวมในการปฏิบตัิ 3.39 .36 ปานกลาง

ดานมีสวนรวมในการประเมินผล 3.50 .29 ปานกลาง

ดานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน 3.35 .33 ปานกลาง

รวม 3.41 .19 ปานกลาง

ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ทัง้ 4 ดาน เรียงจากมากไปหานอย

ดานการมสีวนรวมในการปฏิบัตดิานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน

สวนรวมในการตัดสินใจ ตามลําดบั 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

(One Way ANOVA) และทดสอบความ

92อายุระหวาง 31-40 ป 

คน รอยละ 13.10 มีอาชีพ

โดยอาชีพอื่นๆ นอยที่สุดจํานวน 3 คน รอยละ 0.76ระดับ

ระดับประถมศึกษานอยที่สุดจํานวน 35คน รอยละ 8.82

และมากกวา 30,000 บาทขึ้นไปมี

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ภาพรวมและรายดาน ดังตารางที่ 2 

คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจติร ภาพรวมและรายดาน 

ระดับ 

การมีสวนรวม 
ลําดับที ่

ปานกลาง 4 

ปานกลาง 2 

ปานกลาง 1 

ปานกลาง 3 

ปานกลาง  

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ดาน เรียงจากมากไปหานอยคือดานมีสวน

ดานการมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชนและดานการมี



 

 

8.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรจําแนกตามตัวแปรอิสระ

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ตัวแปรอิสระ

ปจจัยสวนบุคคล 

เพศ 

อาย ุ

ระดับการศึกษา 

   อาชีพ 

   รายได 

* มีนัยสําคัญสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม 

แตกตางกัน สวนอายุและระดับการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

9. อภิปรายผล 
จากผลการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้

9.1 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

ภาพรวมและรายดาน

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เรียงจากมากไปหานอยคือดานมีสวนรวมในการประเมินผล

การไดรับผลประโยชนและดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตามลําดับ

9.1.1 การมีสวนรวมในการประเมินผลพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เพราะในการประเมินผล

ของประชาชน ประชาชนเห็นวามีหนวยงา

การควบคุมและตรวจสอบโดยหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ  และคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ เปนตน

การศึกษาของ สิทธิ์ธนัชท วารุณสหรัชภณ 

องคการบริหารสวนตําบลตลาดจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

9.1.2 การมีสวนรวมในการปฏิบัติการพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เพราะวาประชาชนมี

รวมในการปฏิบัติไมมากพอ อาจเปนเพราะเปนอํานาจของฝายบริหารประชาชนจึงมีสวนรวมในระดับปานกลางนอย

ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรใหประชาชนเขามารวมปรับปรุงการบริหารงานมากขึ้นสอดคลองกับ 

การศึกษาของ บรรเจิด สอพิมาย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรจําแนกตามตัวแปรอิสระดังตารางที่ 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ คานัยสําคัญ 

 

0.83 

0.00* 

0.01* 

0.53 

0.21 

มีนัยสําคัญสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อาชีพ และรายได         ไม

แตกตางกัน สวนอายุและระดับการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากผลการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

ภอสามงาม จังหวัดพิจิตร มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี ้

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

ภาพรวมและรายดานประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง

คือดานมีสวนรวมในการประเมินผลดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ

และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตามลําดับ 

การมีสวนรวมในการประเมินผลพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เพราะในการประเมินผล

ของประชาชน ประชาชนเห็นวามีหนวยงานที่ควบคุมกํากับอยูแลว ทั้งการตรวจสอบโดยสมาชิกสภาทองถิ่นกันเอง

การควบคุมและตรวจสอบโดยหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ  และคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ เปนตน

สิทธิ์ธนัชท วารุณสหรัชภณ (2559) ที่ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงาน

การบริหารสวนตําบลตลาดจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวาอยูในระดับปานกลาง

การมีสวนรวมในการปฏิบัติการพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เพราะวาประชาชนมี

รวมในการปฏิบัติไมมากพอ อาจเปนเพราะเปนอํานาจของฝายบริหารประชาชนจึงมีสวนรวมในระดับปานกลางนอย

ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรใหประชาชนเขามารวมปรับปรุงการบริหารงานมากขึ้นสอดคลองกับ 

การศึกษาของ บรรเจิด สอพิมาย (2555) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นกรณีศึกษา

32 
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การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ดังตารางที่ 3 

เปนไปตามสมมติฐาน 

 

X 

/ 

/ 

X 

X 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง

จังหวัดพิจิตรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อาชีพ และรายได         ไม

05 

จากผลการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

การมีสวนรวมของประชาชนในการ

โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน 

ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติดานการมีสวนรวมใน

การมีสวนรวมในการประเมินผลพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เพราะในการประเมินผล

ทั้งการตรวจสอบโดยสมาชิกสภาทองถิ่นกันเอง

การควบคุมและตรวจสอบโดยหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ  และคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ เปนตน สอดคลองกับ

ที่ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงาน

พบวาอยูในระดับปานกลาง 

การมีสวนรวมในการปฏิบัติการพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เพราะวาประชาชนมีสวน

รวมในการปฏิบัติไมมากพอ อาจเปนเพราะเปนอํานาจของฝายบริหารประชาชนจึงมีสวนรวมในระดับปานกลางนอย

ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรใหประชาชนเขามารวมปรับปรุงการบริหารงานมากขึ้นสอดคลองกับ 

ระชาชนในการพัฒนาทองถิ่นกรณีศึกษา



 

 

องคการบริหารสวนตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาสรุปไดวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาทองถิ่นในเขตองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง

9.1.3 การมีสวนรวมในผลประโยชนพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการบ

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เพราะภายใตการมีสวนรวมใน

ผลประโยชนของประชาชนตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดจัดทําแผนที่มีลักษณะเปนวัตถุ

สิ่งของ เชน เครื่องอุปโภคบริโภคสําหรับกา

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชาลี ทรงศิริ  

ทองถ่ิน ศึกษากรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมืองนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก พบวาระดับการมีส

รวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับปานกลาง

9.1.4 การมีสวนรวมในการตัดสินใจพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะที่ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไดเชิญเขารวมประชุมเพื่อเสนอความตองการในทองถิ่นอาจเปนตัวแทนของหมูบานได

สอดคลองกับการศึกษาของ วิญู อังคณารักษ 

ในรูปลักษณะการกระจายอํานาจบางอยาง ซึ่งรัฐไดมอบหมายใหทองถิ่นทํากันเองเพื่อใหประ

โอกาสปกครองและการบริหารทองถิ่นนั้นใหงานดําเนินไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงกับ

ความประสงคของประชาชน โดยเหตุที่วาประชาชนในแตละทองถิ่นยอมจะทราบความตองการของทองถิ่นนั้น ๆ ได

ดีกวาบุคคลอื่น และยอมมีความผูกพันตอทองถิ่

พอสมควร 

9.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

9.2.1 ประชาชนที่มีเพศตางกัน การมีสวนรว

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร โดยรวมไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว อภิปรายผลได

วาประชาชนเพศหญิงมีการมีสวนรวมไมแตกตางจากเพศชาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันความเทาเทียมทางเพศมี

มากขึ้นไมวาหญิงหรือชายสามารถเขามามีบทบาทหนาที่ในสังคมทุก ๆ ดานไดทั้งเพศชายและหญิงตางไดการ

ยอมรับที่เทาเทียมกันซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชาลี ทรงศิริ 

การปกครองสวนทองถิ่น ศึกษากรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมืองนครนายก

การมีสวนรวมสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีระดับการมีสวนรวมปานกลางปจจัยดานเพศไมแตกตางกัน 

และยังสอดคลองกับการศึกษาของ บรรเจิด สอพิมาย 

ทองถ่ินกรณีศึกษาองคการบริหารส

รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเมืองระดับการมีสวนรวม อยูในระดับปาน

กลาง 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นพบวาควา

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาจําแนกตามอายุระดับการศึกษา

อาชีพมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ปญหาการมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการสวนความคิดเห็

พัฒนาทองถ่ินจําแนกตามเพศ ไมแตกตางกัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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องคการบริหารสวนตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาสรุปไดวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาทองถิ่นในเขตองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง 

การมีสวนรวมในผลประโยชนพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการบ

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เพราะภายใตการมีสวนรวมใน

ผลประโยชนของประชาชนตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดจัดทําแผนที่มีลักษณะเปนวัตถุ

สิ่งของ เชน เครื่องอุปโภคบริโภคสําหรับการประกอบใหแกกลุมประชาชนในทองถ่ินอยูแลวจึงอยูในระดับปานกลาง

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชาลี ทรงศิริ  (2556) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวน

ทองถ่ิน ศึกษากรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมืองนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก พบวาระดับการมีส

รวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับปานกลาง 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะที่ องคกร

นไดเชิญเขารวมประชุมเพื่อเสนอความตองการในทองถิ่นอาจเปนตัวแทนของหมูบานได

สอดคลองกับการศึกษาของ วิญู อังคณารักษ (2558) ใหความหมายวา การปกครองทองถิ่นหมายถึงการปกครอง

ในรูปลักษณะการกระจายอํานาจบางอยาง ซึ่งรัฐไดมอบหมายใหทองถิ่นทํากันเองเพื่อใหประ

โอกาสปกครองและการบริหารทองถิ่นนั้นใหงานดําเนินไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงกับ

ความประสงคของประชาชน โดยเหตุที่วาประชาชนในแตละทองถิ่นยอมจะทราบความตองการของทองถิ่นนั้น ๆ ได

ดีกวาบุคคลอื่น และยอมมีความผูกพันตอทองถิ่นนั้นโดยมีงบประมาณของตนเองและมีอิสระในการบริหารงาน

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ประชาชนที่มีเพศตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร โดยรวมไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว อภิปรายผลได

วาประชาชนเพศหญิงมีการมีสวนรวมไมแตกตางจากเพศชาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันความเทาเทียมทางเพศมี

วาหญิงหรือชายสามารถเขามามีบทบาทหนาที่ในสังคมทุก ๆ ดานไดทั้งเพศชายและหญิงตางไดการ

ยอมรับที่เทาเทียมกันซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชาลี ทรงศิริ (2556) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนใน

การปกครองสวนทองถิ่น ศึกษากรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมืองนครนายก อําเภอเมืองจังหวัดนครนายก พบวา

การมีสวนรวมสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีระดับการมีสวนรวมปานกลางปจจัยดานเพศไมแตกตางกัน 

และยังสอดคลองกับการศึกษาของ บรรเจิด สอพิมาย (2555) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถ่ินกรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาสรุปไดวา

รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเมืองระดับการมีสวนรวม อยูในระดับปาน

เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นพบวาควา

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาจําแนกตามอายุระดับการศึกษา

อาชีพมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับการมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของ

ปญหาการมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการสวนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการ

พัฒนาทองถ่ินจําแนกตามเพศ ไมแตกตางกัน 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

องคการบริหารสวนตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาสรุปไดวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน

การมีสวนรวมในผลประโยชนพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เพราะภายใตการมีสวนรวมใน

ผลประโยชนของประชาชนตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดจัดทําแผนที่มีลักษณะเปนวัตถุ

รประกอบใหแกกลุมประชาชนในทองถ่ินอยูแลวจึงอยูในระดับปานกลาง

ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวน

ทองถ่ิน ศึกษากรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมืองนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก พบวาระดับการมีสวน

การมีสวนรวมในการตัดสินใจพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะที่ องคกร

นไดเชิญเขารวมประชุมเพื่อเสนอความตองการในทองถิ่นอาจเปนตัวแทนของหมูบานได

ใหความหมายวา การปกครองทองถิ่นหมายถึงการปกครอง

ในรูปลักษณะการกระจายอํานาจบางอยาง ซึ่งรัฐไดมอบหมายใหทองถิ่นทํากันเองเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมี

โอกาสปกครองและการบริหารทองถิ่นนั้นใหงานดําเนินไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงกับ

ความประสงคของประชาชน โดยเหตุที่วาประชาชนในแตละทองถิ่นยอมจะทราบความตองการของทองถิ่นนั้น ๆ ได

นนั้นโดยมีงบประมาณของตนเองและมีอิสระในการบริหารงาน

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

มของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร โดยรวมไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว อภิปรายผลได

วาประชาชนเพศหญิงมีการมีสวนรวมไมแตกตางจากเพศชาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันความเทาเทียมทางเพศมี

วาหญิงหรือชายสามารถเขามามีบทบาทหนาที่ในสังคมทุก ๆ ดานไดทั้งเพศชายและหญิงตางไดการ

ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนใน

อําเภอเมืองจังหวัดนครนายก พบวา

การมีสวนรวมสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีระดับการมีสวนรวมปานกลางปจจัยดานเพศไมแตกตางกัน 

ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

วนตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาสรุปไดวา 1) ระดับการมีสวน

รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเมืองระดับการมีสวนรวม อยูในระดับปาน

เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นพบวาความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาจําแนกตามอายุระดับการศึกษา

กับการมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของ

นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในดานการ



 

 

9.2.2 ประชาชนที่มีอายุตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

สมมติฐานที่ตั้งไวอภิปรายผลไดวา ประชาชนอายุ 

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะอายุของประชาชนในชวงนี้

เปนชวงมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรมากกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ธัชฤทธิ์ ปนา

รักษ (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอกรณีมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในการจัดทํา

แผนพัฒนาตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา

อายุที่แตกตางกันของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีผลตอระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนตําบลแตกตาง

กัน โดยที่สมาชิกที่มีอายุระหวาง 

9.2.3 ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว อภิปรายผลไดวา ประชาชน

ที่มีอาชีพตางกันมีสวนรวมตอการบริหารงานขององคกรป

แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะอาชีพทุกอาชีพ สวนมากเปนอาชีพท่ีมีบริบทตอการอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกัน สามารถ

แสดงความคิดเห็นไดดี และถายทอดใหแกผูอื่นไดมีทักษะในรวมดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชาลี

ทรงศิริ  (2556) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น ศึกษากรณีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเมืองนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก พบวาการมีสวนรวมทุกกลุมอาชีพ รูขอมูลขาวสารและกิจการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สวนทองถิ่นและมีระดับการมีสวนรวมปานกลางในการปกครองสวนทองถิ่น สําหรับความสัมพันธระหวางปจจัยตาง 

ๆ ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น

9.2.4 ประชาชนที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

เปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไวอภิปรายผลไดวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษามีสวนรว

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปน

จึงไดรับความไววางใจเพราะชอบทํางานชวยเหลือสังคม การเปนที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  โดยมีวัยวุฒิ

ในการรับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ กติกา ตา

ระดับประถมศึกษามีสวนรวมตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

มากกวาซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ มาลีเบ็ญจะมโน 

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยกะป จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 

มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับมาก มีความคาดหวังในผลประโยชน

อยูในระดับปานกลาง มีทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลในเชิงบวกมากที่สุด มี

ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง 

9.2.5 ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติ

ประชาชนที่มีรายได 20,001-30

ในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรมากที่สุด ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากการที่มีรายไดคอนขางมาก ไมเดือดรอนในการหา

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ประชาชนที่มีอายุตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

สมมติฐานที่ตั้งไวอภิปรายผลไดวา ประชาชนอายุ 18 - 30 ป มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะอายุของประชาชนในชวงนี้

เปนชวงมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตาง ๆ  ไดดีมีความคลองตัวจึงมีสวนรวมตอการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรมากกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ธัชฤทธิ์ ปนา

ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอกรณีมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในการจัดทํา

แผนพัฒนาตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา

อายุที่แตกตางกันของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีผลตอระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนตําบลแตกตาง

กัน โดยที่สมาชิกที่มีอายุระหวาง 51-60 ป มีระดับการมีสวนรวมสูงกวากลุมอื่น ๆ 

ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว อภิปรายผลไดวา ประชาชน

ที่มีอาชีพตางกันมีสวนรวมตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรไม

เพราะอาชีพทุกอาชีพ สวนมากเปนอาชีพท่ีมีบริบทตอการอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกัน สามารถ

แสดงความคิดเห็นไดดี และถายทอดใหแกผูอื่นไดมีทักษะในรวมดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชาลี

ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น ศึกษากรณีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเมืองนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก พบวาการมีสวนรวมทุกกลุมอาชีพ รูขอมูลขาวสารและกิจการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีระดับความรูความเขาใจสูงในการปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและมีระดับการมีสวนรวมปานกลางในการปกครองสวนทองถิ่น สําหรับความสัมพันธระหวางปจจัยตาง 

ๆ ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

เปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไวอภิปรายผลไดวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษามีสวนรว

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปน

ความไววางใจเพราะชอบทํางานชวยเหลือสังคม การเปนที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  โดยมีวัยวุฒิ

ในการรับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ กติกา ตามกิจกรรมตาง ๆ  ไดเปนอยางดี ประชาชนที่มีระดับการศึกษา

ระดับประถมศึกษามีสวนรวมตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

มากกวาซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ มาลีเบ็ญจะมโน (2549) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ

การบริหารสวนตําบลหวยกะป จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 

มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับมาก มีความคาดหวังในผลประโยชน

อยูในระดับปานกลาง มีทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลในเชิงบวกมากที่สุด มีความเชื่อถือในตัวผูนํามาก 

ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง 

ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวอภิปรายผลไดวา 

30,000บาท  มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรมากที่สุด ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากการที่มีรายไดคอนขางมาก ไมเดือดรอนในการหา
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ประชาชนที่มีอายุตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนไปตาม

ป มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะอายุของประชาชนในชวงนี้

ๆ  ไดดีมีความคลองตัวจึงมีสวนรวมตอการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรมากกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ธัชฤทธิ์ ปนา

ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอกรณีมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในการจัดทํา

แผนพัฒนาตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา

อายุที่แตกตางกันของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีผลตอระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนตําบลแตกตาง

ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว อภิปรายผลไดวา ประชาชน

กครองสวนทองถิ่น อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรไม

เพราะอาชีพทุกอาชีพ สวนมากเปนอาชีพท่ีมีบริบทตอการอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกัน สามารถ

แสดงความคิดเห็นไดดี และถายทอดใหแกผูอื่นไดมีทักษะในรวมดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชาลี 

ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น ศึกษากรณีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเมืองนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก พบวาการมีสวนรวมทุกกลุมอาชีพ รูขอมูลขาวสารและกิจการ

มีระดับความรูความเขาใจสูงในการปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและมีระดับการมีสวนรวมปานกลางในการปกครองสวนทองถิ่น สําหรับความสัมพันธระหวางปจจัยตาง 

มีระดับการศึกษาตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไวอภิปรายผลไดวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษามีสวนรวมตอการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนจากการดําเนินชีวิต 

ความไววางใจเพราะชอบทํางานชวยเหลือสังคม การเปนที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  โดยมีวัยวุฒิ

มกิจกรรมตาง ๆ  ไดเปนอยางดี ประชาชนที่มีระดับการศึกษา

ระดับประถมศึกษามีสวนรวมตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ

การบริหารสวนตําบลหวยกะป จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 

มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับมาก มีความคาดหวังในผลประโยชน

ความเชื่อถือในตัวผูนํามาก 

ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลาง  

ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง

ฐานที่ตั้งไวอภิปรายผลไดวา 

บาท  มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรมากที่สุด ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากการที่มีรายไดคอนขางมาก ไมเดือดรอนในการหา



 

 

รายได มีเวลาในการดูแลชุมชนทองถ่ินตนเอง จึงมีสวนรวมตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรมากกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กัณฑิมาศ พรมสากล 

สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็กอําเภอปทุมรัตนจั

การศึกษาพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็กอําเภอปทุมรัตน

จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับมากไปหานอยคือดานการมีสวนรวมใน

การปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ด

เสนอปญหาประชาชนที่มี เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็กอําเภอปทุมรัตนจังหวัดรอยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

 

10. ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

สวนรวมใหมากขึ้น เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตอไป 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เปดโอกาสใหประชาชนไดมามีสวนรวมในการตัดสินใจใหมากขึ้นเพื่อเปนหลักประกันในความถูกตองและความ

โปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานพัฒนาดานการส

สวนทองถิ่น  

2. ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมที่มีผลตอประสิทธิภาพในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพิ่มเติม เพื่อใหผลการศึกษามีความสมบูรณยิ่งขึ้น

3. ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคูกันไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการสัมภาษณแบบเจาะลึก

เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของขอมูลมากดียิ่งขึ้น

 

11. เอกสารอางอิง 
กัณฑิมาศ พรมสากล. (2556

ขี้เหล็ก อําเภอปทุมรัตน จังหวัดรอยเอ็ด

ประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนจังหวัดขอนแกน ประเทศไทย

โกวิทย พวงงาม. (2561). มิติใหมการปกครองทองถ่ิน

วิญูชน ประเทศไทย

ชาลี ทรงศิริ. (2556).การมีสวนร

ทองถิ่นเมืองนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก

พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกรุงเทพฯ ประเทศไทย
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ชุมชนทองถ่ินตนเอง จึงมีสวนรวมตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรมากกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กัณฑิมาศ พรมสากล 

สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็กอําเภอปทุมรัตนจั

การศึกษาพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็กอําเภอปทุมรัตน

จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับมากไปหานอยคือดานการมีสวนรวมใน

การปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจและดานการมีสวนรวมในการ

เสนอปญหาประชาชนที่มี เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็กอําเภอปทุมรัตนจังหวัดรอยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปดโอกาสใหประชาชนไดมามี

สวนรวมใหมากขึ้น เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาองคกร

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด องคกรป

เปดโอกาสใหประชาชนไดมามีสวนรวมในการตัดสินใจใหมากขึ้นเพื่อเปนหลักประกันในความถูกตองและความ

โปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งตอไป 

ควรทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานพัฒนาดานการส

ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมที่มีผลตอประสิทธิภาพในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพิ่มเติม เพื่อใหผลการศึกษามีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคูกันไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการสัมภาษณแบบเจาะลึก

เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของขอมูลมากดียิ่งขึ้น 

2556). การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

ขี้เหล็ก อําเภอปทุมรัตน จังหวัดรอยเอ็ด. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิขารัฐ

ประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนจังหวัดขอนแกน ประเทศไทย. 

มิติใหมการปกครองทองถ่ิน: วิสัยทัศนกระจายอํานาจและการบริหารทองถิ่น

วิญูชน ประเทศไทย. 

การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น ศึกษากรณีองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเมืองนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกรุงเทพฯ ประเทศไทย. 
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ชุมชนทองถ่ินตนเอง จึงมีสวนรวมตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรมากกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กัณฑิมาศ พรมสากล (2556) ไดศึกษาการมี

สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็กอําเภอปทุมรัตนจังหวัดรอยเอ็ดผล

การศึกษาพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็กอําเภอปทุมรัตน

จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับมากไปหานอยคือดานการมีสวนรวมใน

านการมีสวนรวมในการตัดสินใจและดานการมีสวนรวมในการ

เสนอปญหาประชาชนที่มี เพศ อายุ รายได และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็กอําเภอปทุมรัตนจังหวัดรอยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปดโอกาสใหประชาชนไดมามี

สวนรวมใหมากขึ้น เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาองคกร

มีสวนรวมในการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด องคกรปกครองสวนทองถิ่นควร

เปดโอกาสใหประชาชนไดมามีสวนรวมในการตัดสินใจใหมากขึ้นเพื่อเปนหลักประกันในความถูกตองและความ

ควรทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานพัฒนาดานการสงเสริมการปกครอง

ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมที่มีผลตอประสิทธิภาพในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคูกันไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการสัมภาษณแบบเจาะลึก

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิขารัฐ

วิสัยทัศนกระจายอํานาจและการบริหารทองถิ่น.กรุงเทพฯ: 

วมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น ศึกษากรณีองคกรปกครองสวน

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ประเทศไทย. 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอกรณีมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในการ

จัดทําแผนพัฒนาตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอภา
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รายงานทองถ่ิน จังหวัดพิจิตร ประเทศไทย. 

2559).การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานปกครองสวนทองถิ่นองคการ

บริหารสวนตําบลตลาดจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกรุงเทพฯ ประเทศไทย

Statistics Introductory Analysis. 2nd (Ed.), New York: Happer and Row: 1088.
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2560.นนทบุรี: โรงพิมพ

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอกรณีมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในการ

จัดทําแผนพัฒนาตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอภาชี จังหวัด

วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกรุงเทพฯ 

กรณีศึกษาองคการบริหารสวน

ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนจังหวัดขอนแกน ประเทศไทย. 

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยกะป 

การศึกษาคนควาอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิตรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

การมีสวนรวมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง จังหวัด

การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานปกครองสวนทองถิ่นองคการ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกรุงเทพฯ ประเทศไทย. 

(Ed.), New York: Happer and Row: 1088. 



 

 

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค

การศึกษาไทยแลนด  4.0 2. 

และ 3. ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

4.0 กลุมตัวอยาง ไดแกครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร

คน ไดจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

สภาพบริบทสภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

ครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

มาตรฐานผลการวิจัยพบวา 

 1. ผลการศึกษาสภาพปญหา

สภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

 2. ผลการพัฒนารูปการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

2.1 ผลการพัฒนารางรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

องคประกอบ 6  องคประกอบ ดังตอไปนี้

กระบวนการของรูปแบบ 4. กิจกรรม

2.2ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษา

ไทยแลนด  4.0 พบวา โดยรวมเห็นดวยในระดับมากที่สุด
 

คําสําคัญ : รูปแบบการพัฒนาครู

 

 

 

 

 

                                                          
1 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร
2 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร
3 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  
 

ขวัญชัย  ขัวนา
1
  ธารทิพย ขัวนา

2  เลเกีย เขียวดี
3
 

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู

2. พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร

คน ไดจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  1. 

สภาพบริบทสภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 4

ครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 4.0 และ3. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอ

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

ศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

พปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0  อยูในระดับ

รูปการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

ผลการพัฒนารางรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

องคประกอบ ดังตอไปนี้ 1. วัตถุประสงคของรูปแบบ 2. เนื้อหาของรูปแบบ

กิจกรรม5. สื่อ และแหลงเรียนรู และ 6. การวัดและประเมินผล 

ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด   

ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษา

รวมเห็นดวยในระดับมากที่สุด 

รูปแบบการพัฒนาคร,ู การจัดการเรียนการสอน, การศึกษาไทยแลนด 4.0 

                   
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร (najarn9@gmail.com
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รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู 

พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 4.0  

ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 50 

1. แบบสอบถามเพื่อศึกษา

4.0 2. รูปแบบการพัฒนา

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบ

สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 พบวา 

อยูในระดับมาก 

รูปการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 4.0 พบวา  

ผลการพัฒนารางรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 รูปแบบมี

เนื้อหาของรูปแบบ 3. ระยะเวลาและ

เมินผล  

ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษา

(najarn9@gmail.com) 
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Abstract 
 The major purposes of this study aimed (1) to scrutinize the problems of the 

development of teachers’ instructional management into Thailand Education 4.0; (2) to develop 

the model designed for the development of teachers’ instructional managemen

Education 4.0, and (3) to investigate the teachers’ satisfactions on their instructional management 

into Thailand Education 4.0. For research methodology, 50 teachers and educational staff working 

for the Office ofKamphaengphet Provincial E

sampling technique were all conducted with 1) a questionnaire related to the problems of the 

development of teachers’ instructional management into Thailand Education 4.0; (2) A model 

designed for the development of teachers’ instructional management into Thailand Education 

4.0, and a questionnaire related to the teachers’ satisfactions on the model of the development 

for the teachers’ instructional management into Thailand Education 4.0. Also, the data were 

statistically analyzed using mean, and standard deviation (S.D.). The findings of the study were 

detailed as follows. 

 1. The problems of the development of teachers’ instructional management into 

Thailand Education 4.0 were very mostly found; 

 2. The model for the development of teachers’ instructional management into Thailand 

Education 4.0 was divided into six major elements : 1) Objectives, 2) Contents, 3) Activities, 4) 

Instructional media, 5) Learning resources, and 6) Learning evaluation, m

of the model for the development of teachers’ instructional management into Thailand 

Education 4.0 was very mostly found, and     

 3. The teachers’ satisfactions on their instructional management into Thailand Education 

4.0. were very mostly found.
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Education 4.0 
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The major purposes of this study aimed (1) to scrutinize the problems of the 

development of teachers’ instructional management into Thailand Education 4.0; (2) to develop 

the model designed for the development of teachers’ instructional managemen

Education 4.0, and (3) to investigate the teachers’ satisfactions on their instructional management 

into Thailand Education 4.0. For research methodology, 50 teachers and educational staff working 

for the Office ofKamphaengphet Provincial Educational Supervision selected by the purposive 

sampling technique were all conducted with 1) a questionnaire related to the problems of the 

development of teachers’ instructional management into Thailand Education 4.0; (2) A model 
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4.0, and a questionnaire related to the teachers’ satisfactions on the model of the development 

for the teachers’ instructional management into Thailand Education 4.0. Also, the data were 

statistically analyzed using mean, and standard deviation (S.D.). The findings of the study were 

1. The problems of the development of teachers’ instructional management into 

Thailand Education 4.0 were very mostly found;  

2. The model for the development of teachers’ instructional management into Thailand 

Education 4.0 was divided into six major elements : 1) Objectives, 2) Contents, 3) Activities, 4) 

Instructional media, 5) Learning resources, and 6) Learning evaluation, meanwhile the evaluation 

of the model for the development of teachers’ instructional management into Thailand 

Education 4.0 was very mostly found, and      

he teachers’ satisfactions on their instructional management into Thailand Education 
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1. บทนํา 
การพัฒนาครูในปจจุบันมีความหมายครอบคลุมมากกวาการเขารับการฝกอบรมหรือการเขารวม

ประชุมสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เปนทางการ

เกี่ยวของแตนอยกับการปฏิบัติการสอนของครูแตรวมถึงการไดรับความรู ทักษะและประสบการณอยางไมเปน

ทางการจากการอานวารสารทางวิชาการการชมภาพยนตรสารคดีที่เกี่ยวของของครูเปนตนและกิจกรรมสวนนี้

สะทอนใหเห็นถึงลักษณะที่แทจริงและที่ควรจะเปนของการพัฒนาวิชาชีพที่ตอเนื่องมีระยะยาวและมีการวางแผน

อยางเปนระบบเพื่อความเจริญงอกงามและการเติบโตของครู

Lewis, 2000)ซึ่งตางจากภาพหรือรูปแบบเดิมของการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีลักษณะชั่วครา

แนนอนทั้งนี้การพัฒนาอยางตอเนื่องจะเอื้อใหครูไดเชื่อมโยงความรูและประสบการณที่มีอยูเดิมเขากับสิ่งใหมที่

รับเขามา (Cohen, 1990 ; Ganser, 2000)

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครู

2001) การพัฒนาวิชาชีพครูดังกลาวสัมพันธกับการเรียนการสอนของครูหรือการปฏิรูปการศึกษา

Hammond, 1996)นอกจากนั้นการพัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบใหมยังมีลักษณะเดนที่ครูจะไดพัฒนาตนจากก

ปฏิสัมพันธกับศึกษานิเทศกครูคนอื่นผูบริหารผูปกครองหรือสมาชิกในชุมชนตามทัศนะของสคริบเนอร 

1999)กลาววาการพัฒนาวิชาชีพครูจะตองมีความหลากหลายใหสอดคลองกับความตองการดังจะเห็นไดจากทฤษฎี

การเรียนรูของบลูม(อักษร  สวัสดี

ไดจัดการเรียนการสอนโดยมีองคความรูสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ

สถานการณตางๆที่เปนอยูในชั้นเรียนและมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจทักษะความชํานาญและ

ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่รวมทั้งมีการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดสิ่ง

เหลานั้นขึ้นไดจําเปนตองไดรับการพัฒนาใน

เหมาะสมในการพัฒนาครูใหมีความสามารถดานการจัดการเรียนรูให

พัฒนาครูใหเกิดทักษะใน 3 ดานดังกลาว

การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช

2551 ตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษที่

บุคคลในองคกรใหทํางานไดอยางเต็มศักยภาพและสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูที่พรอมรับความเปลี่ยนแปลง

ลักษณะสําคัญของแนวคิดการจัดการเรียนรูคือเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

Approach) ซึ่งยึดหลักการจัดการเรียนรูตาม

สรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน

จําเปนของผูเรียนในดานภาษา

สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

เหมาะสมในการนําไปพัฒนาครูใหเกิดทักษะดังกลาวโดยนําความรูความเขาใจในกระบวนการไปปรับใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ความรูทางการศึกษาการวิจัยเพื่อชุมชนทองถ่ิน

บุคลากรทางการศึกษาในทองถ่ิน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การพัฒนาครูในปจจุบันมีความหมายครอบคลุมมากกวาการเขารับการฝกอบรมหรือการเขารวม

ประชุมสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เปนทางการเปนครั้งคราวซึ่งการอบรมดังกลาวอาจไมเกี่ยวของหรือ

เกี่ยวของแตนอยกับการปฏิบัติการสอนของครูแตรวมถึงการไดรับความรู ทักษะและประสบการณอยางไมเปน

ทางการจากการอานวารสารทางวิชาการการชมภาพยนตรสารคดีที่เกี่ยวของของครูเปนตนและกิจกรรมสวนนี้

นถึงลักษณะที่แทจริงและที่ควรจะเปนของการพัฒนาวิชาชีพที่ตอเนื่องมีระยะยาวและมีการวางแผน

อยางเปนระบบเพื่อความเจริญงอกงามและการเติบโตของครู(Cochran-Smith & Lytle, 2001 ; Walling & 

ซึ่งตางจากภาพหรือรูปแบบเดิมของการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีลักษณะชั่วคราวไมตอเนื่องและขาดทิศทางท่ี

แนนอนทั้งนี้การพัฒนาอยางตอเนื่องจะเอื้อใหครูไดเชื่อมโยงความรูและประสบการณที่มีอยูเดิมเขากับสิ่งใหมที่

(Cohen, 1990 ; Ganser, 2000)และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงคตลอดในการประกอบอาชีพ

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครูในปจจุบันมีการมองครูที่เขารับการพัฒนาอยางสนใจ (McLaughlin & Zarrow, 

การพัฒนาวิชาชีพครูดังกลาวสัมพันธกับการเรียนการสอนของครูหรือการปฏิรูปการศึกษา

นอกจากนั้นการพัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบใหมยังมีลักษณะเดนที่ครูจะไดพัฒนาตนจากก

ปฏิสัมพันธกับศึกษานิเทศกครูคนอื่นผูบริหารผูปกครองหรือสมาชิกในชุมชนตามทัศนะของสคริบเนอร 

กลาววาการพัฒนาวิชาชีพครูจะตองมีความหลากหลายใหสอดคลองกับความตองการดังจะเห็นไดจากทฤษฎี

อักษร  สวัสด,ี 2542) ที่กลาวถึงกระบวนการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนเปนการใหครู

ไดจัดการเรียนการสอนโดยมีองคความรูสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ

สถานการณตางๆที่เปนอยูในชั้นเรียนและมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจทักษะความชํานาญและ

ามารถในการปฏิบัติหนาที่รวมทั้งมีการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดสิ่ง

เหลานั้นขึ้นไดจําเปนตองไดรับการพัฒนาใน 3 ดานคือดานความรูดานทักษะและเจตคติซึ่งทฤษฎีดังกลาวมีความ

เหมาะสมในการพัฒนาครูใหมีความสามารถดานการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทําใหมีความเหมาะสมในการนําไป

ดานดังกลาว 

การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช

ตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนกระบวนการที่ชวยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของทรั

บุคคลในองคกรใหทํางานไดอยางเต็มศักยภาพและสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูที่พรอมรับความเปลี่ยนแปลง

ลักษณะสําคัญของแนวคิดการจัดการเรียนรูคือเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ซึ่งยึดหลักการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) 

สรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) และมุงการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่

จําเปนของผูเรียนในดานภาษา (Literacy) ดานคํานวณ (Numeracy) และดานเหตุผล 

ดคลองกับนโยบายและเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552

เหมาะสมในการนําไปพัฒนาครูใหเกิดทักษะดังกลาวโดยนําความรูความเขาใจในกระบวนการไปปรับใชในการจัด

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีพันธกิจที่สําคัญ ดังนี้ 1) 

ความรูทางการศึกษาการวิจัยเพื่อชุมชนทองถ่ิน 2) สรางเสริมโอกาสและพัฒนาทางการศึกษาใหกับนักศึกษาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในทองถ่ิน 3) ผลิตบัณฑิตสายการศึกษาที่มีคุณภาพ 4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การพัฒนาครูในปจจุบันมีความหมายครอบคลุมมากกวาการเขารับการฝกอบรมหรือการเขารวม

เปนครั้งคราวซึ่งการอบรมดังกลาวอาจไมเกี่ยวของหรือ

เกี่ยวของแตนอยกับการปฏิบัติการสอนของครูแตรวมถึงการไดรับความรู ทักษะและประสบการณอยางไมเปน

ทางการจากการอานวารสารทางวิชาการการชมภาพยนตรสารคดีที่เกี่ยวของของครูเปนตนและกิจกรรมสวนนี้

นถึงลักษณะที่แทจริงและที่ควรจะเปนของการพัฒนาวิชาชีพที่ตอเนื่องมีระยะยาวและมีการวางแผน

Smith & Lytle, 2001 ; Walling & 

วไมตอเนื่องและขาดทิศทางท่ี

แนนอนทั้งนี้การพัฒนาอยางตอเนื่องจะเอื้อใหครูไดเชื่อมโยงความรูและประสบการณที่มีอยูเดิมเขากับสิ่งใหมที่

และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงคตลอดในการประกอบอาชีพ

(McLaughlin & Zarrow, 

การพัฒนาวิชาชีพครูดังกลาวสัมพันธกับการเรียนการสอนของครูหรือการปฏิรูปการศึกษา(Darling-

นอกจากนั้นการพัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบใหมยังมีลักษณะเดนที่ครูจะไดพัฒนาตนจากการมี

ปฏิสัมพันธกับศึกษานิเทศกครูคนอื่นผูบริหารผูปกครองหรือสมาชิกในชุมชนตามทัศนะของสคริบเนอร (Scribner, 

กลาววาการพัฒนาวิชาชีพครูจะตองมีความหลากหลายใหสอดคลองกับความตองการดังจะเห็นไดจากทฤษฎี

ที่กลาวถึงกระบวนการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนเปนการใหครู

ไดจัดการเรียนการสอนโดยมีองคความรูสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ

สถานการณตางๆที่เปนอยูในชั้นเรียนและมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรูความเขาใจทักษะความชํานาญและ

ามารถในการปฏิบัติหนาที่รวมทั้งมีการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดสิ่ง

ดานคือดานความรูดานทักษะและเจตคติซึ่งทฤษฎีดังกลาวมีความ

เกิดขึ้นไดทําใหมีความเหมาะสมในการนําไป

การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

เปนกระบวนการที่ชวยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร

บุคคลในองคกรใหทํางานไดอยางเต็มศักยภาพและสงเสริมใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูที่พรอมรับความเปลี่ยนแปลง

ลักษณะสําคัญของแนวคิดการจัดการเรียนรูคือเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner-centered 

(Constructivism) ทฤษฎีการ

และมุงการพัฒนาความสามารถพื้นฐานที่

 (Reasoning Ability) ซึ่ง

. 2552-2561) ดังนั้นจึงมีความ

เหมาะสมในการนําไปพัฒนาครูใหเกิดทักษะดังกลาวโดยนําความรูความเขาใจในกระบวนการไปปรับใชในการจัด

1) สรางและบูรณาการองค

สรางเสริมโอกาสและพัฒนาทางการศึกษาใหกับนักศึกษาครูและ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา



 

 

และ 5) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหมีมาตรฐาน

Online)   คณะผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยผูสอนรวมถึงการใหบริการวิชาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึ

จากการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาครูใหเปนระบบและมีความตอเนื่องรวมทั้งนําไปจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาผูเรียนตลอดทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร จะไดนําไปเปนขอมูลใน

การวางแผนพัฒนาครูใหเปนบุคลาก

พรอมเขาสูการศึกษาไทยแลนด  

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหา

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษา

ไทยแลนด  4.0  

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตของการวิจัยดานประชากรและกลุมตัวอยาง

  2.1 ประชากร ไดแก 

จํานวน 3,500 คน   

 2.2กลุมตัวอยาง  ไดแก 

จํานวน  50  คน  ไดจากวิธีการเลอืกแบบเจาะจง  

 

 3.2  ขอบเขตของการวิจัยดานเนื้อหา

  รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

3.3  ขอบเขตของการวิจัยดานตัวแปร

 3.3.1  ตัวแปรตน  ไดแก

ไทยแลนด  4.0 

 3.3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก

1) ผลการศึกษาความเหมาะสมของรปูแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการ

สอนสูการศึกษาไทยแลนด4.0 

   2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรยีนการสอนสู

การศึกษาไทยแลนด  4.0  

 3.4  ขอบเขตของการวิจัยดานระยะเวลา

  ตั้งแตวันท่ี  1  เดือน 

 3.5  ขอบเขตของการวิจัยดานสถานที่

  ศูนยศึกษาการพัฒนาครู 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหมีมาตรฐาน(มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยผูสอนรวมถึงการใหบริการวิชาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

จากการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาครูใหเปนระบบและมีความตอเนื่องรวมทั้งนําไปจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาผูเรียนตลอดทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร จะไดนําไปเปนขอมูลใน

การวางแผนพัฒนาครูใหเปนบุคลากรวิชาชีพที่มีคุณภาพของสังคมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้นและ

พรอมเขาสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 ตอไป 

เพื่อศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาครูในการจดัการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษา

 
ขอบเขตของการวิจัยดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร

ไดแก ครูและบคุลากรทางการศึกษา  สังกัดสํานกังานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร

คน  ไดจากวิธีการเลอืกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 

ขอบเขตของการวิจัยดานเนื้อหา 

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 4.0 

ขอบเขตของการวิจัยดานตัวแปร 

ตัวแปรตน  ไดแกสภาพปญหาการพัฒนาครูในการจดัการเรยีนการสอนสูการศึกษา

ตัวแปรตาม  ไดแก 

ผลการศึกษาความเหมาะสมของรปูแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการ

4.0  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรยีนการสอนสู

ขอบเขตของการวิจัยดานระยะเวลา 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 – วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 

ขอบเขตของการวิจัยดานสถานที ่

ศูนยศึกษาการพัฒนาครู คณะครศุาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร,2559 : 

คณะผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยผูสอนรวมถึงการใหบริการวิชาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กษาไทยแลนด 4.0  เพื่อนําผล

จากการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาครูใหเปนระบบและมีความตอเนื่องรวมทั้งนําไปจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาผูเรียนตลอดทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร จะไดนําไปเปนขอมูลใน

รวิชาชีพที่มีคุณภาพของสังคมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้นและ

การพัฒนาครูในการจดัการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 

เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0  

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา  สังกัดสํานกังานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร  

 

การพัฒนาครูในการจดัการเรยีนการสอนสูการศึกษา 

ผลการศึกษาความเหมาะสมของรปูแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรยีนการสอนสู

. 2560 



 

 

ตัวแปรตน 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
การพัฒนาครูหมายถึง การเพิ่มพูนความรูความเขาใจทักษะความชํานาญและความสามารถในการ

ปฏิบัติหนาที่ของครูในการจัดการเรียนการสอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับยุค

การศึกษาไทยแลนด 4.0 

รูปแบบการพัฒนาครู

ชํานาญและความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของครูในการจัดการเรียนกา

แลนด 4.0 ประกอบดวยการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานและการนิเทศกํากับ  ติดตาม

การจัดการเรียนการสอน

สัมพันธกับทฤษฎีหลักการเรียนรูหรือการสอนที่รูปแบบนั้น

สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายใหสอดคลองกับยุคการศึกษาไทยแลนด 

การศึกษาไทยแลนด 

ความรูที่ไดมาบูรณาการเชิงสราง

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัย  เรื่อง  รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

(Thailand Education 4.0)  

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการ 

6.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

6.1.1 แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพบริบทสภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

สูการศึกษาไทยแลนด  4.0  

  6.1.2 รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

  6.1.3แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอ

การศึกษาไทยแลนด  4.0  

 

การพัฒนาครูในการจดัการเรียนการ

สอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ตัวแปรตาม 

หมายถึง การเพิ่มพูนความรูความเขาใจทักษะความชํานาญและความสามารถในการ

ปฏิบัติหนาที่ของครูในการจัดการเรียนการสอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับยุค

รูปแบบการพัฒนาครูหมายถึงการใชเทคนิควิธีการในการเพิ่มพูนความรูความเขาใจทักษะความ

ชํานาญและความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของครูในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับยุคการศึกษาไทย

ประกอบดวยการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานและการนิเทศกํากับ  ติดตาม

การจัดการเรียนการสอนหมายถึงแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับการจัดระบบอยาง

สัมพันธกับทฤษฎีหลักการเรียนรูหรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือและไดรับการพิสูจนทดสอบวามีประสิทธิภาพ

สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายใหสอดคลองกับยุคการศึกษาไทยแลนด 

การศึกษาไทยแลนด 4.0 หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถนําองค

ความรูที่ไดมาบูรณาการเชิงสรางสรรคเพื่อใหเกิดนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม

 
การวิจัย  เรื่อง  รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

(Thailand Education 4.0)  ซึ่งสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยได  ดังนี ้

 

การวิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการ (Action  Research) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจยัใชเครื่องมือในการวจิัย  ไดแก  

แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพบริบทสภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู

การพัฒนาครูในการจดัการเรียนการ

4.0  
1) ผลการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูในการ

จัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด4.0 

2)ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอ

ครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

หมายถึง การเพิ่มพูนความรูความเขาใจทักษะความชํานาญและความสามารถในการ 

ปฏิบัติหนาที่ของครูในการจัดการเรียนการสอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับยุค

หมายถึงการใชเทคนิควิธีการในการเพิ่มพูนความรูความเขาใจทักษะความ 

รสอนใหสอดคลองกับยุคการศึกษาไทย

ประกอบดวยการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานและการนิเทศกํากับ  ติดตาม 

หมายถึงแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับการจัดระบบอยาง 

ยึดถือและไดรับการพิสูจนทดสอบวามีประสิทธิภาพ

สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายใหสอดคลองกับยุคการศึกษาไทยแลนด 4.0  

กิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถนําองค

สรรคเพื่อใหเกิดนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีตอบสนองความตองการของสังคมในยุคปจจุบัน 

การวิจัย  เรื่อง  รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0  

การวิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 4.0 โดยใช 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจยัใชเครื่องมือในการวจิัย  ไดแก   

แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพบริบทสภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0  

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู

รูปแบบการพัฒนาครูในการ

4.0  

ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนา

ครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0  



 

 

            6.2 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยมีขั้นตอนดังนี้

6.2.1 การสรางและหาคุณภาพแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพบริบทสภาพปญหาการ

พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

   1)ศึกษาคนควารายละเอียดตางๆจากหนังสือเอกสารทางวิชาการทฤษฎีและงานวิจัยตางๆที่

เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการการพัฒนาครูในการจัดการ

   2) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากหนังสือวิธีการวิจัย

   3)การสรางแบบสอบถามเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  จํานวน  

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา

 4) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา ภาษา 

การวิจัยในการสรางเครื่องมือวิจัยจํานวน

แกไขแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณอีกครั้ง

   5)วิเคราะหความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยหาคา

Congruence) ไดผลคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 

   6)นําแบบสอบถามที่ผานความเห็นชอบแลวไปทดสอบ

จํานวน 50 คนและนํามาหาคาความเชื่

ของครอนบาค (Cronbach) 

แบบสอบถามแตถามีคาต่ํากวา

นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งน้ีได

  6.2.2 การสรางและหาคุณภาพรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

4.0  

   1)ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพบริบทสภาพปญหา

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

การจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

   2)ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย  สังเคราะหรูปแบบการพัฒนาครู การจัดการเรียน

การสอนการศึกษาไทยแลนด 4.0 

    (1)  ศึกษาหลักการ  แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร  ตําราและงานวิจัย ที่เกี่ยวของ

  (2)  สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

     (1.1

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามากําหนดเปนขอบเขต  และแนวทางการกําหนดวัตถุประสงคของรูปแบบการพัฒนาครู

ในการจัดการเรียนการสอน   

 (1.2)  กําหนดแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรี

  (1.3) กําหนดแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

   3)สรางรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน  แลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  

ทาน  (ชุดเดิม)  เพื่อประเมินความเหมาะสม  วิเคราะหโดยนําขอมูลคําตอบของผูเชี่ยวชา

เปนคะแนน (พวงรัตน ทวีรัตน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยมีขั้นตอนดังนี ้

การสรางและหาคุณภาพแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพบริบทสภาพปญหาการ

พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 ดังนี ้

ศึกษาคนควารายละเอียดตางๆจากหนังสือเอกสารทางวิชาการทฤษฎีและงานวิจัยตางๆที่

เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาไทยแลนด 

ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากหนังสือวิธีการวิจัย 

การสรางแบบสอบถามเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  จํานวน  

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert) (ไพศาล วรคํา

นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา ภาษา 

การวิจัยในการสรางเครื่องมือวิจัยจํานวน 5 ทานนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง

แกไขแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณอีกครั้ง 

วิเคราะหความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยหาคา IOC (Index of item Objective 

ไดผลคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.60  ขึ้นไป 

นําแบบสอบถามที่ผานความเห็นชอบแลวไปทดสอบ (Tryout) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง

คนและนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

(Cronbach) โดยมีเกณฑตัดสินวาถาคาสัมประสิทธิ์สหพันธมีคาใกลเคียง

แบบสอบถามแตถามีคาต่ํากวา 0.80 ก็จะทําการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามแลวจึงถือวาแบ

นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งน้ีได 

การสรางและหาคุณภาพรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพบริบทสภาพปญหา

จัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 นํามาวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูใน

การจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0  

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย  สังเคราะหรูปแบบการพัฒนาครู การจัดการเรียน

4.0 ดําเนินการดังนี ้

ศึกษาหลักการ  แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร  ตําราและงานวิจัย ที่เกี่ยวของ

สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

1)กําหนดหลักการและเหตุผล กําหนดตามขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร  ตํารา  

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามากําหนดเปนขอบเขต  และแนวทางการกําหนดวัตถุประสงคของรูปแบบการพัฒนาครู

 

กําหนดแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน  

กําหนดแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

สรางรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน  แลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  

เพื่อประเมินความเหมาะสม  วิเคราะหโดยนําขอมูลคําตอบของผูเชี่ยวชา

พวงรัตน ทวีรัตน, 2540) 

42 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพ

การสรางและหาคุณภาพแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพบริบทสภาพปญหาการ 

ศึกษาคนควารายละเอียดตางๆจากหนังสือเอกสารทางวิชาการทฤษฎีและงานวิจัยตางๆที่

เรียนการสอน การศึกษาไทยแลนด 4.0  

การสรางแบบสอบถามเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  จํานวน  30  ขอ  มี

พศาล วรคํา,2552)  

นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา ภาษา 

ทานนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง

IOC (Index of item Objective 

กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง

โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

โดยมีเกณฑตัดสินวาถาคาสัมประสิทธิ์สหพันธมีคาใกลเคียง 0.80 ขึ้นไปจะไมแกไข

ก็จะทําการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามแลวจึงถือวาแบบสอบถามนี้สามารถ

การสรางและหาคุณภาพรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพบริบทสภาพปญหา

นํามาวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาครูใน

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย  สังเคราะหรูปแบบการพัฒนาครู การจัดการเรียน

ศึกษาหลักการ  แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร  ตําราและงานวิจัย ที่เกี่ยวของ 

สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน 

กําหนดหลักการและเหตุผล กําหนดตามขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร  ตํารา  

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามากําหนดเปนขอบเขต  และแนวทางการกําหนดวัตถุประสงคของรูปแบบการพัฒนาครู

ยนการสอน   

กําหนดแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

สรางรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน  แลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  

เพื่อประเมินความเหมาะสม  วิเคราะหโดยนําขอมูลคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาใหน้ําหนัก



 

 

   4)การยืนยันรูปแบบ  โดยการจัดวิพากษรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู

การศึกษาไทยแลนด  4.0 ใชผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษรูปแบบ จํานวน 

   5)ทดลองใชเพื่อปรับปรุงรูปแบบการการพัฒนาครูในก

แลนด  4.0 กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 

   6)นํารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนไปใชกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปน

กลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

สอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 

  6.2.3 การสรางและหาคุณภาพ

บุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

   1)ศึกษาคนควารายละเอียดตางๆจากหนังสื

เกี่ยวของกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

   2) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากหนังสือวิธีการวิจัย

   3)การสรางแบบสอบถามเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบ

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา

 4) นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา 

ภาษา การวิจัยในการสรางเครื่องมือวิจัยจํานวน

ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณอีกครั้ง

   5)วิเคราะหความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยหาคา

Congruence) ไดผลคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 

   6)นําแบบสอบถามที่ผานความเห็นชอบแลวไปทดสอบ

จํานวน 50 คนและนํามาหาคาความเชื่อมั่น

ของครอนบาค (Cronbach) 

แบบสอบถามแตถามีคาต่ํากวา

นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งน้ีได

 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

 การวิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

4.0 (Thailand Education 4.0)

  การวิจัยระยะที่  

ไทยแลนด  4.0 (Thailand Education 4.0) 

 การวิจัยระยะที่  

การศึกษาไทยแลนด 4.0 (Thailand Education 4.0)

   ขั้นตอนที่  

การศึกษาไทยแลนด  4.0 (Thailand Education 4.0)

   ขั้นตอนที่  2.2

การสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การยืนยันรูปแบบ  โดยการจัดวิพากษรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู

ใชผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษรูปแบบ จํานวน 12  คน  

ทดลองใชเพื่อปรับปรุงรูปแบบการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทย

กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50  คน 

นํารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนไปใชกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปน

คน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูและที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการ

4.0  

การสรางและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอ

บุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 ดังนี ้

ศึกษาคนควารายละเอียดตางๆจากหนังสือเอกสารทางวิชาการทฤษฎีและงานวิจัยตางๆที่

เกี่ยวของกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากหนังสือวิธีการวิจัย 

การสรางแบบสอบถามเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน  

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert) (ไพศาล วรคํา

นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา 

ภาษา การวิจัยในการสรางเครื่องมือวิจัยจํานวน 5 ทาน  (ชุดเดิม)นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจาก

ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณอีกครั้ง 

วิเคราะหความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยหาคา IOC (Index of item Objective 

ไดผลคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป 

นําแบบสอบถามที่ผานความเห็นชอบแลวไปทดสอบ (Tryout) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง

คนและนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

(Cronbach) โดยมีเกณฑตัดสินวาถาคาสัมประสิทธิ์สหพันธมีคาใกลเคียง

แบบสอบถามแตถามีคาต่ํากวา 0.80 ก็จะทําการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามแลวจึงถือวาแบบสอบถามนี้สามารถ

นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งน้ีได 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

4.0 (Thailand Education 4.0)  กําหนดการเก็บรวบรวมขอมูล  แบงออกเปน  3  ระยะดังน้ี

การวิจัยระยะที่  1  (Plan)  ศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษา

4.0 (Thailand Education 4.0)  

การวิจัยระยะที่  2  การพัฒนารูปการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู

4.0 (Thailand Education 4.0)    มีขั้นตอนการดําเนินงานออกเปน  

ขั้นตอนที่  2.1(Act)การพัฒนารางตนแบบรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู

4.0 (Thailand Education 4.0) 

2.2(Observe)การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียน

การสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 (Thailand Education 4.0)    

43 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การยืนยันรูปแบบ  โดยการจัดวิพากษรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู

ารจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทย

นํารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนไปใชกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปน

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการ

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบพัฒนาครูและ

อเอกสารทางวิชาการทฤษฎีและงานวิจัยตางๆที่

เกี่ยวของกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน 

ถาม จํานวน  10  ขอ  มี

ไพศาล วรคํา,2552) 

นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา 

นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจาก

IOC (Index of item Objective 

กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง

โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ธมีคาใกลเคียง 0.80 ขึ้นไปจะไมแกไข

ก็จะทําการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามแลวจึงถือวาแบบสอบถามนี้สามารถ

การวิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

ระยะดังน้ี 

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษา

รูปการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู 

มีขั้นตอนการดําเนินงานออกเปน  2 ขั้นตอน ดังน้ี 

การจัดการเรียนการสอนสู

การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียน



 

 

  การวิจัยระยะที่  

จัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

 6.4 การวิเคราะหขอมูล

  ผูวิจัยนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะห  ดังน้ี

1. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพบริบทสภาพ

การจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

  2. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียน

การสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

  3. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก

จัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

 6.5สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้

  1.  สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อดูดัชนีความสอดคลอง 

  2.  การหาคาความเชื่อมั่น 

Coefficient)   

  3.  คาเฉลี่ย  (Mean

  4.  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

7. ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาสภาพปญหา

สภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

S.D.=0.68)  

 2.  ผลการพัฒนารูปการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

การพัฒนารางรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

6  องคประกอบ ดังตอไปนี้ 1

รูปแบบ  4. กิจกรรม5. สื่อ และแหลงเรียนรู และ

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

( x = 4.48, S.D.= 0.63)   

 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษา

ไทยแลนด  4.0 พบวา โดยรวมเห็นดวยในระดับมากที่สุด 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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การวิจัยระยะที่  3 (Reflect)  การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการ

จัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 (Thailand Education 4.0) 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะห  ดังน้ี 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพบริบทสภาพปญหาการพัฒนาครูใน

การจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0โดยหา คาเฉลี่ย (X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียน

การสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 โดยหาคาเฉลี่ย (X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของครูมีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการ

จัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 4.0 โดยหา คาเฉลี่ย (X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี ้

สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อดูดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา 

Mean)   

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

ศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

สภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 อยูในระดับ

รูปการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

การพัฒนารางรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.

1.วัตถุประสงคของรูปแบบ 2. เนื้อหาของรูปแบบ 3. ระยะเวลาและกระบวนการของ

สื่อ และแหลงเรียนรู และ6. การวัดและประเมินผล 2.2ผลการประเมินความเหมาะสมของ

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 4.0 พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษา

พบวา โดยรวมเห็นดวยในระดับมากที่สุด ( x = 4.53, S.D.= 0.62)  
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รูปแบบการพัฒนาครูในการ

ปญหาการพัฒนาครูใน 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียน

S.D.) 

รูปแบบการพัฒนาครูในการ

มาตรฐาน (S.D.) 

โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Aipha  

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0   พบวา  

อยูในระดับมาก  ( x =4.12, 

รูปการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 4.0 พบวา  2.1  ผล

.0 รูปแบบมีองคประกอบ  

ระยะเวลาและกระบวนการของ

ผลการประเมินความเหมาะสมของ

พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษา



 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 1. จากผลการศึกษาสภาพปญหา

พบวา  สภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

=4.12, S.D.=0.68) เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก การเรียนการสอนในปจจุบันยังใชการสอนแบบเดิม  ยังไมได

สะทอนใหเห็นสภาพของการศึกษาไทยในยุด 

ในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของธานินทร ปญญาวัฒนากุลและสมศักดิ์ เอี่

ประเด็นการศึกษาสภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา มีปญหาดานการ

บริหารจัดการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการพัฒนาครูใหมีทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที  

21 อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน อธิบ

สนับสนุนใหการจัดการศึกษา มีคุณภาพได  สอดคลองกับงานวิจัยของปรีชาดาวเรือง

การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอนุบาลอินทราในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาดานสติ

คิดของนักเรียนพบวาจากการสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาดานการคิดของนักเรียนทั้งการเขียนแผนการสอนและการขาดความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เนนดานกระบวนการคิดและดานลักษณะการคิดไมเปดโอกาสให

ความคิดสรางสรรคมีไหวพริบและจินตนาการรวมทั้งยังขาดทักษะดานการใชสื่ออุปกรณเพื่อกระตุนความ

กระตือรือรนในการเรียนรูของนักเรียนจึงทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมไดประสิทธิภาพสูงสุดตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรมีผลใหนักเรียนไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของแตละคนผลเกี่ยวกับการพัฒนา

ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาดานสติในการคิดของนักเรียน

 2. จากผลการพัฒนา

ผลการพัฒนารางรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

6  องคประกอบ ดังตอไปนี้ 1. 

รูปแบบ 4. กิจกรรม 5. สื่อ และแหลงเรียนรู และ 

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

( x = 4.48, S.D.= 0.63)  

สํารวจในการวิเคราะหสภาพปจจุบันในการจัดการเรียนการสอนและกําหนดสาระเบื้องตนในการพัฒนาการ

สังเคราะหรางรูปแบบดวยกระบวนการดังกลาวนี้ จึงกอใหเกิดการวางแผน และการตัดสินใจเลือกองคประกอบใน

การพัฒนารูปแบบ ซึ่งเปนการดําเนินการในระยะแรกที่มีความสําคัญ เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานอ

ทําใหไดคําตอบที่ชัดเจนนําไปสูการรางรูปแบบที่เปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม  สอดคลองกับผลการวิจัยของดาวรุง

ชะระอา (2547) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทยโดยดําเนินการวิจัย

วิเคราะหสาระ2) รางรูปแบบ3

ผูทรงคุณวุฒิ7) ปรับปรุงรูปแบบและ 

ไตรภาคีประกอบดวยมหาวิทยาลัยโรงเรียนและนักศึกษาครูครูวิชาชีพมีความสงางามสถาบันการศึกษาที่รวมผลิต

ไดแกมหาวิทยาลัยและโรงเรียนและสอดคลองกับผลการวิจัยของวณิช นิรันตรานนทและ ศศิธร นิรันตรานนท

(2552)ไดทําการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับ

โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวารูปแบบในการพั

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  

พบวา  สภาพปญหาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4

เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก การเรียนการสอนในปจจุบันยังใชการสอนแบบเดิม  ยังไมได

สะทอนใหเห็นสภาพของการศึกษาไทยในยุด 4.0  จึงสงผลใหมีความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของธานินทร ปญญาวัฒนากุลและสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี 

ประเด็นการศึกษาสภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา มีปญหาดานการ

บริหารจัดการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการพัฒนาครูใหมีทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที  

ดาน อธิบายไดวาโรงเรียนขนาดเล็กขาดปจจัย ความพรอมหลายประการที่จะสงเสริม

สนับสนุนใหการจัดการศึกษา มีคุณภาพได  สอดคลองกับงานวิจัยของปรีชาดาวเรือง (2551) 

การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอนุบาลอินทราในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาดานสติ

คิดของนักเรียนพบวาจากการสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาดานการคิดของนักเรียนทั้งการเขียนแผนการสอนและการขาดความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เนนดานกระบวนการคิดและดานลักษณะการคิดไมเปดโอกาสใหนักเรียนหัดคิดหัดแกปญหาเพื่อใหผูเรียนเกิด

ความคิดสรางสรรคมีไหวพริบและจินตนาการรวมทั้งยังขาดทักษะดานการใชสื่ออุปกรณเพื่อกระตุนความ

กระตือรือรนในการเรียนรูของนักเรียนจึงทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมไดประสิทธิภาพสูงสุดตาม

ตรมีผลใหนักเรียนไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของแตละคนผลเกี่ยวกับการพัฒนา

ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาดานสติในการคิดของนักเรียน 

ผลการพัฒนารูปการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4

. วัตถุประสงคของรูปแบบ 2. เนื้อหาของรูปแบบ 3. ระยะเวลาและกระบวนการของ

สื่อ และแหลงเรียนรู และ 6. การวัดและประเมินผล2.2ผลการประเมิน

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0 พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

)  เหตุที่เปนเชนนี้  อาจเนื่องมาจาก การสังเคราะหรางรูปแบบผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิง

าะหสภาพปจจุบันในการจัดการเรียนการสอนและกําหนดสาระเบื้องตนในการพัฒนาการ

สังเคราะหรางรูปแบบดวยกระบวนการดังกลาวนี้ จึงกอใหเกิดการวางแผน และการตัดสินใจเลือกองคประกอบใน

การพัฒนารูปแบบ ซึ่งเปนการดําเนินการในระยะแรกที่มีความสําคัญ เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานอ

ทําใหไดคําตอบที่ชัดเจนนําไปสูการรางรูปแบบที่เปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม  สอดคลองกับผลการวิจัยของดาวรุง

ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทยโดยดําเนินการวิจัย

3) จําลองภาพลักษณ4) ตรวจสอบภาพลักษณใหม5) รางแผนกลยุทธ

ปรับปรุงรูปแบบและ 8) เขียนรายงานการวิจัยผลการวิจัยพบวารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพแบบ

ไตรภาคีประกอบดวยมหาวิทยาลัยโรงเรียนและนักศึกษาครูครูวิชาชีพมีความสงางามสถาบันการศึกษาที่รวมผลิต

ไดแกมหาวิทยาลัยและโรงเรียนและสอดคลองกับผลการวิจัยของวณิช นิรันตรานนทและ ศศิธร นิรันตรานนท

ไดทําการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับ

โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวารูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ารเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด  4.0  

4.0  อยูในระดับมาก( x
เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก การเรียนการสอนในปจจุบันยังใชการสอนแบบเดิม  ยังไมได

จึงสงผลใหมีความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ยมคงสี (2560) ไดทําวิจัยใน

ประเด็นการศึกษาสภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา มีปญหาดานการ

บริหารจัดการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการพัฒนาครูใหมีทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที  

ายไดวาโรงเรียนขนาดเล็กขาดปจจัย ความพรอมหลายประการที่จะสงเสริม

(2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง  

การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอนุบาลอินทราในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาดานสติปญญาในการ

คิดของนักเรียนพบวาจากการสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาดานการคิดของนักเรียนทั้งการเขียนแผนการสอนและการขาดความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

นักเรียนหัดคิดหัดแกปญหาเพื่อใหผูเรียนเกิด

ความคิดสรางสรรคมีไหวพริบและจินตนาการรวมทั้งยังขาดทักษะดานการใชสื่ออุปกรณเพื่อกระตุนความ

กระตือรือรนในการเรียนรูของนักเรียนจึงทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมไดประสิทธิภาพสูงสุดตาม

ตรมีผลใหนักเรียนไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของแตละคนผลเกี่ยวกับการพัฒนา

รูปการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 4.0 พบวา  2.1  

4.0รูปแบบมีองคประกอบ 

ระยะเวลาและกระบวนการของ

ผลการประเมินความเหมาะสมของ

พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

เหตุที่เปนเชนนี้  อาจเนื่องมาจาก การสังเคราะหรางรูปแบบผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิง

าะหสภาพปจจุบันในการจัดการเรียนการสอนและกําหนดสาระเบื้องตนในการพัฒนาการ

สังเคราะหรางรูปแบบดวยกระบวนการดังกลาวนี้ จึงกอใหเกิดการวางแผน และการตัดสินใจเลือกองคประกอบใน

การพัฒนารูปแบบ ซึ่งเปนการดําเนินการในระยะแรกที่มีความสําคัญ เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานอยางเปนระบบ 

ทําใหไดคําตอบที่ชัดเจนนําไปสูการรางรูปแบบที่เปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม  สอดคลองกับผลการวิจัยของดาวรุง

ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทยโดยดําเนินการวิจัย 8 ขั้นตอนคือ1) 

รางแผนกลยุทธ6) ประชุมสัมมนา

เขียนรายงานการวิจัยผลการวิจัยพบวารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพแบบ

ไตรภาคีประกอบดวยมหาวิทยาลัยโรงเรียนและนักศึกษาครูครูวิชาชีพมีความสงางามสถาบันการศึกษาที่รวมผลิตครู

ไดแกมหาวิทยาลัยและโรงเรียนและสอดคลองกับผลการวิจัยของวณิช นิรันตรานนทและ ศศิธร นิรันตรานนท 

ไดทําการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับ

ฒนาสมรรถนะครูผูสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี 3 



 

 

กิจกรรมหลัก คือ 1) การฝกอบรม

กลุมตัวอยาง จํานวน 160 คนพบวา ผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมของครูผูเขารวมพัฒนาสมรรถนะตามรูปแบบที่ผูวิจัย

สรางข้ึนสูงกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความมีนัยสําคัญ 

 3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู

การศึกษาไทยแลนด  4.0 พบวา โดยรวมเห็นดวยในระดับมากที่สุด 

เนื่องมาจากการพัฒนารูปแบบมี ข้ันตอน วิธีการรูปแบบท่ีเหมาะสม  มีองคประกอบของรูปแบบครบถวนสัมพันธกัน 

สอดคลองกับผลการวิจัยของคมสันตกานจันทร

สงเสริมศักยภาพดานการคิดวิเคราะหข

เขต 1 ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพดานการคิดวิเคราะหของผูเรียน

โรงเรียนโนนปางิ้ววิจิตวิทยามีกระบวนการที่สําคัญคือเปนกระบวนการที่เนนผูเรียนเปน

ความรูความเขาใจดวยตนเองเปนกระบวนการที่ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเปน

กระบวนการเรียนรูโดยการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับผูเกี่ยวของเนนการมีสวนรวมเปนการเรียนรูอยางมี

กระบวนการและการประยุกตใชคว

ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและสามารถสรางนวัตกรรมที่เปนสื่อการเรียนรูไดและ

พบวาครูมีความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพดานการคิดวิ

ผูเรียนในระดับมากที่สุดและเห็นความสําคัญจําเปนของการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียนมาก

ขึ้นและสอดคลองกับผลการวิจัยของมินกุชชี่

ปฏิบัติการที่มีตอการพัฒนาวิชาชีพของครูสอนภาษ

วิธีการศึกษาใชหลายวิธีไดแกการใชแบบสอบถามแบบสัมภาษณและการจดบันทึกภาคสนามรวมทั้งการบันทึกเรื่อง

สั้นๆผลการวิจัยพบวาครูที่รวมวิจัยไดรับประโยชนหลายดานจากการศึกษาปฏิบัติไดแกความเชื่อมั่นสวนตัวและทาง

วิชาชีพเพิ่มขึ้นมีความสามารถในการสะทอนผลเพิ่มขึ้นและมีความมั่นใจในฐานะนักวิจัยเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นักเรียนมี

สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนและครูมีความรูสึกวาประสบความสําเร็จและผลงานเปนที่รูจักของนักวิชาชีพ

อื่นๆเพิ่มขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

           1. ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบการพัฒนาครูไปใช

  1.  สถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตครู  ควรใหความสําคัญและสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาครูในก

จัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

  2.  การพัฒนาครูตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน มีขั้นตอนที่เนนกระบวนการสงเสริมทักษะในหลายขั้นตอน 

ครูตองมีความอดทนและความมานะพยายามอยางสูง เพื่อใหเกิดผลที่มีประสิทธิผล หนวยงานท่ีนํา

บรรยากาศในการจัดกจิกรรมใหเปนบรรยากาศเชิงบวก เพื่อชวยลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการจัด

กิจกรรม 

  3. ในการพัฒนาครูจะตองใหครูและผูทีม่ีสวนเกีย่วของมีสวนรวมในการพัฒนาใหมากที่สดุเพื่อใหตรง

กับความตองการของครูและผูทีเ่กีย่วข

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การฝกอบรม 2) การใชพี่เลี้ยง และ 3) การเรียนรูดวยตนเอง ผลจากการนํารูปแบบไปใชกับ

คนพบวา ผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมของครูผูเขารวมพัฒนาสมรรถนะตามรูปแบบที่ผูวิจัย

สูงกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความมีนัยสําคัญ .01 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู

พบวา โดยรวมเห็นดวยในระดับมากที่สุด ( x = 4.53, S.D.= 0.62

เนื่องมาจากการพัฒนารูปแบบมี ข้ันตอน วิธีการรูปแบบท่ีเหมาะสม  มีองคประกอบของรูปแบบครบถวนสัมพันธกัน 

สอดคลองกับผลการวิจัยของคมสันตกานจันทร (2552) ไดทําการศึกษาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเพื่อ

สงเสริมศักยภาพดานการคิดวิเคราะหของผูเรียนโรงเรียนโนนปางิ้ววิจิตวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ

ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพดานการคิดวิเคราะหของผูเรียน

โรงเรียนโนนปางิ้ววิจิตวิทยามีกระบวนการที่สําคัญคือเปนกระบวนการที่เนนผูเรียนเปนผูแสวงหาความรูและสราง

ความรูความเขาใจดวยตนเองเปนกระบวนการที่ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเปน

กระบวนการเรียนรูโดยการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับผูเกี่ยวของเนนการมีสวนรวมเปนการเรียนรูอยางมี

กระบวนการและการประยุกตใชความรูจากการดําเนินการพบวากลุมเปาหมายไดรับการพัฒนามีความรู

ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและสามารถสรางนวัตกรรมที่เปนสื่อการเรียนรูไดและ

พบวาครูมีความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพดานการคิดวิ

ผูเรียนในระดับมากที่สุดและเห็นความสําคัญจําเปนของการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียนมาก

ขึ้นและสอดคลองกับผลการวิจัยของมินกุชชี่ (Mingucci. 2001) ไดทําการประเมินผลของโครงการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการที่มีตอการพัฒนาวิชาชีพของครูสอนภาษาอังกฤษที่เปนภาษาที่สองในระดับมัธยมศึกษาจํานวน

วิธีการศึกษาใชหลายวิธีไดแกการใชแบบสอบถามแบบสัมภาษณและการจดบันทึกภาคสนามรวมทั้งการบันทึกเรื่อง

สั้นๆผลการวิจัยพบวาครูที่รวมวิจัยไดรับประโยชนหลายดานจากการศึกษาปฏิบัติไดแกความเชื่อมั่นสวนตัวและทาง

วิชาชีพเพิ่มขึ้นมีความสามารถในการสะทอนผลเพิ่มขึ้นและมีความมั่นใจในฐานะนักวิจัยเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นักเรียนมี

สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนและครูมีความรูสึกวาประสบความสําเร็จและผลงานเปนที่รูจักของนักวิชาชีพ

จากผลการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบการพัฒนาครูไปใช 

สถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตครู  ควรใหความสําคัญและสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาครูในก

จัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 4.0 โดยการกําหนดใหสอดแทรกในรายวิชาท่ีสอน

การพัฒนาครูตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน มีขั้นตอนที่เนนกระบวนการสงเสริมทักษะในหลายขั้นตอน 

ครูตองมีความอดทนและความมานะพยายามอยางสูง เพื่อใหเกิดผลที่มีประสิทธิผล หนวยงานท่ีนํา

บรรยากาศในการจัดกจิกรรมใหเปนบรรยากาศเชิงบวก เพื่อชวยลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการจัด

ในการพัฒนาครูจะตองใหครูและผูทีม่ีสวนเกีย่วของมีสวนรวมในการพัฒนาใหมากที่สดุเพื่อใหตรง

กับความตองการของครูและผูทีเ่กีย่วของ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การเรียนรูดวยตนเอง ผลจากการนํารูปแบบไปใชกับ

คนพบวา ผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมของครูผูเขารวมพัฒนาสมรรถนะตามรูปแบบที่ผูวิจัย

ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู

0.62) เหตุที่เปนเชนนี้  อาจ

เนื่องมาจากการพัฒนารูปแบบมี ข้ันตอน วิธีการรูปแบบท่ีเหมาะสม  มีองคประกอบของรูปแบบครบถวนสัมพันธกัน 

ไดทําการศึกษาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเพื่อ

องผูเรียนโรงเรียนโนนปางิ้ววิจิตวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ

ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพดานการคิดวิเคราะหของผูเรียน

ผูแสวงหาความรูและสราง

ความรูความเขาใจดวยตนเองเปนกระบวนการที่ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเปน

กระบวนการเรียนรูโดยการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับผูเกี่ยวของเนนการมีสวนรวมเปนการเรียนรูอยางมี

ามรูจากการดําเนินการพบวากลุมเปาหมายไดรับการพัฒนามีความรู

ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและสามารถสรางนวัตกรรมที่เปนสื่อการเรียนรูไดและ

พบวาครูมีความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพดานการคิดวิเคราะหของ

ผูเรียนในระดับมากที่สุดและเห็นความสําคัญจําเปนของการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียนมาก

ไดทําการประเมินผลของโครงการวิจัยเชิง

าอังกฤษที่เปนภาษาที่สองในระดับมัธยมศึกษาจํานวน 8 คน

วิธีการศึกษาใชหลายวิธีไดแกการใชแบบสอบถามแบบสัมภาษณและการจดบันทึกภาคสนามรวมทั้งการบันทึกเรื่อง

สั้นๆผลการวิจัยพบวาครูที่รวมวิจัยไดรับประโยชนหลายดานจากการศึกษาปฏิบัติไดแกความเชื่อมั่นสวนตัวและทาง

วิชาชีพเพิ่มขึ้นมีความสามารถในการสะทอนผลเพิ่มขึ้นและมีความมั่นใจในฐานะนักวิจัยเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นักเรียนมี

สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนและครูมีความรูสึกวาประสบความสําเร็จและผลงานเปนที่รูจักของนักวิชาชีพ

จากผลการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 4.0  

สถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตครู  ควรใหความสําคัญและสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาครูในการ

โดยการกําหนดใหสอดแทรกในรายวิชาท่ีสอน 

การพัฒนาครูตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน มีขั้นตอนที่เนนกระบวนการสงเสริมทักษะในหลายขั้นตอน 

ครูตองมีความอดทนและความมานะพยายามอยางสูง เพื่อใหเกิดผลที่มีประสิทธิผล หนวยงานท่ีนําไปใชควรสราง

บรรยากาศในการจัดกจิกรรมใหเปนบรรยากาศเชิงบวก เพื่อชวยลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการจัด

ในการพัฒนาครูจะตองใหครูและผูทีม่ีสวนเกีย่วของมีสวนรวมในการพัฒนาใหมากที่สดุเพื่อใหตรง



 

 

           2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

  1. ควรนํารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรยีนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

การพัฒนากับนักศึกษาครูในสถาบนัอุดมศึกษา

  2.  ควรนํารูปแบบการพัฒนาครูนีไ้ปใชพัฒนาทักษะ

ไทยแลนด 4.0 หรือออกแบบบูรณาการกับรูปแบบการเรียนการสอนอื่น

  3. ควรนํารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรยีนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

พัฒนาครูในสังกัดเอกชน หรือสังกดัอื่นๆและนําผลการศึกษามาเปรยีบเทียบวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
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กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 คิดวิเคราะหเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช

 โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย

______ . (2555). คูมือการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพผูเรียน

 ชั้นประถมศึกษาปที่

 nitesbr1.org/source/manual%20nt% 202555.pdf 

คมสันตกานจักร. (2552). การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมศกัยภาพดานการคิดวิเคราะหของ

 ผูเรียนโรงเรียนโนนปางิ้วว ิจิตวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสนิธุเขต

 มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

ธานินทร ปญญาวัฒนากลุ และสมศักดิ์ 

 ศตวรรษที่ 21 โดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเลก็ของอาํเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 Journal of Rajanagarindra

ปรีชาดาวเรือง. (2551). การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอนุบาลอิน

 เพื่อพัฒนาดานสติปญญาในการคิดของนกัเรียน

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร

พวงรัตน ทวีรัตน. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสงัคมศาสตร

 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร

ไพศาล วรคาํ. (2552). การวิจัยทางการศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร

 https://edu.kpru.ac.th/?page_id=194

เลขาธิการสภาการศึกษา, สํานักงาน

 2561).กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟคจํากัด

วณิช นิรันตรานนท และศศิธร นิรนัตรานนท

 เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาสาหรับโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 กศ.ด. มหาสารคาม:

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ควรนํารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรยีนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

การพัฒนากับนักศึกษาครูในสถาบนัอุดมศึกษา 

ควรนํารูปแบบการพัฒนาครูนีไ้ปใชพัฒนาทักษะ/สมรรถนะดานอื่นๆ ท่ีสอดคลองกับยุ

หรือออกแบบบูรณาการกับรูปแบบการเรียนการสอนอื่น 

ควรนํารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรยีนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 

พัฒนาครูในสังกัดเอกชน หรือสังกดัอื่นๆและนําผลการศึกษามาเปรยีบเทียบวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2555). แนวทางการพัฒนาและประเมินการอาน

คิดวิเคราะหเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.  

คูมือการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพผูเรียน
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nitesbr1.org/source/manual%20nt% 202555.pdf  
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ผูเรียนโรงเรียนโนนปางิ้วว ิจิตวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสนิธุเขต

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม.  

ธานินทร ปญญาวัฒนากลุ และสมศักดิ์ เอี่ยมคงส.ี (2560). การพัฒนาครูดานทักษะการจัดการเรียนรูใน

โดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเลก็ของอาํเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา
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พริกหวานกราฟฟคจํากัด.  

วณิช นิรันตรานนท และศศิธร นิรนัตรานนท. (2552). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนกลุมสาระการ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ควรนํารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรยีนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 4.0 ไปทดลองใชใน

สมรรถนะดานอื่นๆ ท่ีสอดคลองกับยคุการศึกษา

ควรนํารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรยีนการสอนสูการศึกษาไทยแลนด 4.0 ไปใชกับการ

พัฒนาครูในสังกัดเอกชน หรือสังกดัอื่นๆและนําผลการศึกษามาเปรยีบเทียบวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

แนวทางการพัฒนาและประเมินการอาน 

2551. กรุงเทพฯ :  

คูมือการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพผูเรียน 

พฤษภาคม 2556 จาก 

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมศกัยภาพดานการคิดวิเคราะหของ 

ผูเรียนโรงเรียนโนนปางิ้วว ิจิตวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสนิธุเขต 1.วิทยานิพนธ : ค.ม.  

การพัฒนาครูดานทักษะการจัดการเรียนรูใน 

โดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเลก็ของอาํเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา. 

ทราในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

กรุงเทพฯ :  

พิมพครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ :  

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร. 
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รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา

ของนักศึกษาคณะครุศาสต

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 

สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษา

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 

ครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

Sampling)ตามที่ผูวิจัยไดรับมอบหมายตามตารางสอน ในรายวิชาการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 

2560 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

การสอน2) รูปแบบการเรียนการสอน

ภาพทางการศึกษา และ 5)  

มาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบสมมติฐานดวย  

 1.ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิด

สรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษา

ไทยแลนด   4.0 (Thailand Education 

ผลิตภาพทางการศึกษาอยูในระดับนอย  และมีความตองการการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรค

เชิงผลิตภาพทางการศึกษาอยูในระดับมาก  

 2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรี

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด  

พบวา รูปแบบการเรียนการสอน  มีองคประกอบ  

คิดสรางผลงาน  4. ประเมินผลงาน  

แสดงผลงาน  และ9. การตอบแทนและปฏิสัมพันธ  โดยรูแปบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ

ของรูปแบบการเรียนการสอนE

                                                          
1สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร
2 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตรสถาบันกา
3 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา

ของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สูการศึกษาไทยแลนด 4.0 

 

ขวัญชัย  ขัวนา
1
  ธารทิพย ขัวนา

2
 เลเกีย เขียวดี

3
 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 4.0 มีวัตถุประสงคเพื่อ 

สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพ

ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 4.0และ 3.  ศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 4.0 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 

ศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 1หมูเรียน จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

ตามที่ผูวิจัยไดรับมอบหมายตามตารางสอน ในรายวิชาการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียนการสอน3)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4)  แบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิต

5)  แบบสอบถามความพึงพอใจสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ย 

และทดสอบสมมติฐานดวย  t-test  ผลการวิจัย ปรากฏดังน้ี 

ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิด

สรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษา

Thailand Education 4.0)พบวา  สภาพบริบทการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิง

ผลิตภาพทางการศึกษาอยูในระดับนอย  และมีความตองการการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรค

เชิงผลิตภาพทางการศึกษาอยูในระดับมาก   

ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด  4.0 (Thailand Education 

พบวา รูปแบบการเรียนการสอน  มีองคประกอบ  9  ขั้นตอน  ไดแก  1.ตระหนักรู  2.สะทอนความคิด 

ประเมินผลงาน  5. คิดเชื่อมโยง  6. สรางผลงานใหม  7. ประเมิลผลดวยคานิยม  

การตอบแทนและปฏิสัมพันธ  โดยรูแปบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ

E1/E2มีคาเทากับ  82.65/80.54 

                   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร ( najarn9@gmail.com 

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตรสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตลําปาง 

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา

ร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษา

ความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพ

ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 4.02. พัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

ศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3  คณะ

คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  

ตามที่ผูวิจัยไดรับมอบหมายตามตารางสอน ในรายวิชาการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  

าและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียน

แบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิต

แบบสอบถามความพึงพอใจสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ย ( x  ) สวนเบี่ยงเบน

ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิด

สรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษา

พบวา  สภาพบริบทการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิง

ผลิตภาพทางการศึกษาอยูในระดับนอย  และมีความตองการการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรค

ยนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

Thailand Education 4.0)  

สะทอนความคิด  3. รวมกัน

ประเมิลผลดวยคานิยม  8. จัด

การตอบแทนและปฏิสัมพันธ  โดยรูแปบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และประสิทธิภาพ

najarn9@gmail.com ) 



 

 

3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศกึษาไทยแลนด   

เฉลี่ยทักษะความคิดสรางสรรคเชงิผลิตภาพทางการศึกษาของผูเรียนเทากับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั

นักศึกษาโดยรวมเห็นดวยในระดับมากที่สุด

 

คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน
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ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศกึษาไทยแลนด   4.0 พบวา  

เฉลี่ยทักษะความคิดสรางสรรคเชงิผลิตภาพทางการศึกษาของผูเรียนเทากับ 24.52  คิดเปน รอยละ  

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั.05 และมี

นักศึกษาโดยรวมเห็นดวยในระดับมากที่สุด 

รูปแบบการเรียนการสอน, ความคิดสรางสรรค, ผลิตภาพทางการศึกษา, การศึกษาไทยแลนด
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ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

พบวา  ผูเรียนมีคะแนน

คิดเปน รอยละ  80.54  มี

และมีความพงึพอใจของ

การศึกษาไทยแลนด4.0 



 

 

A Model of Instructional Management to Enhance

Education Students’ Educational Productive Creativity in the Faculty

of Education, Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand
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Abstract 
 The main purposes of this study, entitled “A Model of Instructional Management to 

Enhance Education Students’ Educational Productive Creativity in the Faculty of Education, 

Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand Education 

problems and requirements for the development of the instructional management to enhance 

the education students’ educational productive creativity in the Faculty of Education, 

Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand Education 

instructional management to enhance the education students’ educational productive creativity 

in the Faculty of Education, Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand Education 

well as (3) to investigate the effects on the imple

enhance the education students’ educational productive creativity in the Faculty of Education, 

Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand Education 

2017 academic year, 30 

group, enrolling in the course “Learning Management”, and studying at the Faculty of Education, 

Kamphaengpet Rajabhat University were selected by the purposive sampling technique. The 

research instruments drawn for this study included 1) a questionnaire related to the problems 

and requirements for the development of the instructional management; 2) a model of active 

learning-based instructional management; 3) a learning achievement test; 4

instructional management, and 5) a questionnaire related to education student’s satisfactions. 

Also, the data were statistically analyzed using Mean 

The findings of the study were detailed as follows.
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A Model of Instructional Management to Enhance

Education Students’ Educational Productive Creativity in the Faculty

of Education, Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand

Education 4.0 

 

Khwanchai khuana 1 Tanthip khuana
2   Lakia Khieodi 

The main purposes of this study, entitled “A Model of Instructional Management to 

Enhance Education Students’ Educational Productive Creativity in the Faculty of Education, 

Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand Education 4.0”, aimed (1)to scrutini

problems and requirements for the development of the instructional management to enhance 

the education students’ educational productive creativity in the Faculty of Education, 

Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand Education 4.0; (2) to deve

instructional management to enhance the education students’ educational productive creativity 

in the Faculty of Education, Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand Education 

well as (3) to investigate the effects on the implementation of the instructional management to 

enhance the education students’ educational productive creativity in the Faculty of Education, 

Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand Education 4.0. During the 1

2017 academic year, 30 junior physical education students out of the 1 class, as a sampling 

group, enrolling in the course “Learning Management”, and studying at the Faculty of Education, 

Kamphaengpet Rajabhat University were selected by the purposive sampling technique. The 

earch instruments drawn for this study included 1) a questionnaire related to the problems 

and requirements for the development of the instructional management; 2) a model of active 

based instructional management; 3) a learning achievement test; 4

instructional management, and 5) a questionnaire related to education student’s satisfactions. 

Also, the data were statistically analyzed using Mean ( x  ), Standard Deviation 

study were detailed as follows. 

                   
urriculum and Instruction, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University (najarn9@gmail.com

Faculty of Education, Institute of Physical Education Lampang
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A Model of Instructional Management to Enhance 

Education Students’ Educational Productive Creativity in the Faculty 

of Education, Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand 
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The main purposes of this study, entitled “A Model of Instructional Management to 

Enhance Education Students’ Educational Productive Creativity in the Faculty of Education, 

”, aimed (1)to scrutinize the 

problems and requirements for the development of the instructional management to enhance 

the education students’ educational productive creativity in the Faculty of Education, 

; (2) to develop the model of 

instructional management to enhance the education students’ educational productive creativity 

in the Faculty of Education, Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand Education 4.0, as 

mentation of the instructional management to 

enhance the education students’ educational productive creativity in the Faculty of Education, 

. During the 1st semester of the 

junior physical education students out of the 1 class, as a sampling 

group, enrolling in the course “Learning Management”, and studying at the Faculty of Education, 

Kamphaengpet Rajabhat University were selected by the purposive sampling technique. The 

earch instruments drawn for this study included 1) a questionnaire related to the problems 

and requirements for the development of the instructional management; 2) a model of active 

based instructional management; 3) a learning achievement test; 4) an aptitude test on 

instructional management, and 5) a questionnaire related to education student’s satisfactions. 

, Standard Deviation (S.D.), and T-test. 

Kamphaeng Phet Rajabhat University (najarn9@gmail.com) 

hysical Education Lampang 



 

 

 1. The problems and requirements for the development of the instructional 

management to enhance the education students’ educational productive creativity in the Faculty 

of Education, Kamphaengpet Rajabhat University int

contexts of the education students’ instructional management were rarely found, meanwhile the 

requirements for the education students’ instructional management were mostly found;

    2. The  development of instru

students’ educational productive creativity in the Faculty of Education, Kamphaengpet Rajabhat 

University into Thailand Education 

3.elaborate to create 4.assessment 5.thinking  6.innovation  7.value  8.exhibition and9.serve  and  

the effectiveness of instructional management model, with the E

    3. The implementation of the instructional management model to enhance the 

education students’ CCPR

Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand Education 

students’ learning management skills with their averaged scores of 24.52 were all rated at 80.54% 

whereas their learning achievements obtained from the instructional management model, with its 

significant difference of 0.05, were higher than that of th

found. Also, the education students’ satisfactions towards the instructional management model 

were mostly found. 
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1. The problems and requirements for the development of the instructional 

management to enhance the education students’ educational productive creativity in the Faculty 

of Education, Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand Education 4

contexts of the education students’ instructional management were rarely found, meanwhile the 

requirements for the education students’ instructional management were mostly found;

2. The  development of instructional management model to enhance the education 

students’ educational productive creativity in the Faculty of Education, Kamphaengpet Rajabhat 

University into Thailand Education 4.0.was  mostly found model 9 item, 1.congnition 2.reflection 

create 4.assessment 5.thinking  6.innovation  7.value  8.exhibition and9.serve  and  

the effectiveness of instructional management model, with the E1 of 82.65 and the E

3. The implementation of the instructional management model to enhance the 

education students’ CCPR-based educational productive creativity in the Faculty of Education, 

Kamphaengpet Rajabhat University into Thailand Education 4.0. showed that the educat

students’ learning management skills with their averaged scores of 24.52 were all rated at 80.54% 

whereas their learning achievements obtained from the instructional management model, with its 

significant difference of 0.05, were higher than that of their pre-implementation. Moreovermostly 

found. Also, the education students’ satisfactions towards the instructional management model 

Instructional Model, Creativity , Educational Productive, Thailand Education 
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1. The problems and requirements for the development of the instructional 

management to enhance the education students’ educational productive creativity in the Faculty 

4.0. revealed that the 

contexts of the education students’ instructional management were rarely found, meanwhile the 

requirements for the education students’ instructional management were mostly found; 

ctional management model to enhance the education 

students’ educational productive creativity in the Faculty of Education, Kamphaengpet Rajabhat 

.was  mostly found model 9 item, 1.congnition 2.reflection 

create 4.assessment 5.thinking  6.innovation  7.value  8.exhibition and9.serve  and  

of 82.65 and the E2 of 80.54 

3. The implementation of the instructional management model to enhance the 

based educational productive creativity in the Faculty of Education, 

. showed that the education 

students’ learning management skills with their averaged scores of 24.52 were all rated at 80.54% 

whereas their learning achievements obtained from the instructional management model, with its 

implementation. Moreovermostly 

found. Also, the education students’ satisfactions towards the instructional management model 

Creativity , Educational Productive, Thailand Education 4.0 



 

 

1. บทนํา 
ปจจุบันองคความรูในศาสตรตางๆมีการพัฒนาอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูทางดาน

เทคโนโลยีที่ล้ําหนาทําใหความรูที่เปนปจจุบันเกิดขึ้นยากตามไปดวยการเรียนรูจึงมิไดเปนเพียงการถายถอดความรู

จากผูสอนสูผูเรียนหรือที่เรียกวาการเรียนการสอน

การศึกษาไดมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนดวยการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการ

สอนหรือที่เรียกวา Education 2.0 

เทาที่ควรปจจุบันไดมีการปรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแหงเขาสูระบบ

การสงเสริมใหนักศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพแ

ทํางานเปนกลุมและปรับการสอนใหมีรูปแบบ

Media) เขามาเปนเครื่องมือชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการ

เปลี่ยนผานของความรูเปนไปอยางรวดเร็วแล

เรียนรูแบบใหมการปรับกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปและการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาเปนเครื่องมือกระตุนการเรียนรูของผูเรียนนับเปนความทาทาย

อยางยิ่งสังคมแหงการเรียนรูแบบใหมที่มุงเนนใหผูเรียนมิใชเพียงแคไดรับความรูแตตองเปนผูที่สรางสรรคนวัตกรรม

ใหมจึงเปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ผูสอนจะตองพัฒนาศักยภาพเพื่อกาวผานจากการเรียนการสอนระบบ

เขาสูระบบการเรียนการสอนแบบใหมหรือที่เรียกวา

การศึกษาเปนกลวิธีสําคัญในการพัฒนามนุษยใหมีความรู ความสามารถไปสูทิศทางที่สังคมตองการ เมื่อ

สังคมมีการเปลี่ยนแปลง ก็ตองพัฒนาการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  

เจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ขอมูลขาวสารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วการจัดการศึกษาใน

ปจจุบันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพัฒนาคนใหมีความสามารถในการคิดเพื่อที่จะมีแนวทางในการอยูในสังคมได

เปนอยางดี มีความรู มีความคิดที่ทันสมัย ทันเหตุการณ

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการสรางสรรคใหเกิดประโยชน รวมทั้งมีความสามารถในการดํารงชีวิตอยูอยางรูเทาทัน

เทคโนโลยีและความเจริญกาวหนาในรูปแบบตาง ๆความสามารถในการคิดที่สงผลใหคนมีความรูความสามารถ

ดังกลาว คือความคิดสรางสรรค ทั้งนี้เพราะความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองของมนุษยที่ทําใหคนพบ

วิธีการแกปญหาใหม ๆ สามารถคิดคนควาและสรางสิ่งประดิษฐที่แปลกใหม รวมทั้งการคนพบแนวคิด ทฤษฎีที่เปน

ประโยชนอยางมากความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยมีแนวทาง

เปนอยูและสิ่งแวดลอมไปในทางที่ดีและมีคุณภาพได   ความคิดสรางสรรค

หลายทิศทาง หลายแง หลายมุม หรือคิดกวางไกลซึ่งเปนความคิดแบบอเนกนัย ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม 

ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุ

เปนกระบวนการทางสมองที่รวมเอาประสบการณเดิมของแตละคนออกมาแลวนํามาจัดใหอยูในรูปแบบใหม ในการ

จัดรูปแบบใหมของความคิดนั้นเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลจึงไมจําเปนตองเปนสิ่งใหมระดับโลกก็ไ

เคาทและสมิท (Wescott& Smith, 1967

 การเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนไดพัฒนาในดานระบบการคิดจึงเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญและ

สงเสริมใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง โดยเฉพาะความคิดสรางสรรคซึ่งเปนสิ่งที่มีคา

การแกไขปญหา พรอมทั้งสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ที่มีคุณคา 
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ปจจุบันองคความรูในศาสตรตางๆมีการพัฒนาอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูทางดาน

เทคโนโลยีที่ล้ําหนาทําใหความรูที่เปนปจจุบันเกิดขึ้นยากตามไปดวยการเรียนรูจึงมิไดเปนเพียงการถายถอดความรู

จากผูสอนสูผูเรียนหรือที่เรียกวาการเรียนการสอนในระบบ Education 1.0 อยางเชนในอดีตที่ผานมาทั้งนี้ในวง

การศึกษาไดมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนดวยการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการ

Education 2.0 แตก็ยังไมสามารถนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคไดดี

เทาที่ควรปจจุบันไดมีการปรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแหงเขาสูระบบ

การสงเสริมใหนักศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพแ

ทํางานเปนกลุมและปรับการสอนใหมีรูปแบบ Interactive learning รวมทั้งการนําสื่อสังคมออนไลน

เขามาเปนเครื่องมือชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการ

เปลี่ยนผานของความรูเปนไปอยางรวดเร็วและไมมีที่สิ้นสุดผูสอนจึงตองพัฒนาตนเองเพื่อกาวผานเขาสูโลกแหงการ

เรียนรูแบบใหมการปรับกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปและการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาเปนเครื่องมือกระตุนการเรียนรูของผูเรียนนับเปนความทาทาย

อยางยิ่งสังคมแหงการเรียนรูแบบใหมที่มุงเนนใหผูเรียนมิใชเพียงแคไดรับความรูแตตองเปนผูที่สรางสรรคนวัตกรรม

ใหมจึงเปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ผูสอนจะตองพัฒนาศักยภาพเพื่อกาวผานจากการเรียนการสอนระบบ

การสอนแบบใหมหรือที่เรียกวา Education 4.0  (กัลยาติงศภัทิย,2559)

การศึกษาเปนกลวิธีสําคัญในการพัฒนามนุษยใหมีความรู ความสามารถไปสูทิศทางที่สังคมตองการ เมื่อ

สังคมมีการเปลี่ยนแปลง ก็ตองพัฒนาการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  สังคมในปจจุบันเปนยุคแหงควา

เจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ขอมูลขาวสารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วการจัดการศึกษาใน

ปจจุบันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพัฒนาคนใหมีความสามารถในการคิดเพื่อที่จะมีแนวทางในการอยูในสังคมได

เปนอยางดี มีความรู มีความคิดที่ทันสมัย ทันเหตุการณที่กาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยูทุกเวลา  สามารถใช

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการสรางสรรคใหเกิดประโยชน รวมทั้งมีความสามารถในการดํารงชีวิตอยูอยางรูเทาทัน

เทคโนโลยีและความเจริญกาวหนาในรูปแบบตาง ๆความสามารถในการคิดที่สงผลใหคนมีความรูความสามารถ

ความคิดสรางสรรค ทั้งนี้เพราะความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองของมนุษยที่ทําใหคนพบ

วิธีการแกปญหาใหม ๆ สามารถคิดคนควาและสรางสิ่งประดิษฐที่แปลกใหม รวมทั้งการคนพบแนวคิด ทฤษฎีที่เปน

ประโยชนอยางมากความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยมีแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความ

เปนอยูและสิ่งแวดลอมไปในทางที่ดีและมีคุณภาพได   ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองในการคิดได

หลายทิศทาง หลายแง หลายมุม หรือคิดกวางไกลซึ่งเปนความคิดแบบอเนกนัย ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม 

ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ กิลฟอรด (Guilford, 1967

เปนกระบวนการทางสมองที่รวมเอาประสบการณเดิมของแตละคนออกมาแลวนํามาจัดใหอยูในรูปแบบใหม ในการ

จัดรูปแบบใหมของความคิดนั้นเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลจึงไมจําเปนตองเปนสิ่งใหมระดับโลกก็ไ

Wescott& Smith, 1967)   

การเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนไดพัฒนาในดานระบบการคิดจึงเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญและ

สงเสริมใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง โดยเฉพาะความคิดสรางสรรคซึ่งเปนสิ่งที่มีคาและสําคัญที่สุดที่มนุษย

ญหา พรอมทั้งสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ที่มีคุณคา (สุจริต  เพียรชอบ, 2540) แนวคิดของ เดอโบโน 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ปจจุบันองคความรูในศาสตรตางๆมีการพัฒนาอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูทางดาน

เทคโนโลยีที่ล้ําหนาทําใหความรูที่เปนปจจุบันเกิดขึ้นยากตามไปดวยการเรียนรูจึงมิไดเปนเพียงการถายถอดความรู

อยางเชนในอดีตที่ผานมาทั้งนี้ในวง

การศึกษาไดมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนดวยการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการ

แตก็ยังไมสามารถนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคไดดี

เทาที่ควรปจจุบันไดมีการปรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแหงเขาสูระบบ Education 3.0 ดวย

การสงเสริมใหนักศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัลผสมกับการ

รวมทั้งการนําสื่อสังคมออนไลน (Social 

เขามาเปนเครื่องมือชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการ

ะไมมีที่สิ้นสุดผูสอนจึงตองพัฒนาตนเองเพื่อกาวผานเขาสูโลกแหงการ

เรียนรูแบบใหมการปรับกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปและการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาเปนเครื่องมือกระตุนการเรียนรูของผูเรียนนับเปนความทาทายสําหรับผูสอนเปน

อยางยิ่งสังคมแหงการเรียนรูแบบใหมที่มุงเนนใหผูเรียนมิใชเพียงแคไดรับความรูแตตองเปนผูที่สรางสรรคนวัตกรรม

ใหมจึงเปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ผูสอนจะตองพัฒนาศักยภาพเพื่อกาวผานจากการเรียนการสอนระบบ Education 3.0 

,2559) 

การศึกษาเปนกลวิธีสําคัญในการพัฒนามนุษยใหมีความรู ความสามารถไปสูทิศทางที่สังคมตองการ เมื่อ

สังคมในปจจุบันเปนยุคแหงความ

เจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ขอมูลขาวสารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วการจัดการศึกษาใน

ปจจุบันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพัฒนาคนใหมีความสามารถในการคิดเพื่อที่จะมีแนวทางในการอยูในสังคมได

ที่กาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยูทุกเวลา  สามารถใช

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการสรางสรรคใหเกิดประโยชน รวมทั้งมีความสามารถในการดํารงชีวิตอยูอยางรูเทาทัน

เทคโนโลยีและความเจริญกาวหนาในรูปแบบตาง ๆความสามารถในการคิดที่สงผลใหคนมีความรูความสามารถ

ความคิดสรางสรรค ทั้งนี้เพราะความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองของมนุษยที่ทําใหคนพบ

วิธีการแกปญหาใหม ๆ สามารถคิดคนควาและสรางสิ่งประดิษฐที่แปลกใหม รวมทั้งการคนพบแนวคิด ทฤษฎีที่เปน

ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความ

เปนความสามารถทางสมองในการคิดได

หลายทิศทาง หลายแง หลายมุม หรือคิดกวางไกลซึ่งเปนความคิดแบบอเนกนัย ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม 

1967) ความคิดสรางสรรค

เปนกระบวนการทางสมองที่รวมเอาประสบการณเดิมของแตละคนออกมาแลวนํามาจัดใหอยูในรูปแบบใหม ในการ

จัดรูปแบบใหมของความคิดนั้นเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลจึงไมจําเปนตองเปนสิ่งใหมระดับโลกก็ได เวส

การเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนไดพัฒนาในดานระบบการคิดจึงเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญและ

และสําคัญที่สุดที่มนุษยตองนํามาใชใน

แนวคิดของ เดอโบโน (De 



 

 

Bono,  2004) การเสริมสรางคนใหมีความคิดสรางสรรคเปนสิ่งสําคัญเพราะคนจะใชความคิดสรางสรรคผลิตสิ่งใหม 

ๆ และมีวิธีการแกไขปญหาอยางมีกลยุทธ รอบดาน ลึกซึ้ง ไม

สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพสวน โรเจอร 

ความคิดสรางสรรค  สามารถกระทําไดโดยการจัดการเรียนการสอน และตองเปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน

ใหผูเรียนไดรับความรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน เชนเดียวกัน

Paziotopoulos & Kroll (Paziotopoulos & Kroll,  2004) 

การสอนใหผูเรียนไดพัฒนาดานการคิดเปนภาระที่สําคัญอยางยิ่

สรางสรรคเนื่องจากเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนตองนําไปใชในการปฏิบัติงานและใชในการดําเนินชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21ผลการศึกษาของเออรวิน

ผูเรียนที่พบวานโยบายทางการศึกษาที่ตองการพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียนไมสามารถทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในตัวครูและผูเรียนในดานการอานเขียนพูดและคิดไดตามตองการ ทั้งนี้เนื่องจากครูมีปญหาในการ

จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

การศึกษาการวิจัยเพื่อชุมชนทองถิ่น

ทางการศึกษาในทองถ่ิน 3) ผลิตบัณฑิตสายการศึกษาที่มีคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหมีมาตรฐาน

Online) คณะผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยผูสอน  จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภา

สูการศึกษาไทยแลนด  4.0 (Thailand Education 4.0) 

จัดการเรียนการสอนใหเปนระบบและมีความตอเนื่องรวมทั้งนําไปจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให

บุคลากรวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณภาพของสังคมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้นและพรอมเขาสู

การศึกษาไทยแลนด  4.0ตอไป

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิด

สรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ไทยแลนด  4.0  

2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 

3.  เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทาง

การศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด   

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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การเสริมสรางคนใหมีความคิดสรางสรรคเปนสิ่งสําคัญเพราะคนจะใชความคิดสรางสรรคผลิตสิ่งใหม 

ๆ และมีวิธีการแกไขปญหาอยางมีกลยุทธ รอบดาน ลึกซึ้ง ไมเฉพาะในดานการงานเทานั้นแตความคิดสรางสรรคยัง

สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพสวน โรเจอร (Rogers, 1970

ความคิดสรางสรรค  สามารถกระทําไดโดยการจัดการเรียนการสอน และตองเปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน

ดรับความรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน เชนเดียวกัน

Paziotopoulos & Kroll (Paziotopoulos & Kroll,  2004) ที่กลาวไวในบทความเรื่อง Hooked on Thinking 

การสอนใหผูเรียนไดพัฒนาดานการคิดเปนภาระที่สําคัญอยางยิ่งของครูโดยเฉพาะการคิดวิเคราะหและการคิด

สรางสรรคเนื่องจากเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนตองนําไปใชในการปฏิบัติงานและใชในการดําเนินชีวิตใน

ผลการศึกษาของเออรวิน (Erwin, 1993) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดของ

พบวานโยบายทางการศึกษาที่ตองการพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียนไมสามารถทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในตัวครูและผูเรียนในดานการอานเขียนพูดและคิดไดตามตองการ ทั้งนี้เนื่องจากครูมีปญหาในการ

จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีพันธกิจ ดังนี้ 1) สรางและบูรณาการองคความรูทาง

การศึกษาการวิจัยเพื่อชุมชนทองถิ่น 2) สรางเสริมโอกาสและพัฒนาทางการศึกษาใหกับนักศึกษาครูและบุคลากร

ผลิตบัณฑิตสายการศึกษาที่มีคุณภาพ 4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหมีมาตรฐาน(มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยผูสอน  จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

4.0 (Thailand Education 4.0) เพื่อนําผลจากการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนใหเปนระบบและมีความตอเนื่องรวมทั้งนําไปจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให

บุคลากรวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณภาพของสังคมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้นและพรอมเขาสู

ตอไป 

เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิด

พทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษา

เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 4.0  

เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทาง

การศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด   

54 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การเสริมสรางคนใหมีความคิดสรางสรรคเปนสิ่งสําคัญเพราะคนจะใชความคิดสรางสรรคผลิตสิ่งใหม 

เฉพาะในดานการงานเทานั้นแตความคิดสรางสรรคยัง

Rogers, 1970)  พบวา การพัฒนา

ความคิดสรางสรรค  สามารถกระทําไดโดยการจัดการเรียนการสอน และตองเปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน

ดรับความรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน เชนเดียวกันกับผลการศึกษาของ 

Hooked on Thinking วา

งของครูโดยเฉพาะการคิดวิเคราะหและการคิด

สรางสรรคเนื่องจากเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนตองนําไปใชในการปฏิบัติงานและใชในการดําเนินชีวิตใน

ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดของ

พบวานโยบายทางการศึกษาที่ตองการพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียนไมสามารถทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในตัวครูและผูเรียนในดานการอานเขียนพูดและคิดไดตามตองการ ทั้งนี้เนื่องจากครูมีปญหาในการ

สรางและบูรณาการองคความรูทาง

สรางเสริมโอกาสและพัฒนาทางการศึกษาใหกับนักศึกษาครูและบุคลากร

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ 5) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.2559 : 

คณะผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยผูสอน  จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

พทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร       

เพื่อนําผลจากการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนใหเปนระบบและมีความตอเนื่องรวมทั้งนําไปจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปน

บุคลากรวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณภาพของสังคมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้นและพรอมเขาสู

เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิด

กําแพงเพชร  สูการศึกษา

เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทาง

การศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด   4.0  



 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตของการวิจัยดานประชากรและกลุมตัวอยาง

  3.1.1  ประชากร  ไดแกนักศึกษาครู  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

  3.1.2กลุมตัวอยาง ไดแกนักศึกษาครู  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ชั้นปที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

Sampling)ตามที่ผูวิจัยไดรับมอบหมายตามตารางสอน  ในรายวิชาการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนที่ 

2560 

 3.2  ขอบเขตของการวิจัยดานเนื้อหา

  รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสร

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 

3.3  ขอบเขตของการวิจัยดานตัวแปร

 3.3.1  ตัวแปรตน  ไดแกการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิง

ผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 

 3.3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก

   1)สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรี

สรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษา

ไทยแลนด   4.0  
  2)ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิท

   2.1)ความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร   

   2.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชา  การจัดการเรียนรูของนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการ

เรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด  

   2.3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษา

สูการศึกษาไทยแลนด  4.0  

 3.4  ขอบเขตของการวิจัยดานระยะเวลา

  ตั้งแตวันท่ี  1  เดือน ตุลาคม พ

 3.5  ขอบเขตของการวิจัยดานสถานที่

  คณะครุศาสตร  
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ขอบเขตของการวิจัยดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ไดแกนักศึกษาครู  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  10  สาขาวิชา  จํานวน  626  คน 

กลุมตัวอยาง ไดแกนักศึกษาครู  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ชั้นปที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 1หมูเรียน จํานวน  30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  

ตามที่ผูวิจัยไดรับมอบหมายตามตารางสอน  ในรายวิชาการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนที่ 

ขอบเขตของการวิจัยดานเนื้อหา 

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษา

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 4.0 ใชเนื้อหาในรายวิชาการจัดการเรียนรู  

ขอบเขตของการวิจัยดานตัวแปร 

ตัวแปรตน  ไดแกการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิง

ผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 

ตัวแปรตาม  ไดแก 

สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิด

สรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษา

ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด  4.0  
ความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชา  การจัดการเรียนรูของนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการ

งเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด  4.0  

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ขอบเขตของการวิจัยดานระยะเวลา 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 – วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 

ขอบเขตของการวิจัยดานสถานที ่

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ประชากร  ไดแกนักศึกษาครู  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 คณะครุศาสตร  

กลุมตัวอยาง ไดแกนักศึกษาครู  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ชั้นปที่ 3  คณะครุศาสตร  

คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  

ตามที่ผูวิจัยไดรับมอบหมายตามตารางสอน  ในรายวิชาการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  

รคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษา 

ใชเนื้อหาในรายวิชาการจัดการเรียนรู   

ตัวแปรตน  ไดแกการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิง

ผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 4.0  

ยนการสอนเพื่อสงเสริมความคิด

สรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษา

ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

ความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัย  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชา  การจัดการเรียนรูของนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการ

งเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัย

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร       

. 2560 



 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 รูปแบบการเรียนการสอน

โดยอาศัยพื้นฐานดานปรัชญา  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  มีวิธีสอนและเทคนิคการสอนเขามาชวยสนับสนุนใหการ

เรียนการสอนน้ันเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว

ความคิดสรางสรรค

ประโยชนท้ังตอตนเองและผูอื่น  ประกอบดวยความคิดคลองแคลว  ความคิดยืดหยุน  ความคิดริเริ่ม  และความคิด

ละเอียดลออ 

ผลิตภาพทางการศึกษา

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

นักศึกษาครูหมายถึงผูที่กําลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 

ราชภัฏกําแพงเพชร 
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รูปแบบการเรียนการสอนหมายถึงแผนการหรือการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ  

โดยอาศัยพื้นฐานดานปรัชญา  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  มีวิธีสอนและเทคนิคการสอนเขามาชวยสนับสนุนใหการ

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

ความคิดสรางสรรคหมายถึงความสามารถทางสมองที่คิดไดกวางไกล  คิดคนสิ่งแปลกใหมที่มีคุณคา  เกิด

ประโยชนท้ังตอตนเองและผูอื่น  ประกอบดวยความคิดคลองแคลว  ความคิดยืดหยุน  ความคิดริเริ่ม  และความคิด

ผลิตภาพทางการศึกษาหมายถึงผลผลิตหรือผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

หมายถึงผูที่กําลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัย

56 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

หมายถึงแผนการหรือการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ  

โดยอาศัยพื้นฐานดานปรัชญา  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  มีวิธีสอนและเทคนิคการสอนเขามาชวยสนับสนุนใหการ

หมายถึงความสามารถทางสมองที่คิดไดกวางไกล  คิดคนสิ่งแปลกใหมที่มีคุณคา  เกิด

ประโยชนท้ังตอตนเองและผูอื่น  ประกอบดวยความคิดคลองแคลว  ความคิดยืดหยุน  ความคิดริเริ่ม  และความคิด

หมายถึงผลผลิตหรือผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัย



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีหลกัการ แนวคิด   

ทฤษฎีทางสติปญญาของ  Piaget  (1969

,Thorndilke  (1982) ,Knowles  (1986

ทฤษฎีการเรยีนรูของBloom  (1956),ทฤษฎี

ความคิดสรางสรรค,  นวัตกรรมทางการศึกษา

,ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 

(Constructivism), ทฤษฎีการเรียนรูแบบ

รวมมือ (Theory of  

Co-operative Learning), การจดัเรียนรูโดย

ใชสมองเปนฐาน  (Brain Base Learning

การจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

(Problem Base Learning), การจัดการ

เรียนรูโดยการเรียนการสอนแบบสรางสรรค  

(Creative Base Learning),  

การจัดการเรยีนรูแบบโครงงาน (Project 

Base Learning), การจัดการเรียนรูแบบสะ

เต็มศึกษา (STEM Education), การจัดการ

เรียนรูดวยบันได 5 ขั้น (QSCCS)  และทักษะ

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลติภาพทางการศึกษาของนักศึกษา

คณะครุศาสตร มหาวิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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1969) 

1986),  

ทฤษฎี

นวัตกรรมทางการศึกษา

ทฤษฎีการเรียนรูแบบ

การจดัเรียนรูโดย

Brain Base Learning), 

การจัดการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

การจัดการ

เรียนรูโดยการเรียนการสอนแบบสรางสรรค  

Project 

การจัดการเรียนรูแบบสะ

การจัดการ

และทักษะ

CREATIVES   MODEL

ขั้นที่ 1 การเตรียมการสอนประกอบดวย

C =Cognition  : การทําใหตระหนักรับรู

สมองเพื่อเตรียมความพรอม(จากขั้นตอนของ  

ขั้นที่ 2 การดําเนินการสอน ประกอบดวย  

R  = Reflection : การสะทอนความคิดเพื่อตอบสนองสิ่งเรา

รวมกับการเรียนการสอนแบบบันได 5 ขั้น  

QSCCS)  เพื่อคนหาปญหา  (จากขั้นตอนของ 

Learning)  และกระบวนการเรียนการสอนแบบ 

การสหวิทยาการ 

E  =Elaborate To Create : การรวมกันคดิอยางละเอียดลออ

การกับการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐาน 

Learning)การจัดการเรียนรูโดยการเรยีนการสอนแบบสรางสรรค 

(Creative Base Learning)   

A = Assessment : การประเมินผลงาน 

ความคิดรเิริม่สรางสรรคและนวัตกรรมที่ระบุใน

21   

T =Thinking : การคิดเชื่อมโยงเพื่อใหเกิด

(Constructivism) 

I = Innovation : ผลงานใหม  ชิน้งานใหม  ผลิตภาพทางการศึกษาที่

เกิดขึ้นสอดคลองกับยุคการศึกษาไทยแลนด  

Education 4.0) 

ขั้นที่ 3 การวัดผลประเมินผล และเชื่อมโยงประยุกตใช

V = Value : การประเมินผลดานคานิยม  ความพึงพอใจ

E =Exhibition : การประเมินชิ้นงานโดย

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลติภาพทางการศึกษาของนักศึกษา

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

CREATIVES   MODEL 

ประกอบดวย 

การทําใหตระหนักรับรูบูรณาการกับการบริหาร

จากขั้นตอนของ  BBL) 

ประกอบดวย   

การสะทอนความคิดเพื่อตอบสนองสิ่งเราบรูณาการ

ขั้น  (ระบุคําถามใชเทคนิคของ  

จากขั้นตอนของ Problem Base 

และกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM โดยการบูรณา

การรวมกันคดิอยางละเอียดลออบูรณา

การกับการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐาน (Project Base 

การจัดการเรียนรูโดยการเรยีนการสอนแบบสรางสรรค 

การประเมินผลงาน โดยเช่ือมโยงกับทักษะ

ความคิดรเิริม่สรางสรรคและนวัตกรรมที่ระบุในทักษะแหงศตวรรษที่  

ใหเกิดการสรางความรูดวยตนเอง 

ผลงานใหม  ชิน้งานใหม  ผลิตภาพทางการศึกษาที่

เกิดขึ้นสอดคลองกับยุคการศึกษาไทยแลนด  4.0 (Thailand 

การวัดผลประเมินผล และเชื่อมโยงประยุกตใชประกอบดวย   

การประเมินผลดานคานิยม  ความพึงพอใจ 

การประเมินชิ้นงานโดยการจัดนิทรรศการแสดงผล

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลติภาพทางการศึกษาของนักศึกษา 

ทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด4.0  



 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
ใชวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methodology)

          6.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  6.1.1  แบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด  

  6.1.2  รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด   

  6.1.3  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  ม

กําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด  

  6.1.4  แบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา  

  6.1.5  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณ

กําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด  

            6.2 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยมีขั้นตอนดังนี้

  6.2.1วิธีการสรางและการหาคุณภาพของแบบสอบถามสภา

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 

 1) ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

   2)  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากหนังสือวิธีการวิจัย

   3) กําหนดขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถามเพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย  

โดยแบงเปน  3  ตอน ไดแก 

   ตอนที่  1ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

(Check list)   

   ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาแบบสอบถามสภาพ

ปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทาง

การศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 

   ตอนที่  3  

ลักษณะเปนคําถามปลายเปด  

  4)  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองดาน

วิจัยในการสรางเครื่องมือวิจัยจํานวน

แกไขแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณอีกครั้งและผูเชี่ยวชาญทําการประเมินความสอดคลอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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(Mixed Methodology)  โดยผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัย  ไดแก  

แบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด  4.0 

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด   4.0  

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  ม

กําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด  4.0  

แบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา    

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด  4.0  

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยมีขั้นตอนดังนี ้

วิธีการสรางและการหาคุณภาพของแบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 4.0  ดําเนินการดังนี ้

ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากหนังสือวิธีการวิจัย  

กําหนดขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถามเพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย  

  

ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาแบบสอบถามสภาพ

ปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทาง

การศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 

(Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert)  

  แนวทางในการแกไขปญหา/แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  มี

ลักษณะเปนคําถามปลายเปด   

นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองดาน

วิจัยในการสรางเครื่องมือวิจัยจํานวน 5 ทานแลวนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง

แกไขแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณอีกครั้งและผูเชี่ยวชาญทําการประเมินความสอดคลอง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โดยผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัย  ไดแก   

แบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลิตภาพทางการศึกษาของ

 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

  

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพ

พปญหาและความตองการในการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  

   

  

กําหนดขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถามเพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย  

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาแบบสอบถามสภาพ

ปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทาง

การศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 4.0 มีลักษณะเปน

แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  มี

นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา ภาษา การ

ทานแลวนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง

แกไขแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณอีกครั้งและผูเชี่ยวชาญทําการประเมินความสอดคลอง 



 

 

  5) วิเคราะหความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยห

Congruence) ไดผลคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 

  6) นําแบบสอบถามที่ผานความเห็นชอบแลวไปทดสอบ

จํานวน 30 คนและนํามาหาคาความเชื่อมั่น

ของครอนบาค (Cronbach) 

แบบสอบถามแตถามีคาต่ํากวา

นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่

 6.2.2  วิธีการสรางและการหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิง

ผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด  

ดําเนินการดังนี ้

  1)  ศึกษาหลักการ  แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของ

  2)  สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน

   (2.1)กําหนดหลักการและเหตุผล กําหนดตามขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของมากําหนดเปนขอบเขตและแนวทางการกําหนดวั

    (2.2)  กําหนดแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการ

   3) สังเคราะหราง

ของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด  

องคประกอบ  คือ 1)ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบ 

การสอน 3) วัตถุประสงคของรูปแบบการสอน

และแหลงเรียนรูและ 8)  การประเมินผล

  4)  นํารูปแบบการสอนที่ปรับปรุงแลว พรอมแบบประเมิน เสนอผูเชี่ยวชาญ  

ตรวจสอบประเมินความเหมาะสม  วิเคราะหโดยนําขอมูลคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาใหน้ําหนักเปนคะแนน 

 6.2.3  วิธีการสรางและการหาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากการเรียนตาม

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 

  1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารและตําราตางๆ

  2)  สรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิด

สอดคลองกบัจุดประสงคเพื่อใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนฉบับเดียวกัน

  3)  นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

สอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใชหลักเกณฑพิจารณา และนําไปปรับปรุงแกไข

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

  4) นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค

เชิงพฤติกรรม 

  5)  คัดเลือกแบบทดสอบท่ีผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาแลว 

เนื้อหาและความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคมากกวาหรือเทากับ

(IOC)  ระหวาง  0.60 - 1.00 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

วิเคราะหความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยหาคา IOC (Index of item Objective 

ไดผลคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป 

นําแบบสอบถามที่ผานความเห็นชอบแลวไปทดสอบ (Tryout) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง

คนและนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

(Cronbach) โดยมีเกณฑตัดสินวาถาคาสัมประสิทธิ์สหพันธมีคาใกลเคียง

แบบสอบถามแตถามีคาต่ํากวา 0.80 ก็จะทําการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามแลวจึงถือวาแบบสอบถามนี้สามารถ

นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่การวิจัยครั้งนี้ซึ่งมีคาเทากับ 0.86 

วิธีการสรางและการหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิง

ผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด  

ศึกษาหลักการ  แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของ

สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน 

กําหนดหลักการและเหตุผล กําหนดตามขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของมากําหนดเปนขอบเขตและแนวทางการกําหนดวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน  

กําหนดแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

สังเคราะหรางรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา

ของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด  

ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบ 2)แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารู

วัตถุประสงคของรูปแบบการสอน 4) กระบวนการเรียนรู  5)  บทบาทครู  6)  

การประเมินผล 

นํารูปแบบการสอนที่ปรับปรุงแลว พรอมแบบประเมิน เสนอผูเชี่ยวชาญ  

าะสม  วิเคราะหโดยนําขอมูลคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาใหน้ําหนักเปนคะแนน 

วิธีการสรางและการหาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากการเรียนตาม

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 4.0ดําเนินการดังนี ้

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารและตําราตางๆ

สรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิด  4  ตัวเลือกโดยใหครอบคลุมเนื้อหาและ

บจุดประสงคเพื่อใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนฉบับเดียวกัน 

นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

สอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใชหลักเกณฑพิจารณา และนําไปปรับปรุงแกไข

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค

คัดเลือกแบบทดสอบท่ีผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาแลว ขอที่จะนําไปใชตองมีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาและความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคมากกวาหรือเทากับ  0.50  โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

IOC (Index of item Objective 

กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง

แอลฟา (Alpha Coefficient) 

โดยมีเกณฑตัดสินวาถาคาสัมประสิทธิ์สหพันธมีคาใกลเคียง 0.80 ขึ้นไปจะไมแกไข

ก็จะทําการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามแลวจึงถือวาแบบสอบถามนี้สามารถ

วิธีการสรางและการหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิง

ผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด  4.0

ศึกษาหลักการ  แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของ 

กําหนดหลักการและเหตุผล กําหนดตามขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย

ตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน   

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา

ของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด  4.0 ประกอบดวย  8  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบ

)  บทบาทนักศึกษา 7)  สื่อ

นํารูปแบบการสอนที่ปรับปรุงแลว พรอมแบบประเมิน เสนอผูเชี่ยวชาญ  5 ทาน  (ชุดเดิม)  เพื่อ

าะสม  วิเคราะหโดยนําขอมูลคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาใหน้ําหนักเปนคะแนน  

วิธีการสรางและการหาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากการเรียนตาม

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารและตําราตางๆ 

ตัวเลือกโดยใหครอบคลุมเนื้อหาและ

(Content Validity) โดยพิจารณาความ

สอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใชหลักเกณฑพิจารณา และนําไปปรับปรุงแกไข

นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค

ขอที่จะนําไปใชตองมีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิง

โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง 



 

 

  6)  นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความเที่ยงตรงดานเนื้อหาที่ผานการคัดเลือก

ทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมทดลอง

  7)  วิเคราะหหาความยาก

โดยตอบถูกให 1 คะแนนตอบผิดหรือไมตอบ

อํานาจจําแนก 0.2 ขึ้นไป และนําผลที่ไดจากการทดสอบมาหาคาความเชื่อมั่น

ใชสูตร KR-20  ของคูเดอร-รีชารดสัน 

ระหวาง  0.32 - 0.56และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ  

 6.2.4  วิธีการสรางและการหาคณุภาพของแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา  

ดําเนินการดังนี ้

  1)ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา จาก

เอกสารและตําราตางๆ 

  2) สรางแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา เป

  3) นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

สอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใชหลักเกณฑพิจารณา และนําไปปรับปรุงแกไข

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

  4) นําผลการพิจาร

เชิงพฤติกรรม 

  5)  คัดเลือกแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา ท่ีผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาแลว ขอที่

จะนําไปใชตองมีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคลองระหวางขอสอบกั

เทากับ  0.50  โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง 

  6)  นําแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา ที่มีความเที่ยงตรงดานเนื้อหาที่ผานการ

คัดเลือกแลวนําไปทดลองใช (Try Out) 

  7)  วิเคราะหหาความยาก

ตอบถูกให 1 คะแนนตอบผิดหรือไมตอบ

0.2 ขึ้นไป ไดจํานวน 60 ขอ และนําผลที่ไดจากการทดสอบมาหาคาความเชื่อมั่น

สรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา โดยใชสูตร

อยูระหวาง0.36 - 0.62  มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  

 6.2.5  วิธกีารสรางและการหาคณุภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรยีนตาม

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลติภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 

  1) ศึกษาเอกสารแนว

  2)  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือวิธีการวิจัย

  3) กําหนดขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถามเพื่อใหครอบคลมุวัตถุประสงคของการวิจัย  

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา

  4)  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา ภาษา การ

วิจัยในการสรางเครื่องมือวิจัยจํานวน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความเที่ยงตรงดานเนื้อหาที่ผานการคัดเลือก

กับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมทดลอง 

วิเคราะหหาความยาก (Difficulty) และอํานาจจําแนก (Discrimination) 

คะแนนตอบผิดหรือไมตอบ 0 คะแนนโดยคัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย

ขึ้นไป และนําผลที่ไดจากการทดสอบมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 

รีชารดสัน โดยมีคาความยากงาย (p)  อยูระหวาง0.22 - 0.78  

และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ  0.92 

วิธีการสรางและการหาคณุภาพของแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา  

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา จาก

สรางแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา เปนแบบปรนัย ชนิด

นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

สอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใชหลักเกณฑพิจารณา และนําไปปรับปรุงแกไข

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค

คัดเลือกแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา ท่ีผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาแลว ขอที่

จะนําไปใชตองมีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคมากกวาหรือ

โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ระหวาง  0.60 - 1.00 

นําแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา ที่มีความเที่ยงตรงดานเนื้อหาที่ผานการ

(Try Out) กับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมทดลอง 

วิเคราะหหาความยาก (Difficulty) และอํานาจจําแนก(Discrimination) 

คะแนนตอบผิดหรือไมตอบ 0 คะแนน โดยคัดเลือกขอท่ีมีความยากงาย  0.2-

ขอ และนําผลที่ไดจากการทดสอบมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 

สรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา โดยใชสูตร KR-20  ของคูเดอร-       รีชารดสัน โดยมีคาความยากงาย 

มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  0.32 - 0.64 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ  

การสรางและการหาคณุภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรยีนตาม

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลติภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 4.0ดําเนินการดังนี ้

ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือวิธีการวิจัย 

กําหนดขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถามเพื่อใหครอบคลมุวัตถุประสงคของการวิจัย  

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert)  

นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา ภาษา การ

วิจัยในการสรางเครื่องมือวิจัยจํานวน 5 ทานแลวนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความเที่ยงตรงดานเนื้อหาที่ผานการคัดเลือกแลวนําไป

(Discrimination) ของขอสอบแตละขอ

คะแนนโดยคัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย  0.2-0.8  และมี

(Reliability) ของแบบทดสอบ โดย

78  มีคาอํานาจจําแนกอยู

วิธีการสรางและการหาคณุภาพของแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา  

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา จาก

นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

(Content Validity) โดยพิจารณาความ

สอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใชหลักเกณฑพิจารณา และนําไปปรับปรุงแกไข

ณาของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค

คัดเลือกแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา ท่ีผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาแลว ขอที่

บจุดประสงคมากกวาหรือ

นําแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา ที่มีความเที่ยงตรงดานเนื้อหาที่ผานการ

(Discrimination) ของขอสอบแตละขอโดย

-0.8  และมีอํานาจจําแนก 

(Reliability) ของแบบวัดความคิด

โดยมีคาความยากงาย (p)  

และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ  0.84 

การสรางและการหาคณุภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรยีนตาม

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลติภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

กําหนดขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถามเพื่อใหครอบคลมุวัตถุประสงคของการวิจัย  มี

นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา ภาษา การ

ทานแลวนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง



 

 

แกไขแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณอีกครั้งและผูเชี่ยวชาญทําการประเมินความสอดคลอง

  5) วิเคราะหความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยหาคา

Congruence) ไดผลคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 

  6) นําแบบสอบถามที่ผา

จํานวน 30 คนและนํามาหาคาความเชื่อมั่น

ของครอนบาค (Cronbach) 

แบบสอบถามแตถามีคาต่ํากวา

นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งน้ีไดซึ่งมีคาเทากับ 

 

 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

 ระยะที่  1ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

สูการศึกษาไทยแลนด   4.0 ดําเนินการดังนี้

  1)  ศึกษาขอมูลพื้นฐานโดยศึกษาจากเอกสา

  2)  ศึกษาขอมูลสภาพปญหาและความตองการโดยใชแบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการใน

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุ

ศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพช

  3)จัดประชุมกลุมยอยเพื่อจัดทํารางรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิต

ภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด   

ระยะที่  2  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 

  1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นกัศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 

  2)จัดสนทนากลุมเพื่อวิพากษรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพ

ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด   

  3)  ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสรมิความคดิสรางสรรคเชิงผลติภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศกึษาไทยแลนด  

ระยะที่  3  ศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทาง

การศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด   

 6.4 การวิเคราะหขอมูล

  6.4.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ

   ขอมูลเชิงปริมาณ  ไดแก  

คะแนนที่ไดจากการทําแบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา

วิเคราะหหาคารอยละ และขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  ทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

แกไขแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณอีกครั้งและผูเชี่ยวชาญทําการประเมินความสอดคลอง

วิเคราะหความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยหาคา IOC (Index of item Objective 

ไดผลคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.60  ขึ้นไป 

นําแบบสอบถามที่ผานความเห็นชอบแลวไปทดสอบ (Tryout) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง

คนและนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

(Cronbach) โดยมีเกณฑตัดสินวาถาคาสัมประสิทธิ์สหพันธมีคาใกลเคียง

แบบสอบถามแตถามีคาต่ํากวา 0.80 ก็จะทําการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามแลวจึงถือวาแบบสอบถามนี้สามารถ

นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งน้ีไดซึ่งมีคาเทากับ 0.86 

การเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย  คือ 

ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ดําเนินการดังนี ้

ศึกษาขอมูลพื้นฐานโดยศึกษาจากเอกสารที่เปนแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ศึกษาขอมูลสภาพปญหาและความตองการโดยใชแบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการใน

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุ

ศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 4.0   

จัดประชุมกลุมยอยเพื่อจัดทํารางรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิต

ภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด   

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 4.0 ดําเนินการดังนี้

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

กศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 4.0  

จัดสนทนากลุมเพื่อวิพากษรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพ

ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด   

ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสรมิความคดิสรางสรรคเชิงผลติภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศกึษาไทยแลนด  4.0  

ศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทาง

ศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด   

การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังตอไปนี้

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

ขอมูลเชิงปริมาณ  ไดแก  คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

แบบวัดความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  ทําการ

วิเคราะหหาคารอยละ และขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  ทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

แกไขแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสมบูรณอีกครั้งและผูเชี่ยวชาญทําการประเมินความสอดคลอง 

IOC (Index of item Objective 

กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง

โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

โดยมีเกณฑตัดสินวาถาคาสัมประสิทธิ์สหพันธมีคาใกลเคียง 0.80 ขึ้นไปจะไมแกไข

ก็จะทําการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามแลวจึงถือวาแบบสอบถามนี้สามารถ

ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร       

รที่เปนแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ศึกษาขอมูลสภาพปญหาและความตองการโดยใชแบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการใน

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุ

    

จัดประชุมกลุมยอยเพื่อจัดทํารางรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิต

ภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด   4.0   

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

ดําเนินการดังนี ้

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

จัดสนทนากลุมเพื่อวิพากษรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพ

ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด   4.0   

ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสรมิความคดิสรางสรรคเชิงผลติภาพทางการศึกษาของ

ศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทาง

ศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด   4.0  

การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังตอไปนี ้

คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  ทําการ

วิเคราะหหาคารอยละ และขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  ทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน



 

 

  6.4.2  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

   ขอมูลเชิงคุณภาพ  ไดแก  ขอมูลจากแบบบันทึกการประชุมกลุมยอย แบบบันทึกการสนทนากลุม  

วิเคราะหโดยการนําขอมูลจากกลุมตางๆ  เพื่อวิเคราะหเนื้อหา

 6.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  1. สถิติในการหาคณุภาพเครื่องมอืเพื่อดูดัชนีความสอดคลอง

  2. การหาคาความเชื่อมั่น 

Coefficient)   

 3. ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรยีนการสอนโดยกา

(E1) และผลลัพธ (E2)  

  4. รอยละ  (Percentage) 

  5. คาเฉลี่ย  (Mean

  6. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  

7. ผลการวิจัย 
 1.ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิด

สรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษา

ไทยแลนด   4.0 พบวา  สภาพบริบทการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิง

ในระดับนอย ( x =2.52, S.D.=0.68

ผลิตภาพทางการศึกษาอยูในระดับมาก  

 2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด  

พบวา รูปแบบการเรียนการสอน  มีองคประกอบ  

คิดสรางผลงาน  4. ประเมินผลงาน  

แสดงผลงาน  และ9. การตอบแทนและปฏิสัมพันธ  โดยรูแปบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการเรียนการสอน 

 3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด   

เฉลี่ยทักษะความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางกา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา  การจัดการเรียนรู

และมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 1. จากผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สู

การศึกษาไทยแลนด   4.0 พบวา  สภาพบริบทการเรียนการสอนที่

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

ขอมูลเชิงคุณภาพ  ไดแก  ขอมูลจากแบบบันทึกการประชุมกลุมยอย แบบบันทึกการสนทนากลุม  

วิเคราะหโดยการนําขอมูลจากกลุมตางๆ  เพื่อวิเคราะหเนื้อหา 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจยัครั้งนี้  ผูวิจัยใชสถติิในการวิเคราะหขอมลู  ดังนี้

สถิติในการหาคณุภาพเครื่องมอืเพื่อดูดัชนีความสอดคลอง 

การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรยีนการสอนโดยการวิเคราะหประสิทธิภาพของกระบวนการ 

(Percentage)  

Mean)   

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  

ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิด

สรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษา

พบวา  สภาพบริบทการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาอยู

=2.52, S.D.=0.68) และความตองการการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิง

ผลิตภาพทางการศึกษาอยูในระดับมาก  ( x = 4.23, S.D.=0.64) 

ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด  4.0 (Thailand Education 

พบวา รูปแบบการเรียนการสอน  มีองคประกอบ  9  ขั้นตอน  ไดแก  1.ตระหนักรู  2.สะทอนความคิด  

ประเมินผลงาน  5. คิดเชื่อมโยง  6. สรางผลงานใหม  7. ประเมิลผลดวยคานิยม  

การตอบแทนและปฏิสัมพันธ  โดยรูแปบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการเรียนการสอน E1/E2  มีคาเทากับ  82.65/80.54    

ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด   4.0 

เฉลี่ยทักษะความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของผูเรียนเทากับ 24.52  คิดเปน  รอยละ  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา  การจัดการเรียนรู  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.56, S.D.= 0.48) 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สู

พบวา  สภาพบริบทการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทาง

62 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ขอมูลเชิงคุณภาพ  ไดแก  ขอมูลจากแบบบันทึกการประชุมกลุมยอย แบบบันทึกการสนทนากลุม  

ผูวิจัยใชสถติิในการวิเคราะหขอมลู  ดังนี ้

ของแบบสอบถาม โดยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Aipha  

รวิเคราะหประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิด

สรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษา

ผลิตภาพทางการศึกษาอยู

และความตองการการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิง

ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

Thailand Education 4.0)  

สะทอนความคิด  3. รวมกัน

ประเมิลผลดวยคานิยม  8. จัด

การตอบแทนและปฏิสัมพันธ  โดยรูแปบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และประสิทธิภาพ

ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

0 พบวา  ผูเรียนมีคะแนน

คิดเปน  รอยละ  80.54  มี

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

จากผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สู

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทาง



 

 

การศึกษาอยูในระดับนอย ( x

สรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา  อยูในระดับมาก  

การเรียนการสอนในปจจุบันยังใชการสอนแบบเดิม  ยังไมไดสะทอนใหเห็นสภาพของ

เชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษา

มาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  

จิตวิทยาระดับปริญญาโทในมลรัฐไอโอวาประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน

สงผลทางออมตอผลิตภาพการวิจัยผานเจตคติตอการวิจัยและสงผลตอเนื่องไปสูการรับรูความสามารถ

และผลิตภาพการวิจัยถูกทํานายไดดวยเจตคติตอการวิจัยความสนใจในการวิจัยทักษะเชิงวิจัยและการรับรู

ความสามารถในการวิจัย 

 2. จากผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา

ของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

4.0)  พบวา รูปแบบการเรียนการสอน  มีองคประกอบ  

รวมกันคิดสรางผลงาน  4. ประเมินผลงาน  

แสดงผลงาน  และ9. การตอบแทนและปฏิสัมพันธ  โดยรูแปบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ

ของรูปแบบการเรียนการสอนE

ตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนไดใ

การสอนและกําหนดสาระเบื้องตนในการพัฒนาการสังเคราะหตนรางรูปแบบการเรียนการสอนไดดําเนินการอยาง

เปนระบบเพื่อวิเคราะหสภาพ  ความตองการและกําหนดองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนดวยกระบวนการดังกลาวนี้ จึงกอใหเกิดการวางแผน และการตัดสินใจเลือกองคประกอบในการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอน  ซึ่งเปนการดําเนินการในระยะแรกที่มีความสําคัญ เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานอยางเปนระบบ  

ทําใหไดคําตอบที่ชัดเจนนําไปสูการรางตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปริญญทนัน  ชัยบุตร

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคผลการวิจัยพบวา

1. รูปแบบการจัดการเรียนรูทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย

กรอบแนวคิดและหลักการวัตถุประสงคของรูปแบบขอกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรูการเตรียมการสําหรับการ

จัดการเรียนรูองคประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนเพื่อพัฒนาความคิดสร

บทบาทผูเรียนซึ่งมีขั้นตอนการสอน

3  ขั้นตอนยอย คือ  2.1) การจุดประกาย

ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอยคือ

ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูพบวาคะแนนความคิดสรางสรรคทั้ง

กวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

กําหนด 

 3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 

ทักษะความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของผูเรียนเทากับ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

x  =2.52, S.D.=0.68) และความตองการการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิด

สรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา  อยูในระดับมาก  ( x = 4.23, S.D.=0.64)  เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก 

การเรียนการสอนในปจจุบันยังใชการสอนแบบเดิม  ยังไมไดสะทอนใหเห็นสภาพของเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค

เชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษา  จึงสงผลใหมีความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในระดับ

จัยของ  คาน (Khan, 1997) ไดศึกษาตัวทํานายรูปแบบผลิตภาพการวิจัยของนักศึกษา

จิตวิทยาระดับปริญญาโทในมลรัฐไอโอวาประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 287 คนพบวาสภาพแวดลอมทางการวิจัย

สงผลทางออมตอผลิตภาพการวิจัยผานเจตคติตอการวิจัยและสงผลตอเนื่องไปสูการรับรูความสามารถ

และผลิตภาพการวิจัยถูกทํานายไดดวยเจตคติตอการวิจัยความสนใจในการวิจัยทักษะเชิงวิจัยและการรับรู

จากผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา

ของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด  4.0 

พบวา รูปแบบการเรียนการสอน  มีองคประกอบ  9  ขั้นตอน  ไดแก  1.ตระหนักรู  

ประเมินผลงาน  5. คิดเชื่อมโยง  6. สรางผลงานใหม  7. ประเมิลผลดวยคานิยม  

การตอบแทนและปฏิสัมพันธ  โดยรูแปบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ

E1/E2มีคาเทากับ  82.65/80.54 เหตุที่เปนเชนนี้  อาจเนื่องมาจาก การสังเคราะหราง

ตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนไดใชการวิจัยเชิงสํารวจในการวิเคราะหสภาพและความตองการการจัดการเรียน

การสอนและกําหนดสาระเบื้องตนในการพัฒนาการสังเคราะหตนรางรูปแบบการเรียนการสอนไดดําเนินการอยาง

เปนระบบเพื่อวิเคราะหสภาพ  ความตองการและกําหนดองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

วยกระบวนการดังกลาวนี้ จึงกอใหเกิดการวางแผน และการตัดสินใจเลือกองคประกอบในการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอน  ซึ่งเปนการดําเนินการในระยะแรกที่มีความสําคัญ เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานอยางเปนระบบ  

ทําใหไดคําตอบที่ชัดเจนนําไปสูการรางตนแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่เปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม  สามารถ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปริญญทนัน  ชัยบุตร

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคผลการวิจัยพบวา

รเรียนรูทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย

กรอบแนวคิดและหลักการวัตถุประสงคของรูปแบบขอกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรูการเตรียมการสําหรับการ

จัดการเรียนรูองคประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคและบทบาทผูสอนและ

บทบาทผูเรียนซึ่งมีขั้นตอนการสอน  4  ขั้นคือ 1) ขั้นเตรียมความพรอม  2)  ขั้นพัฒนาการคิดประกอบดวย

การจุดประกาย 2.2) การรวมรวบความคิด 2.3) ประเมินทางเลือก

ขั้นตอนยอยคือ 3.1) การสรางสรรคผลงาน 3.2) การทบทวนและ 4) 

ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูพบวาคะแนนความคิดสรางสรรคทั้ง 4 ดานของผูเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูง

กวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูผานเกณฑที่

ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 4.0 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

เชิงผลิตภาพทางการศึกษาของผูเรียนเทากับ 24.52 คิดเปน รอยละ  

63 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

และความตองการการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิด

เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก 

เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค

จึงสงผลใหมีความตองการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในระดับ

ไดศึกษาตัวทํานายรูปแบบผลิตภาพการวิจัยของนักศึกษา

คนพบวาสภาพแวดลอมทางการวิจัย

สงผลทางออมตอผลิตภาพการวิจัยผานเจตคติตอการวิจัยและสงผลตอเนื่องไปสูการรับรูความสามารถในการวิจัย

และผลิตภาพการวิจัยถูกทํานายไดดวยเจตคติตอการวิจัยความสนใจในการวิจัยทักษะเชิงวิจัยและการรับรู

จากผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษา

0 (Thailand Education 

ตระหนักรู  2.สะทอนความคิด  3. 

ประเมิลผลดวยคานิยม  8. จัด

การตอบแทนและปฏิสัมพันธ  โดยรูแปบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และประสิทธิภาพ

เหตุที่เปนเชนนี้  อาจเนื่องมาจาก การสังเคราะหราง

ชการวิจัยเชิงสํารวจในการวิเคราะหสภาพและความตองการการจัดการเรียน

การสอนและกําหนดสาระเบื้องตนในการพัฒนาการสังเคราะหตนรางรูปแบบการเรียนการสอนไดดําเนินการอยาง

เปนระบบเพื่อวิเคราะหสภาพ  ความตองการและกําหนดองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

วยกระบวนการดังกลาวนี้ จึงกอใหเกิดการวางแผน และการตัดสินใจเลือกองคประกอบในการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอน  ซึ่งเปนการดําเนินการในระยะแรกที่มีความสําคัญ เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานอยางเปนระบบ  

เปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม  สามารถ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปริญญทนัน  ชัยบุตร (2553) ไดทํา

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคผลการวิจัยพบวา           

รเรียนรูทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 7 องคประกอบไดแก

กรอบแนวคิดและหลักการวัตถุประสงคของรูปแบบขอกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรูการเตรียมการสําหรับการ

างสรรคและบทบาทผูสอนและ

ขั้นพัฒนาการคิดประกอบดวย         

ประเมินทางเลือก 3) ขั้นปฏิบัติ

4) ขั้นประเมิน 2. ผลการ

ดานของผูเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูง

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูผานเกณฑที่

ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของ

พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

คิดเปน รอยละ  80.54  มีผลสัมฤทธิ์



 

 

ทางการเรียนรายวิชา การจัดการเรียนรู  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ประสิทธิภาพ  E1/E2  มีคาเทากับ  

S.D.= 0.48)เหตุที่เปนเชนนี้  อาจเนื่องมาจากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค

เชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 

4.0มีรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอน วิธีการในการจัดการเรียนการสอน  เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่

เหมาะสม มีองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนครบถวนสัมพันธกัน สอดคลองกับ

9)  ที่กลาวถึงความสัมพันธของสิ่งตางๆ  ซึ่งเปนที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน  ป

รูปแบบ  ทฤษฎีและสมมติฐานที่รองรับรูปแบบ  หลักการและมโนทัศนสําคัญ  ที่เปนพื้นฐานของรูปแบบการเรียน

การสอน  และผลจากการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนของผูเชี่ยวชาญ  ที่ไดพิจารณาตรวจสอบซึ่งผูเชี่ยวชาญ

ประเมินไวในระดับมาก  และไดเสนอแนะในเ

ประสบการณ  ความรูเดิมของผูเรียน  ควรใหผูเรียนไดตอบคําถามหรือปฏิบัติกิจกรรมการอานยอยๆ  เพื่อเตรียม

ความพรอมในการเรียน  ในขั้นหลังจัดประสบการณ  ควรมีทั้งการสรุปผล การคิดจากสถานการณ และประเมินผล

สอดคลองกับผลการวิจัยของ  

เชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระดับสูงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนความคิด

สรางสรรคที่เหมาะสมและศึกษาความพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ

วิธีการที่ใชในการพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนในรูปแบบการสอนในครั้งนี้  ประกอบดวย  เทคนิคการ

ระดมพลังสมอง  การบันทึกคุณลักษณะ  

(Morphological  Analysis)  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  แบบสํารวจสภาพการดําเนินการสอนความคิดสรางสรรคในปจจุบัน  และ

แบบสํารวจความพอใจในการเรียนรูตามรูปแบบการสอน  ซึ่งประกอบดวย  

ดานอารมณ  และดานความคิดสรางสรรค วิธีดําเนินการศึกษามี 

สรางสรรคในปจจุบัน  (ใชเวลา 

เชื่อมตอระบบคอมพิวเตอร  (ใชเวลา 

สัปดาห)  4.สํารวจความพอใจที่มีตอการสอนความคิดสรางสรรค  ผลการศึกษา  พบวา  โดยภาพรวม  นักเรียนมี

ความพอใจในรูปแบบการสอนความคิดสรางสรรค  โดยดานความรู  มีคาเฉลี่ยเทากับ

เทากับ  3.90  ดานอารมณความรูสึก  มีคาเฉลี่ย เทากับ  

3.91 

 

ขอเสนอแนะ 

           1. ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช

1. สถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตครู  

การสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาครูโดยการกําหนดเปนปรัชญา  

วิสัยทัศน  อัตลักษณ  หรือวัตถุประสงค รวมทั้งสอดแทรกในรายวิชาท่ีสอน

  2.  จากผลการวิจัยที่พบวา  ผูเรียนมีค

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ทางการเรียนรายวิชา การจัดการเรียนรู  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

มีคาเทากับ  82.65/80.54  และมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

เหตุที่เปนเชนนี้  อาจเนื่องมาจากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค

เชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 

การเรียนการสอน ขั้นตอน วิธีการในการจัดการเรียนการสอน  เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่

เหมาะสม มีองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนครบถวนสัมพันธกัน สอดคลองกับ

ที่กลาวถึงความสัมพันธของสิ่งตางๆ  ซึ่งเปนที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน  ประกอบดวย  เปาหมายของ

รูปแบบ  ทฤษฎีและสมมติฐานที่รองรับรูปแบบ  หลักการและมโนทัศนสําคัญ  ที่เปนพื้นฐานของรูปแบบการเรียน

การสอน  และผลจากการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนของผูเชี่ยวชาญ  ที่ไดพิจารณาตรวจสอบซึ่งผูเชี่ยวชาญ

ประเมินไวในระดับมาก  และไดเสนอแนะในเรื่องของขั้นตอนการสอน  ในขั้นกอนจัดประสบการณ  การทบทวน

ประสบการณ  ความรูเดิมของผูเรียน  ควรใหผูเรียนไดตอบคําถามหรือปฏิบัติกิจกรรมการอานยอยๆ  เพื่อเตรียม

ความพรอมในการเรียน  ในขั้นหลังจัดประสบการณ  ควรมีทั้งการสรุปผล การคิดจากสถานการณ และประเมินผล

สอดคลองกับผลการวิจัยของ  His-chi  Hsiao (2004)  ไดศึกษารูปแบบการสอนความคิดสรางสรรคในวิชาการ

เชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระดับสูงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนความคิด

สรางสรรคที่เหมาะสมและศึกษาความพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนที่สรางขึ้น  ยุทธศาสตรเทคนิค

วิธีการที่ใชในการพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนในรูปแบบการสอนในครั้งนี้  ประกอบดวย  เทคนิคการ

ระดมพลังสมอง  การบันทึกคุณลักษณะ  (Attribute  Listing)  เทคนิคซินเน็ตติดส  และการวิเคราะหโครงสราง  

)  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ไดแก  นักเรียนอาชีวศึกษาขั้นสูง  จํานวน  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  แบบสํารวจสภาพการดําเนินการสอนความคิดสรางสรรคในปจจุบัน  และ

แบบสํารวจความพอใจในการเรียนรูตามรูปแบบการสอน  ซึ่งประกอบดวย  4  ดาน  คือ  ดานความรู  ดานทักษะ  

ดานอารมณ  และดานความคิดสรางสรรค วิธีดําเนินการศึกษามี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.สํารวจสภาพการสอนความคิด

ใชเวลา 2 เดือน)  2.ดําเนินการสราง  รูปแบบการสอนความคิดสรางสรรคของวิชาการ

ใชเวลา 6 เดือน)  3.ดําเนินการจัดกิจกรรมการสอนความคิดสรางสรรค 

สํารวจความพอใจที่มีตอการสอนความคิดสรางสรรค  ผลการศึกษา  พบวา  โดยภาพรวม  นักเรียนมี

ความพอใจในรูปแบบการสอนความคิดสรางสรรค  โดยดานความรู  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.98  

ดานอารมณความรูสึก  มีคาเฉลี่ย เทากับ  4.12  และดานความคิดสรางสรรค  มีคาเฉลี่ยเทากับ  

ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช 

สถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตครู  ควรใหความสําคัญและสงเสริมเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาครูโดยการกําหนดเปนปรัชญา  

วิสัยทัศน  อัตลักษณ  หรือวัตถุประสงค รวมทั้งสอดแทรกในรายวิชาท่ีสอน 

จากผลการวิจัยที่พบวา  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  สูการศึกษาไทยแลนด 4.0 สงผลใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธทั้งภายในกลุมและระหวางกลุมสงผลให

64 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ทางการเรียนรายวิชา การจัดการเรียนรู  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ในระดับมากที่สุด ( x = 4.56, 

เหตุที่เปนเชนนี้  อาจเนื่องมาจากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค

เชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สูการศึกษาไทยแลนด 

การเรียนการสอน ขั้นตอน วิธีการในการจัดการเรียนการสอน  เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่

เหมาะสม มีองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนครบถวนสัมพันธกัน สอดคลองกับ Joyce & Weil  (2009: 

ระกอบดวย  เปาหมายของ

รูปแบบ  ทฤษฎีและสมมติฐานที่รองรับรูปแบบ  หลักการและมโนทัศนสําคัญ  ที่เปนพื้นฐานของรูปแบบการเรียน

การสอน  และผลจากการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนของผูเชี่ยวชาญ  ที่ไดพิจารณาตรวจสอบซึ่งผูเชี่ยวชาญ

รื่องของขั้นตอนการสอน  ในขั้นกอนจัดประสบการณ  การทบทวน

ประสบการณ  ความรูเดิมของผูเรียน  ควรใหผูเรียนไดตอบคําถามหรือปฏิบัติกิจกรรมการอานยอยๆ  เพื่อเตรียม

ความพรอมในการเรียน  ในขั้นหลังจัดประสบการณ  ควรมีทั้งการสรุปผล การคิดจากสถานการณ และประเมินผล 

ไดศึกษารูปแบบการสอนความคิดสรางสรรคในวิชาการ

เชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระดับสูงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนความคิด

การสอนที่สรางขึ้น  ยุทธศาสตรเทคนิค

วิธีการที่ใชในการพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนในรูปแบบการสอนในครั้งนี้  ประกอบดวย  เทคนิคการ

เทคนิคซินเน็ตติดส  และการวิเคราะหโครงสราง  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ไดแก  นักเรียนอาชีวศึกษาขั้นสูง  จํานวน  27  คน  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  แบบสํารวจสภาพการดําเนินการสอนความคิดสรางสรรคในปจจุบัน  และ

ดาน  คือ  ดานความรู  ดานทักษะ  

สํารวจสภาพการสอนความคิด

ดําเนินการสราง  รูปแบบการสอนความคิดสรางสรรคของวิชาการ

ดําเนินการจัดกิจกรรมการสอนความคิดสรางสรรค (ใชเวลา  14  

สํารวจความพอใจที่มีตอการสอนความคิดสรางสรรค  ผลการศึกษา  พบวา  โดยภาพรวม  นักเรียนมี

98  ดานทักษะ  มีคาเฉลี่ย  

และดานความคิดสรางสรรค  มีคาเฉลี่ยเทากับ  

ควรใหความสําคัญและสงเสริมเกี่ยวกับการจัดการเรียน 

การสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาครูโดยการกําหนดเปนปรัชญา  

วามพึงพอใจตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงผลใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธทั้งภายในกลุมและระหวางกลุมสงผลให



 

 

ผูเรียนมีความคิดหลากหลาย กระตือรือรนและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูผูสอนควรใหความสําคัญกับการจัด

กลุมผูเรียนโดยมีการสลับระหวางการใหผูเรียนจัดกลุมดวยตนเอง  และจัดกลุมแบบคละความสามารถ

  3.  การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีขั้นตอนที่เน

สงเสริมทักษะการเรียนรูในหลายขั้นตอน ผูเรียนตองมีความอดทนและความมานะพยายามอยางสูงเพื่อใหเกิดผล

การคิดที่มีประสิทธิผล ผูสอนควรสรางบรรยากาศในช้ันเรียนใหเปนบรรยากาศเชิงบวก ตลอดกระบวนการเรียนการ

สอน เพื่อชวยลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในระหว

  4.  การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน  ผูสอนเปนบุคคลสําคัญที่
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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางมัลติมีเดียเกม Word Search ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยมัลติมีเดียเกม 

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค ปการศึกษา 2/2561 จํานวน 

5/1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค จํานวน 

โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก มัลติมีเดียเกม Word Search 

าพมัลติมีเดียเกม Word Search ภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา

 

Word Search ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

แปลความหมายไดวา มีคุณภาพอยูในระดับดี  

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดียเกม Word Search ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น

ผลปรากฏวามีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

Word Search/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยมัลติมีเดียเกม Word Search 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

จํานวน 73 คน กลุมตัวอยางคือ 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค จํานวน 37 คน ซึ่งไดมา

Word Search ภาษาอังกฤษ แบบ

ภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคุณภาพคาเฉลี่ย

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น

ผลปรากฏวามีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Creating multimedia games Word Search English For grade 5 students.

Abstract 
          The objectives of this research were 1) to create a multimedia English Word Search game 

for Prathom Suksa 5 students 2) to study learning achievement before and after learning With the 

Word Search multimedia game English for grade 5 stud

Is a grade 5 student at the Municipal School, Wat Chom Khiri Nakphat Temple Nakhon Sawan 

Province, academic year 2/2561, number of 73 people. The sample group is Prathom Suksa 5/1 

School, Wat Chom Khiri Nakphat Sc

obtained by using a specific method The tools used in this research are multimedia, Word 

Search, English, multimedia quality assessment, Word Search, English, learning management plan. 

And the test of learning achievement before and after school Statistics used in data analysis were 

mean, standard deviation Consistency index

          The research found that

          1. Multimedia Word Search game English for grade 5 students with a total average quality 

of 4.44, meaning that With good quality

          2. Achievement of students learning with multimedia, Word Search, English language for 

Prathom Suksa 5 students. The results show that the post

With statistical significance at the level of .05

Keywords: multimedia / game Word Search / achievement
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The objectives of this research were 1) to create a multimedia English Word Search game 

for Prathom Suksa 5 students 2) to study learning achievement before and after learning With the 

Word Search multimedia game English for grade 5 students. The population used in this research 

Is a grade 5 student at the Municipal School, Wat Chom Khiri Nakphat Temple Nakhon Sawan 

Province, academic year 2/2561, number of 73 people. The sample group is Prathom Suksa 5/1 

School, Wat Chom Khiri Nakphat School 37 people in Nakhon Sawan Province, which were 

obtained by using a specific method The tools used in this research are multimedia, Word 

Search, English, multimedia quality assessment, Word Search, English, learning management plan. 

rning achievement before and after school Statistics used in data analysis were 

mean, standard deviation Consistency index 

The research found that 

1. Multimedia Word Search game English for grade 5 students with a total average quality 

of 4.44, meaning that With good quality 

2. Achievement of students learning with multimedia, Word Search, English language for 

Prathom Suksa 5 students. The results show that the post-test scores are higher than before. 

nce at the level of .05 
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Creating multimedia games Word Search English For grade 5 students. 

The objectives of this research were 1) to create a multimedia English Word Search game 

for Prathom Suksa 5 students 2) to study learning achievement before and after learning With the 

ents. The population used in this research 

Is a grade 5 student at the Municipal School, Wat Chom Khiri Nakphat Temple Nakhon Sawan 

Province, academic year 2/2561, number of 73 people. The sample group is Prathom Suksa 5/1 

hool 37 people in Nakhon Sawan Province, which were 

obtained by using a specific method The tools used in this research are multimedia, Word 

Search, English, multimedia quality assessment, Word Search, English, learning management plan. 

rning achievement before and after school Statistics used in data analysis were 

1. Multimedia Word Search game English for grade 5 students with a total average quality 

2. Achievement of students learning with multimedia, Word Search, English language for 

test scores are higher than before. 

Puychi@hotmail.com) 



 

 

1. บทนํา 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่นักเรียนไทยนั้นมีปญหาเกี่ยวกับการพูด ไมกลาที่จะแสดงออก และการจดจํา

คําศัพทอังกฤษที่มีเยอะหรือการเรียนการสอนที่เครงเครียดจนเกินไปหรือเนนหลักของไวยกรณจึงทําใหนักเรียนไม

สนใจการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั

หลักสูตรสถานศึกษาของตนเองใหสอดคลองกับสภาพโรงเรียน ความตองการของทองถิ่นและทันตอยุคการ

เปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว ภาษาอังกฤษเปนสาระหนึ่งที่โรงเรียนตองจัดใหกับผูเรียนในทุกระดับชั้นเนื่องจากเปน

ภาษาสากลที่ใชในการสื่อสารและการ

สาระการเรียนรูที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาระการเรียนรูที่ 

ความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และสาระการเรียนรูที่ 

ที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 

ความคิดเห็นและความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆ

จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมในอนาคต 

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง สถาบันทางสังคม และปจเจกบุคคล จําเปนตองเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ในระดับโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่

พ.ศ.2555- 2559จึงมุงเนนการพัฒนาคนทุกชวงวัยใหเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มีภูมิคุมกันตอ

การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม และเอื้อตอการพัฒนาคน พัฒนาเด็กวัยเรียนใหมี

ความรูทางวิชาการ และสติปญญาทางอารมณที่เขมแข็ง โดยบูรณาการการ

ทักษะชีวิต และนันทนาการที่ครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรีกีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตยความเปนไทย 

สงเสริมการใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศรวมทั้งการเรียนรู

ภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม และภาษา

ตรงตามวิชาที่สอนสามารถจัดการ ควบคุม ดูแลอารมณไดอยางเหมาะสมในสังคมปจจุบันภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศภาษาหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญ ในการติดตอสื่อสารอยางกวางขวางและเปนภาษาสากลภาษาหนึ่

ดังนั้นการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาขอมูล

เพิ่มเติมและการประกอบอาชีพ การเรียนรูภาษาอังกฤษจะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกลสามารถสื่อสารกับชาว

ตางประเทศไดอยางเหมาะสมดวยความมั่นใจ ภาษา

อยางมาก ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนตัวเชื่อมการติดตอกัน เนื่องจากมีการกําหนด

ภาษาสากลในการติดตอสื่อสารขึ้น ซึ่งภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาสากลภาษาหนึ่งที่ใชกันอยางแพรหลายจนอาจ

กลาวไดวาภาษาอังกฤษเปนภาษาโลกก็วาได เพื่อใหสอดคลองกับสังคมโลก ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาหนึ่งที่มี

ความสําคัญยิ่งที่คนไทยจะตองเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูจนสามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งทางดานการศึกษา การ

แสวงหาขอมูลเพิ่มเติมในการศึกษาและใชประกอบอาชีพไดและ

อื่นๆ กลาวคือจะตองรูและเขาใจภาษาอยางถูกตองคลองแคลวและใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารขอมูล

ขาวสารไรพรมแดน ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากกระทรวงศึกษาธิการ

ตระหนักในความสําคัญของการเ

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

การเขียนภาษาอังกฤษ โดยกําหนดใหผูเรียนฝกการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งในร
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ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่นักเรียนไทยนั้นมีปญหาเกี่ยวกับการพูด ไมกลาที่จะแสดงออก และการจดจํา

คําศัพทอังกฤษที่มีเยอะหรือการเรียนการสอนที่เครงเครียดจนเกินไปหรือเนนหลักของไวยกรณจึงทําใหนักเรียนไม

สนใจการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรสถานศึกษาของตนเองใหสอดคลองกับสภาพโรงเรียน ความตองการของทองถิ่นและทันตอยุคการ

เปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว ภาษาอังกฤษเปนสาระหนึ่งที่โรงเรียนตองจัดใหกับผูเรียนในทุกระดับชั้นเนื่องจากเปน

ภาษาสากลที่ใชในการสื่อสารและการเรียนรู ในกลุมสาระภาษาอังกฤษ ประกอบดวยสาระการเรียนรู 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาระการเรียนรูที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูที่ 

ความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และสาระการเรียนรูที่ 4 ภาษากับความสัมพันธชุมชนโลก โดยเฉพาะสาระ

ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.3 ไดกาหนดใหผูเรียนเขาใจกระบวนการพูด การเขียน และการสื่อสาร 

ความคิดเห็นและความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆ(กระทรวงศึกษาธิการ.2551) 

จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมในอนาคต สะทอนใหเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดทั้งการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง สถาบันทางสังคม และปจเจกบุคคล จําเปนตองเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ในระดับโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่

งเนนการพัฒนาคนทุกชวงวัยใหเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มีภูมิคุมกันตอ

การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม และเอื้อตอการพัฒนาคน พัฒนาเด็กวัยเรียนใหมี

ความรูทางวิชาการ และสติปญญาทางอารมณที่เขมแข็ง โดยบูรณาการการเรียนรูใหหลากหลายทั้งดานวิชาการ 

ทักษะชีวิต และนันทนาการที่ครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรีกีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตยความเปนไทย 

สงเสริมการใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศรวมทั้งการเรียนรู

ภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม และภาษาประเทศเพื่อนบาน เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน เนนครูผูสอนใหมีวุฒิ

ตรงตามวิชาที่สอนสามารถจัดการ ควบคุม ดูแลอารมณไดอยางเหมาะสมในสังคมปจจุบันภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศภาษาหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญ ในการติดตอสื่อสารอยางกวางขวางและเปนภาษาสากลภาษาหนึ่

ดังนั้นการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาขอมูล

เพิ่มเติมและการประกอบอาชีพ การเรียนรูภาษาอังกฤษจะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกลสามารถสื่อสารกับชาว

ตางประเทศไดอยางเหมาะสมดวยความมั่นใจ ภาษาอังกฤษเปนภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารเปน

อยางมาก ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนตัวเชื่อมการติดตอกัน เนื่องจากมีการกําหนด

ภาษาสากลในการติดตอสื่อสารขึ้น ซึ่งภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาสากลภาษาหนึ่งที่ใชกันอยางแพรหลายจนอาจ

าวไดวาภาษาอังกฤษเปนภาษาโลกก็วาได เพื่อใหสอดคลองกับสังคมโลก ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาหนึ่งที่มี

ความสําคัญยิ่งที่คนไทยจะตองเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูจนสามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งทางดานการศึกษา การ

แสวงหาขอมูลเพิ่มเติมในการศึกษาและใชประกอบอาชีพไดและนําประเทศไปสูการแขงขันทางเศรษฐกิจกับประเทศ

อื่นๆ กลาวคือจะตองรูและเขาใจภาษาอยางถูกตองคลองแคลวและใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารขอมูล

ขาวสารไรพรมแดน ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากกระทรวงศึกษาธิการ

ตระหนักในความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษจึงไดกําหนดใหวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาบังคับในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการฟงการพูดการอานและ

การเขียนภาษาอังกฤษ โดยกําหนดใหผูเรียนฝกการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งในร
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่นักเรียนไทยนั้นมีปญหาเกี่ยวกับการพูด ไมกลาที่จะแสดงออก และการจดจํา

คําศัพทอังกฤษที่มีเยอะหรือการเรียนการสอนที่เครงเครียดจนเกินไปหรือเนนหลักของไวยกรณจึงทําใหนักเรียนไม

2551 กําหนดใหโรงเรียนจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาของตนเองใหสอดคลองกับสภาพโรงเรียน ความตองการของทองถิ่นและทันตอยุคการ

เปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว ภาษาอังกฤษเปนสาระหนึ่งที่โรงเรียนตองจัดใหกับผูเรียนในทุกระดับชั้นเนื่องจากเปน

เรียนรู ในกลุมสาระภาษาอังกฤษ ประกอบดวยสาระการเรียนรู 4 สาระ คือ 

ภาษาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูที่ 3 ภาษากับ

ชุมชนโลก โดยเฉพาะสาระ

ไดกาหนดใหผูเรียนเขาใจกระบวนการพูด การเขียน และการสื่อสาร 

สะทอนใหเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดทั้งการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง สถาบันทางสังคม และปจเจกบุคคล จําเปนตองเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ในระดับโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่11 

งเนนการพัฒนาคนทุกชวงวัยใหเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มีภูมิคุมกันตอ

การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม และเอื้อตอการพัฒนาคน พัฒนาเด็กวัยเรียนใหมี

เรียนรูใหหลากหลายทั้งดานวิชาการ 

ทักษะชีวิต และนันทนาการที่ครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรีกีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตยความเปนไทย 

สงเสริมการใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศรวมทั้งการเรียนรู

ประเทศเพื่อนบาน เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน เนนครูผูสอนใหมีวุฒิ

ตรงตามวิชาที่สอนสามารถจัดการ ควบคุม ดูแลอารมณไดอยางเหมาะสมในสังคมปจจุบันภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศภาษาหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญ ในการติดตอสื่อสารอยางกวางขวางและเปนภาษาสากลภาษาหนึ่ง 

ดังนั้นการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาขอมูล

เพิ่มเติมและการประกอบอาชีพ การเรียนรูภาษาอังกฤษจะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกลสามารถสื่อสารกับชาว

อังกฤษเปนภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารเปน

อยางมาก ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนตัวเชื่อมการติดตอกัน เนื่องจากมีการกําหนด

ภาษาสากลในการติดตอสื่อสารขึ้น ซึ่งภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาสากลภาษาหนึ่งที่ใชกันอยางแพรหลายจนอาจ

าวไดวาภาษาอังกฤษเปนภาษาโลกก็วาได เพื่อใหสอดคลองกับสังคมโลก ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาหนึ่งที่มี

ความสําคัญยิ่งที่คนไทยจะตองเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูจนสามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งทางดานการศึกษา การ

นําประเทศไปสูการแขงขันทางเศรษฐกิจกับประเทศ

อื่นๆ กลาวคือจะตองรูและเขาใจภาษาอยางถูกตองคลองแคลวและใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารขอมูล

ขาวสารไรพรมแดน ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากกระทรวงศึกษาธิการ

รียนภาษาอังกฤษจึงไดกําหนดใหวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาบังคับในหลักสูตร

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการฟงการพูดการอานและ

การเขียนภาษาอังกฤษ โดยกําหนดใหผูเรียนฝกการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ



 

 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการฟงการพูด การอานและการ

เขียนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย สอดคลองกับเหตุการณทางสังคมตามความสนใจและความตองการของผูเรียน 

สามารถสรุปและนําเสนอความรูใหมเปนภาษาอังกฤษที่

สังคมแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี

           การจัดกิจกรรรมในช้ันเรียนเปนสิ่งสาคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูเรียน

เกิดปฏิสัมพันธ ฝกใหผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน

สถานการณจริง เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษท้ังน้ีกิจกรรมที่เปนขั้นตอนจะสามารถทําใหฝกไดอยาง

มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น(Ellis, 1994; Johnson, 1994)

74) ที่พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีสถานการณจําลอง

ประกอบบทเรียน กับการสอนปกติแตกตางกันโดยนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มี

สถานการณจําลองประกอบบทเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนจา

ประดิษฐและคณะ 2551:120)

           จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจนํามัลติมีเดียมาประยุกตเปนเกมและนําไปใชเปนสื่อการเรียนการ

สอนที่นักเรียนสอนเพื่อท่ีจะใหนักเรียนมีความสนใจและสนุกกับมัลติมีเดียเกม 

เทคโนโลยีมาผสมผสานกับการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดความรูและไมเบื่อหนายกับการสอน

แบบเดิมที่มีการบรรยายหนาชั้นเรียน ผูวิจัยจึงไดทํามัลติมีเดียเกมเพื่อเปนประโยชนแกการศึกษาเรียนรูของนักเรียน

 

2. วัตถุประสงค 
1.เพื่อสรางมัลติมีเดียเ

2.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยมัลติมีเดียเกม

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

พรต จํานวน 73 คน  

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5/1จํานวน 37คน ภาคเรียนที่ 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
มัลติมีเดีย (  Multimedia )

ประกอบดวย ตัวอักษร ( Text ) 

Video) โดยผานกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร เพื่อสื่อความหมายกับผูใชอยางมีปฏิสัมพันธ 

Multimedia ) และไดบรรลุตามวัตถุประสงคการใชงาน

เกมWord search

12 หมวด  โดยการนําอักษรมาใสในตารางสี่เหลี่ยมเปนชอง ๆ คนเลนมีหนาที่หาคําศัพทท้ังหมดที่อยูภายในตาราง

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการฟงการพูด การอานและการ

เขียนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย สอดคลองกับเหตุการณทางสังคมตามความสนใจและความตองการของผูเรียน 

สามารถสรุปและนําเสนอความรูใหมเปนภาษาอังกฤษที่ถูกตอง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี.2554: 46) 

การจัดกิจกรรรมในช้ันเรียนเปนสิ่งสาคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูเรียน

เกิดปฏิสัมพันธ ฝกใหผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนการเตรียมความพรอมในการพูดใน

สถานการณจริง เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษท้ังน้ีกิจกรรมที่เปนขั้นตอนจะสามารถทําใหฝกไดอยาง

Ellis, 1994; Johnson, 1994)ซึ่งสอดคลองกับ (ลัลนลลิต สืบประดิษฐและคณะ

ทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีสถานการณจําลอง

ประกอบบทเรียน กับการสอนปกติแตกตางกันโดยนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มี

สถานการณจําลองประกอบบทเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนจากการสอนปกติ

2551:120) 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจนํามัลติมีเดียมาประยุกตเปนเกมและนําไปใชเปนสื่อการเรียนการ

สอนที่นักเรียนสอนเพื่อท่ีจะใหนักเรียนมีความสนใจและสนุกกับมัลติมีเดียเกม Word Search 

เทคโนโลยีมาผสมผสานกับการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดความรูและไมเบื่อหนายกับการสอน

แบบเดิมที่มีการบรรยายหนาชั้นเรียน ผูวิจัยจึงไดทํามัลติมีเดียเกมเพื่อเปนประโยชนแกการศึกษาเรียนรูของนักเรียน

เพื่อสรางมัลติมีเดียเกม Word Search ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยมัลติมีเดียเกม Word Search ภาษาอังกฤษ

 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นักเรียนชั้นประถมศึกษา

คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

Multimedia )หมายถึง การนําองคประกอบของสื่อชนิดตาง ๆ มาผสมผสานรวมกัน ซึ่ง

Text ) ภาพนิ่ง ( Image ) ภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) เสียง 

โดยผานกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร เพื่อสื่อความหมายกับผูใชอยางมีปฏิสัมพันธ 

และไดบรรลุตามวัตถุประสงคการใชงาน 

Word searchภาษาอังกฤษหมายถึงการนําคําศัพทมาใชโดยจะแบงคําศัพทในแตละหมวดหมูซึ่งมี 

หมวด  โดยการนําอักษรมาใสในตารางสี่เหลี่ยมเปนชอง ๆ คนเลนมีหนาที่หาคําศัพทท้ังหมดที่อยูภายในตาราง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการฟงการพูด การอานและการ

เขียนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย สอดคลองกับเหตุการณทางสังคมตามความสนใจและความตองการของผูเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

การจัดกิจกรรรมในช้ันเรียนเปนสิ่งสาคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูเรียน

การเตรียมความพรอมในการพูดใน

สถานการณจริง เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษท้ังน้ีกิจกรรมที่เปนขั้นตอนจะสามารถทําใหฝกไดอยาง

ลัลนลลิต สืบประดิษฐและคณะ2551: 69-

ทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีสถานการณจําลอง

ประกอบบทเรียน กับการสอนปกติแตกตางกันโดยนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มี

กการสอนปกติ(ลัลนลลิต สืบ

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจนํามัลติมีเดียมาประยุกตเปนเกมและนําไปใชเปนสื่อการเรียนการ

Word Search ซึ่งในปจจุบันมีการนํา

เทคโนโลยีมาผสมผสานกับการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดความรูและไมเบื่อหนายกับการสอน

แบบเดิมที่มีการบรรยายหนาชั้นเรียน ผูวิจัยจึงไดทํามัลติมีเดียเกมเพื่อเปนประโยชนแกการศึกษาเรียนรูของนักเรียน 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นักเรียนชั้นประถมศึกษา

หมายถึง การนําองคประกอบของสื่อชนิดตาง ๆ มาผสมผสานรวมกัน ซึ่ง

เสียง (Sound ) และวีดีโอ ( 

โดยผานกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร เพื่อสื่อความหมายกับผูใชอยางมีปฏิสัมพันธ ( Interactive 

หมายถึงการนําคําศัพทมาใชโดยจะแบงคําศัพทในแตละหมวดหมูซึ่งมี 

หมวด  โดยการนําอักษรมาใสในตารางสี่เหลี่ยมเปนชอง ๆ คนเลนมีหนาที่หาคําศัพทท้ังหมดที่อยูภายในตาราง 



 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

1.1 ตัวแปรตนมัลติมีเดียเกม

  1.2 ตัวแปรตาม

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

พรต จํานวน 73 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

จํานวน 37คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษ

3.  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

     เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้

 3.1 เกม Word Search

 3.1.1 นําสตอรี่บอรดที่ออกแบบไวมาสราง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

      3.1.2 นําเกม

ตรวจสอบคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย ตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสม

      3.1.3 ทําการแกไขปรับปรุ

 3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้

      3.2.1 วิเคราะหหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู หรือเนื้อหากับพฤติกรรมที่จะวัด 

และวิเคราะหในแตละจุดประสงคการเรียนรูหรือเนื้อหาตาง ๆ

      3.2.2 สราง

ตองการจริงจํานวน 20 ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค

 3.2.3 สรางแบบประเมิน และนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียนและหลังเรียน ที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม จากนั้นนําไปปรับปรุง

แกไขขอบกพรองตามที่ไดรับคําแนะนํา โดยนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

เรียนและหลังเรียนที่แกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพื่อหาคา 

      3.2.4นําแบบประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ มาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม ซึ่งความสอดคลองของแบบท

สัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน มีคาตั้งแต 

      3.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย

 

4.การวิเคราะหขอมูลและสถิติ

การวิเคราะหขอมูล 

ภาษาอังกฤษ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For Windows 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

มัลติมีเดียเกม Word Search ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ปการศึกษา 2561 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้ 

Word Searchภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5มีรายละเอียดดังนี้

นําสตอรี่บอรดที่ออกแบบไวมาสรางเกม Word Search ภาษาอังกฤษ

5 โดยใชโปรแกรมConstruct 2 

เกม Word Searchภาษาอังกฤษ ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผู

สื่อมัลติมีเดีย ตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสม 

ทําการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี ้

วิเคราะหหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู หรือเนื้อหากับพฤติกรรมที่จะวัด 

และวิเคราะหในแตละจุดประสงคการเรียนรูหรือเนื้อหาตาง ๆ 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค 

สรางแบบประเมิน และนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียนและหลังเรียน ที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม จากนั้นนําไปปรับปรุง

แกไขขอบกพรองตามที่ไดรับคําแนะนํา โดยนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

เรียนและหลังเรียนที่แกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพื่อหาคา IOC 

นําแบบประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ มาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม ซึ่งความสอดคลองของแบบท

สัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน มีคาตั้งแต 0.50-1.00 ทุกขอ แสดงวาสามารถนําไปใชได

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย

การวิเคราะหขอมูลและสถิต ิ

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณภาพเกม

ภาษาอังกฤษ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปวิเคราะหโดยใช

SPSS For Windows ดังนี ้
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1

มีรายละเอียดดังนี ้

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสําหรับ

ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค 

วิเคราะหหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู หรือเนื้อหากับพฤติกรรมที่จะวัด 

 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

สรางแบบประเมิน และนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียนและหลังเรียน ที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม จากนั้นนําไปปรับปรุง

แกไขขอบกพรองตามที่ไดรับคําแนะนํา โดยนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

นําแบบประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ มาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม ซึ่งความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผล

ทุกขอ แสดงวาสามารถนําไปใชได 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณภาพเกม Word Search

ภาษาอังกฤษ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปวิเคราะหโดยใช



 

 

1. แบบประเมินคุณภาพเกม

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 

ระดับ 

2. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติ

คาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมา

การแปลผล 5 ระดับ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนและนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย

6. ผลการวิจัย 
1. ผลการสรางเกม Word Search

เนื้อหาและดานเทคนิค คาเฉลีย่รวมเทากับ 

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคณุภาพเกม

ที่ รายการ 

1 ดานเนื้อหา 

2 ดานเทคนิค 

คะแนนเฉลี่ยรวม 

 

2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดเรียนรูโดยใชมัลติมีเดียเกม ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5

 

ตารางที่ 2แสดงผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน

การประเมิน 
จํานวน

นักเรียน

คะแนนกอนเรียน 37 

คะแนนหลังเรียน 37 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษา พบวา มัลติมีเดียเกม 

สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

 การสรางมัลติมีเดียเกม 

ของมัลติมีเดียเกม ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี 
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แบบประเมินคุณภาพเกม Word Search ภาษาอังกฤษวิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติคาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 

แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติ

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนและนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย

Word Searchภาษาอังกฤษสําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เนื้อหาและดานเทคนิค คาเฉลีย่รวมเทากับ 4.44 แปลความหมายไดวา มีคุณภาพดี (แสดงดังตารางที่ 

สรุปผลการประเมินคณุภาพเกม Word Searchภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปท่ี 

x� S.D. 

4.46 0.85 

4.42 0.70 

4.44 0.77 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดเรียนรูโดยใชมัลติมีเดียเกม ภาษาอังกฤษ 

5 

แสดงผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน 

จํานวน

นักเรียน 

คาเฉลี่ย 

(	�	����) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
df 

7.14 4.17 
36 -

13.49 3.44 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษา พบวา มัลติมีเดียเกม Word Search ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

การสรางมัลติมีเดียเกม Word Search ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ของมัลติมีเดียเกม ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี 

72 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

าะหเปนรายดานโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (x) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 

แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติ

ตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนและนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคุณภาพดาน

แสดงดังตารางที่ 1) 

นประถมศกึษาปท่ี 5 

ผลการประเมิน 

คุณภาพดี 

คุณภาพดี 

คุณภาพดี 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดเรียนรูโดยใชมัลติมีเดียเกม ภาษาอังกฤษ สําหรับ

t Sig. 

-8.183* .00 

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 คือ คุณภาพ

ของมัลติมีเดียเกม ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.46, 



 

 

S.D. = 0.85) และ ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี

S.D. = 0.70) ความสอดคลองกับ ชุมพล จันทรฉลอง

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบเฟรมตอเฟรมพบวาผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสรางภาพเคลื่อนไหว 

2 มิติแบบเฟรมตอเฟรม ที่ประเ

อยูในระดับดีมาก 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชมัลติมีเดียเกม 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เรียนเฉลี่ย เทากับ 13.49 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

กานต บอจักรพันธ, จิรายุ หอมทรัพยสิน

พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีความจริงเสริม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนหลังเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีคาสูงกวากอนเรีย

          แสดงใหเห็นวาการเรียนรูโดยใชมัลติมีเดียเกม 

ปที่ 5 ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและสามารถพูดภาษาอังกฤษและรูจักคําศัพทมากขึ้น 

เนื่องมาจากในการทดสอบกอนเรียนนั้น ผูเรียนไมคอยสนใจกับการเรียนภาษาอังกฤษ จึงทําแบบทดสอบแบบคาด

เดาและเมื่อไดเลนเกม Word Search 

นักเรียนหาคําศัพทท่ีอยูในตารางและ ใชเมาสลากคําศัพท ใหไดคําตอบท่ี

อาน และรูความหมายของคําศัพท ผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานและกระตือรือรนในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่ง

ตรงกับงานวิจัยของ พัลลภ พิริยะสุรวงศ 

ดวยสื่อในรูปแบบมัลติมีเดีย เปนแนวทางการผสมผสานสื่อการเรียนรูและวิธีการสอนแบบที่แตกตาง ไปจากปจจุบัน

ที่ทําการสอนแบบบรรยาย การสอนโดยสื่อมัลติมีเดียนี้สามารถนํามาใชกับการเรียนไดดี ตอบสนองการเรียน

รายบุคคลได  

          ดังนั้น หากนําเกม Word Search 

เรียนเปนประโยชนตอการพัฒนาการอาน และรูจักกับคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนไดดีแสดงใหเห็นวาเกม 

Word Search สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได

8. ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป

 1.1 ควรสงเสริมการจัดการสอนโดยใชมัลติมีเดียเกม จะทําใหนักเรียนไดศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง มี

ความกระตือรือรนและสนใจในการเรียนมากขึ้น

                1.2 ควรจัดทําเกมระบบออนไลนใ

1.3 ควรมีวิธีการใชเกม

1.4 ควรมีการวางแผนการดําเนินเกม วางเงื่อนไขในการเลนเกมที่ชัดเจน
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และ ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี

ความสอดคลองกับ ชุมพล จันทรฉลอง(2558) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสราง

มิติ แบบเฟรมตอเฟรมพบวาผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสรางภาพเคลื่อนไหว 

มิติแบบเฟรมตอเฟรม ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ดานมีคาเฉลี่ยรวมเปน 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชมัลติมีเดียเกม Word Search 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเฉลี่ย เทากับ7.14คะแนน และมีคะแนนหลัง

คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

รายุ หอมทรัพยสิน, ทศพร มะลาหอม และ พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล 

พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีความจริงเสริม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนหลังเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

แสดงใหเห็นวาการเรียนรูโดยใชมัลติมีเดียเกม Word Search ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและสามารถพูดภาษาอังกฤษและรูจักคําศัพทมากขึ้น 

มาจากในการทดสอบกอนเรียนนั้น ผูเรียนไมคอยสนใจกับการเรียนภาษาอังกฤษ จึงทําแบบทดสอบแบบคาด

Word Search ซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง กราฟก และเสียง ที่มีรูปแบบของเกมที่

นักเรียนหาคําศัพทท่ีอยูในตารางและ ใชเมาสลากคําศัพท ใหไดคําตอบท่ีถูกตอง เพื่อใหนักเรียนไดฝกและพัฒนาการ

อาน และรูความหมายของคําศัพท ผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานและกระตือรือรนในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่ง

ตรงกับงานวิจัยของ พัลลภ พิริยะสุรวงศ (2539)ที่ไดสรุปไววา ในและตางประเทศพบวาการจัดการเรียน การสอน

ปแบบมัลติมีเดีย เปนแนวทางการผสมผสานสื่อการเรียนรูและวิธีการสอนแบบที่แตกตาง ไปจากปจจุบัน

ที่ทําการสอนแบบบรรยาย การสอนโดยสื่อมัลติมีเดียนี้สามารถนํามาใชกับการเรียนไดดี ตอบสนองการเรียน

Word Search ไปจัดการเรียนรูในวิชา จะชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรน สนใจที่จะ

เรียนเปนประโยชนตอการพัฒนาการอาน และรูจักกับคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนไดดีแสดงใหเห็นวาเกม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีสวนชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี

สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

ควรสงเสริมการจัดการสอนโดยใชมัลติมีเดียเกม จะทําใหนักเรียนไดศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง มี

ความกระตือรือรนและสนใจในการเรียนมากขึ้น 

ควรจัดทําเกมระบบออนไลนใหสามารถเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา 

ควรมีวิธีการใชเกม Word Search ที่ชัดเจน และอธิบายใหละเอียด 

ควรมีการวางแผนการดําเนินเกม วางเงื่อนไขในการเลนเกมที่ชัดเจน 

73 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

และ ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.42, 

ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสราง

มิติ แบบเฟรมตอเฟรมพบวาผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสรางภาพเคลื่อนไหว 

ดานมีคาเฉลี่ยรวมเปน 4.52 ซึ่งระดับคุณภาพ

Word Search ภาษาอังกฤษ สําหรับ

คะแนน และมีคะแนนหลัง

คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา 

 ความสอดคลองกับ สุทธิ

ทศพร มะลาหอม และ พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล (2559)ไดวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีความจริงเสริม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและสามารถพูดภาษาอังกฤษและรูจักคําศัพทมากขึ้น 

มาจากในการทดสอบกอนเรียนนั้น ผูเรียนไมคอยสนใจกับการเรียนภาษาอังกฤษ จึงทําแบบทดสอบแบบคาด

ซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง กราฟก และเสียง ที่มีรูปแบบของเกมที่

ถูกตอง เพื่อใหนักเรียนไดฝกและพัฒนาการ

อาน และรูความหมายของคําศัพท ผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานและกระตือรือรนในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่ง

ที่ไดสรุปไววา ในและตางประเทศพบวาการจัดการเรียน การสอน

ปแบบมัลติมีเดีย เปนแนวทางการผสมผสานสื่อการเรียนรูและวิธีการสอนแบบที่แตกตาง ไปจากปจจุบัน

ที่ทําการสอนแบบบรรยาย การสอนโดยสื่อมัลติมีเดียนี้สามารถนํามาใชกับการเรียนไดดี ตอบสนองการเรียน

ไปจัดการเรียนรูในวิชา จะชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรน สนใจที่จะ

เรียนเปนประโยชนตอการพัฒนาการอาน และรูจักกับคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนไดดีแสดงใหเห็นวาเกม 

มีสวนชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและ

ควรสงเสริมการจัดการสอนโดยใชมัลติมีเดียเกม จะทําใหนักเรียนไดศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง มี



 

 

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

 2.1ควรประยุกตการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อมัลติมีเดียเกม

ภาษาไทย และวิชา วิทยาศาสตร

 2.2 ควรศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับชั้นอ่ืน
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

ควรประยุกตการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อมัลติมีเดียเกม Word Search 

ภาษาไทย และวิชา วิทยาศาสตร 

ควรศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับชั้นอ่ืน

2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว

542).มัลติมีเดีย. สารานุกรมศึกษาศาสตร.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบเฟรมตอเฟรม

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

43-57). ระบบการเรียนการสอน IMCAI. วารสารเทคโนโลยีการศึกษา

ลัลนลลติ สืบประดิษฐและคณะ. (2551: 69-74). เปรียบเทียบผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียที่มีสถานการณจําลองประกอบบทเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกับการสอนปกตสิําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร

จิรายุ หอมทรัพยสิน, ทศพร มะลาหอม และ พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล

มัลติมีเดีย เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีความจริง..เสริมวารสาร : 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี(2554: 46)

Implicit and explicit learning of languages. London: Academic Press.

by Foth & Dewaele.  

Learning together and alone, cooperative, competitive, and

. Needham Heights, MA: Prentice-Hall 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

Word Search ในรายวิชา 

ควรศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับชั้นอ่ืน 

คุรุสภาลาดพราว. 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 

มิติ แบบเฟรมตอเฟรม. 

วารสารเทคโนโลยีการศึกษา,  

เปรียบเทียบผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอร 

มัลติมีเดียที่มีสถานการณจําลองประกอบบทเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ 

วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร. 

ทศพร มะลาหอม และ พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล(2559).การพัฒนาสื่อ 

: ปที่ 3 ฉบับท่ี 2. 

2554: 46) 

. London: Academic Press. Referred to  

ve, competitive, and individualistic  



 

 

การจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย

ชยานันท อินตะวงค

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผา

แปลงรางและเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง ซึ่ง

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา

อนุบาลปที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 

เมือง จังหวัดลําปาง  สังกัดสํานักงานการศึกษาเทศบาลนครลําปาง โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก แผนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางจํานวน 

แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงเหตุผลของเด็

(S.D)โดยมีคาคะแนนของเครื่องมือ ตั้งแต 

ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เด็กปฐมวัยมีคะแนนการคิดเชิงเหตุผลเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 

คะแนน คิดเปนรอยละ 17.50 

เปรียบเทียบ ดานสรุปความ มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการจัดกิจกรรมในทุกดาน

 
คําสําคัญ : การคิดเชิงเหตุผล1
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การจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย

 
ชยานันท อินตะวงค

1  ประภาพร แกวประภา
2  สุกุนทอง ตองรักชาติ

จันทกานต วรรณฟู 
4
 รติรส  กอนเงิน

5
  

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผา

แปลงรางและเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง ซึ่ง

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 4

2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) 

เมือง จังหวัดลําปาง  สังกัดสํานักงานการศึกษาเทศบาลนครลําปาง โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก แผนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางจํานวน 

แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (X�)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

โดยมีคาคะแนนของเครื่องมือ ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป 

ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เด็กปฐมวัยมีคะแนนการคิดเชิงเหตุผลเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 

17.50 เด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมและรายดาน ดานจัดประเภท ดาน

เปรียบเทียบ ดานสรุปความ มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการจัดกิจกรรมในทุกดาน 

1กิจกรรมนิทานผาแปลง2เด็กปฐมวัย3 
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การจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 

สุกุนทอง ตองรักชาติ 
3
  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผา

แปลงรางและเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง ซึ่ง

4-5  ปที่กําลังศึกษาอยูชั้น

) ตําบลเวียงเหนือ อําเภอ

เมือง จังหวัดลําปาง  สังกัดสํานักงานการศึกษาเทศบาลนครลําปาง โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 24 คน  

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก แผนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางจํานวน 15 แผนและ

� และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เด็กปฐมวัยมีคะแนนการคิดเชิงเหตุผลเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 5.25 

คิดเชิงเหตุผลโดยรวมและรายดาน ดานจัดประเภท ดาน

ay.chayanan18@gmail.com) 



 

 

Dress transforming tale activity in developing

Chayanan Intawong

Abstract 
The purpose of this study was to study the critical thinking of early childhood after doing 

the dress transforming tale 

activity. The sample with purposive selection was 24 kindergarten grade 2 boy and girl students, 

aged 4-5, in the second semester of the academic year 2017 at Municipality school 1 (Ban S

Muang Moon), Weang Nua District, Muang Lampang province.The instruments used in the study 

were 15 dress transforming tale activity lesson plans andthe critical thinking test workshop. The 

data obtained were analyzed for mean and standard deviation and s

The findings of the research was that the students had the critical thinking higher at 5.25 and 

17.50 of percentage and the students had higher score after learning with the activity in doing 

categorization, comparison an
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The purpose of this study was to study the critical thinking of early childhood after doing 

the dress transforming tale activity and to compare their critical thinking before and after the 

The sample with purposive selection was 24 kindergarten grade 2 boy and girl students, 

5, in the second semester of the academic year 2017 at Municipality school 1 (Ban S

Muang Moon), Weang Nua District, Muang Lampang province.The instruments used in the study 

dress transforming tale activity lesson plans andthe critical thinking test workshop. The 

were analyzed for mean and standard deviation and score of the instrument was at 0.5.

The findings of the research was that the students had the critical thinking higher at 5.25 and 

17.50 of percentage and the students had higher score after learning with the activity in doing 

categorization, comparison and conclusion. 
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The purpose of this study was to study the critical thinking of early childhood after doing 

and to compare their critical thinking before and after the 

The sample with purposive selection was 24 kindergarten grade 2 boy and girl students, 

5, in the second semester of the academic year 2017 at Municipality school 1 (Ban San 

Muang Moon), Weang Nua District, Muang Lampang province.The instruments used in the study 

dress transforming tale activity lesson plans andthe critical thinking test workshop. The 

core of the instrument was at 0.5. 

The findings of the research was that the students had the critical thinking higher at 5.25 and 

17.50 of percentage and the students had higher score after learning with the activity in doing 
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1. บทนํา 

 เด็กปฐมวัยในชวงอายุระหวาง 

รวดเร็ว ถาเด็กไดรับการพัฒนาและไดรับการกระตุนดวยวิธีการที่ถูกตอง จะชวยสรางเสริมใหมีความพรอมสมบูรณ

ทั้งทางรางกาย อารมณ - จิตใจ สังคม และสติปญญา 

วางรากฐานของพัฒนาการทุกดานควรเริ่มตั้งแตระดับปฐมวัย เพราะการปูพื้นฐานใหเด็กมีความพรอมนั้น ขึ้นอยูกับ

การฝกอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแตเยาววัย การจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงควรมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็ก

ระดับปฐมวัยทุกคนเจริญเติบโตและ

ใหเติบโตอยางมีศักยภาพนั้นก็คือ การคิด เพราะการคิดชวยใหคนมีประสิทธิภาพแสดงออกในสิ่งที่ดีงามเปน

ประโยชนและสรางสรรค สามารถฝาฟนอุปสรรคและนําไปใชในการแกปญหาชีวิตประจําวันของตนเ

อยางเหมาะสม ตลอดจนการที่เด็กไดรับการพัฒนาความเปนคน 

ตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีดีที่สุดในอนาคตได อันจะเปนเหตุใหประเทศชาติพัฒนาอยางยั่งยืน 

การคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยเปนสิ่

และแกปญหาตางๆไดถูกตอง เพราะการคิดเชิงเหตุผลเปนกระบวนการทางสมองที่สําคัญในการนําเอาความรู 

ขอเท็จจริง และประสบการณ มาวิเคราะหเรื่องราวตางๆ นําไปสูการตัดสินใจหรือแกปญหา 

2556) ทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย เปนการนําเอาประสบการณมาเชื่อมโยงสัมพันธกัน เปรียบเทียบหา

สาเหตุและผลในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งแตกตางจากการคิดของผูใหญ เด็กจะใชเหตุผลในทางท่ีถูกตองเหมาะสม

หรือไมเหมาะสมก็ได เนื่องจากเปนวัยที่อยูในพัฒนาการขั้น

การรับรู การใหเหตุผลของเด็กจะใหเหตุผลจากที่สิ่งพบเห็นหรือมีประสบการณที่เกี่ยวของกับการเรียนรู การสังเกต 

เปรียบเทียบ การจัดลําดับความสําคัญ การคิดหาทางเลือกหรือการสรุปและนําไปใช 

ดังนั้นการคิดเชิงเหตุผลไมใชทักษะที่ใชไดในบางเวลาหรือสถานการณพิเศษเทานั้น แตเปนทักษะที่สามารถใชไดทุก

วันคลายกับการพูดที่ตองใชอยูเสมอ สามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝน ซึ่งควรเริ่มตนตั้งแตระยะปฐมวัยเพราะถาเด็ก

ไดรับการศึกษาและพัฒนาใหเกิดทักษะทางด

คุณภาพตอไปภายหนา (จํานง วิบูลยศรี

ความคิดและความเขาใจเหตุผลงายๆดวยการกระตุน ใหคิด เปรียบเทียบ จํา

แกปญหาอยูเสมอ จะชวยใหพัฒนาการดานสติปญญาเปนไปอยางรวดเร็ว 

สําหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลมีมากมายไมวาจะเปนการใหเด็กสังเกตสิ่ง

รอบตัว การทดลอง การเลน การทัศนศึกษา ฯลฯ รวมไปถึงการเ

การเลานิทานเปนรูปแบบของนันทนาการอยางงายๆ สามารถตอบสนองความตองการทางธรรมชาติของมนุษย ทํา

ใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันสามารถนําผูฟงเขาไปสูโลกแหงจินตนาการ ซึ่งผูฟงจะพบความแปลกใหม สนกุสนาน 

หลุดพนจากความจําเจในชีวิตประจําวันไปไดชั่วคราวในบางครั้งนิทานจะชวยอธิบายปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นใน

โลก ซึ่งมนุษยสงสัยและหาคําตอบยังไมไดหรืออธิบายถึงกําเนิดของสถานที่ตางๆ หรือเปนการสั่งสอนอบรมใหคติ

ขอคิดสอนใจในการดําเนินชีวิตผูฟงจะไดรับประโยชนจากนิทาน ตามจุ

และการเลานิทานนั้นมีความสําคัญและมีประโยชนตอเด็กเปนอยางมาก โดยเฉพาะเด็กในระดับปฐมวัย การที่ผูใหญ

และครูไดใกลชิดกับเด็ก โดยการเลานิทานใหเด็กฟง จะเปนเครื่องมือชวยใหเขาใจเด็กดีขึ้น การเลานิทานมี

และความสําคัญในดานการชดเชยและเสริมสรางพัฒนาการทางภาษาความคิดและจินตนาการ ฝกใหเด็กเปนผูฟงท่ีด ี
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ด็กปฐมวัยในชวงอายุระหวาง 0-6 ป ถือเปนชวงโอกาสทองของการเรียนรู เด็กในวัยนี้สมองเติบโตอยาง

รวดเร็ว ถาเด็กไดรับการพัฒนาและไดรับการกระตุนดวยวิธีการที่ถูกตอง จะชวยสรางเสริมใหมีความพรอมสมบูรณ

จิตใจ สังคม และสติปญญา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

วางรากฐานของพัฒนาการทุกดานควรเริ่มตั้งแตระดับปฐมวัย เพราะการปูพื้นฐานใหเด็กมีความพรอมนั้น ขึ้นอยูกับ

การฝกอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแตเยาววัย การจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงควรมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็ก

ระดับปฐมวัยทุกคนเจริญเติบโตและเรียนรูอยางมีความสุข (ชนาธิป บุบผา.2553) สิ่งที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาเด็ก

ใหเติบโตอยางมีศักยภาพนั้นก็คือ การคิด เพราะการคิดชวยใหคนมีประสิทธิภาพแสดงออกในสิ่งที่ดีงามเปน

ประโยชนและสรางสรรค สามารถฝาฟนอุปสรรคและนําไปใชในการแกปญหาชีวิตประจําวันของตนเ

อยางเหมาะสม ตลอดจนการที่เด็กไดรับการพัฒนาความเปนคน “คิดเปน” เด็กจะสามารถใชเหตุผลแกปญหาและ

ตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีดีที่สุดในอนาคตได อันจะเปนเหตุใหประเทศชาติพัฒนาอยางยั่งยืน (ศรีสุรางค ทีนะกุล

การคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเด็กสามารถใชเหตุผลในการตัดสินใจ

และแกปญหาตางๆไดถูกตอง เพราะการคิดเชิงเหตุผลเปนกระบวนการทางสมองที่สําคัญในการนําเอาความรู 

ขอเท็จจริง และประสบการณ มาวิเคราะหเรื่องราวตางๆ นําไปสูการตัดสินใจหรือแกปญหา 

ทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย เปนการนําเอาประสบการณมาเชื่อมโยงสัมพันธกัน เปรียบเทียบหา

สาเหตุและผลในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งแตกตางจากการคิดของผูใหญ เด็กจะใชเหตุผลในทางท่ีถูกตองเหมาะสม

หรือไมเหมาะสมก็ได เนื่องจากเปนวัยที่อยูในพัฒนาการขั้นกอนปฏิบัติการการคิด คือการคิดของเด็กนั้นขึ้นอยูกับ

การรับรู การใหเหตุผลของเด็กจะใหเหตุผลจากที่สิ่งพบเห็นหรือมีประสบการณที่เกี่ยวของกับการเรียนรู การสังเกต 

เปรียบเทียบ การจัดลําดับความสําคัญ การคิดหาทางเลือกหรือการสรุปและนําไปใช (อารมณ สุวรรณปาล

ดังนั้นการคิดเชิงเหตุผลไมใชทักษะที่ใชไดในบางเวลาหรือสถานการณพิเศษเทานั้น แตเปนทักษะที่สามารถใชไดทุก

วันคลายกับการพูดที่ตองใชอยูเสมอ สามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝน ซึ่งควรเริ่มตนตั้งแตระยะปฐมวัยเพราะถาเด็ก

ไดรับการศึกษาและพัฒนาใหเกิดทักษะทางดานการคิดเชิงเหตุผลที่ริเริ่มสรางสรรคแลวเด็กจะเติบโตเปนผูใหญที่มี

จํานง วิบูลยศรี.2536) การพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยจึงควรเริ่มจากการใช

ความคิดและความเขาใจเหตุผลงายๆดวยการกระตุน ใหคิด เปรียบเทียบ จําแนก เชื่อมโยงหาเห

แกปญหาอยูเสมอ จะชวยใหพัฒนาการดานสติปญญาเปนไปอยางรวดเร็ว ( นงเยาว  แขงเพ็ญแข

สําหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลมีมากมายไมวาจะเปนการใหเด็กสังเกตสิ่ง

รอบตัว การทดลอง การเลน การทัศนศึกษา ฯลฯ รวมไปถึงการเลานิทานใหเด็กฟง (จิตตินันท เตชะคุปต

การเลานิทานเปนรูปแบบของนันทนาการอยางงายๆ สามารถตอบสนองความตองการทางธรรมชาติของมนุษย ทํา

ใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันสามารถนําผูฟงเขาไปสูโลกแหงจินตนาการ ซึ่งผูฟงจะพบความแปลกใหม สนกุสนาน 

กความจําเจในชีวิตประจําวันไปไดชั่วคราวในบางครั้งนิทานจะชวยอธิบายปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นใน

โลก ซึ่งมนุษยสงสัยและหาคําตอบยังไมไดหรืออธิบายถึงกําเนิดของสถานที่ตางๆ หรือเปนการสั่งสอนอบรมใหคติ

ขอคิดสอนใจในการดําเนินชีวิตผูฟงจะไดรับประโยชนจากนิทาน ตามจุดมุงหมายของการเลานิทาน 

และการเลานิทานนั้นมีความสําคัญและมีประโยชนตอเด็กเปนอยางมาก โดยเฉพาะเด็กในระดับปฐมวัย การที่ผูใหญ

และครูไดใกลชิดกับเด็ก โดยการเลานิทานใหเด็กฟง จะเปนเครื่องมือชวยใหเขาใจเด็กดีขึ้น การเลานิทานมี

และความสําคัญในดานการชดเชยและเสริมสรางพัฒนาการทางภาษาความคิดและจินตนาการ ฝกใหเด็กเปนผูฟงท่ีด ี
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ป ถือเปนชวงโอกาสทองของการเรียนรู เด็กในวัยนี้สมองเติบโตอยาง

รวดเร็ว ถาเด็กไดรับการพัฒนาและไดรับการกระตุนดวยวิธีการที่ถูกตอง จะชวยสรางเสริมใหมีความพรอมสมบูรณ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2543) ทั้งนี้การ

วางรากฐานของพัฒนาการทุกดานควรเริ่มตั้งแตระดับปฐมวัย เพราะการปูพื้นฐานใหเด็กมีความพรอมนั้น ขึ้นอยูกับ

การฝกอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแตเยาววัย การจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงควรมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็ก

สิ่งที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาเด็ก

ใหเติบโตอยางมีศักยภาพนั้นก็คือ การคิด เพราะการคิดชวยใหคนมีประสิทธิภาพแสดงออกในสิ่งที่ดีงามเปน

ประโยชนและสรางสรรค สามารถฝาฟนอุปสรรคและนําไปใชในการแกปญหาชีวิตประจําวันของตนเองและสังคมได

เด็กจะสามารถใชเหตุผลแกปญหาและ

ศรีสุรางค ทีนะกุล.2542)  

งสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเด็กสามารถใชเหตุผลในการตัดสินใจ

และแกปญหาตางๆไดถูกตอง เพราะการคิดเชิงเหตุผลเปนกระบวนการทางสมองที่สําคัญในการนําเอาความรู 

ขอเท็จจริง และประสบการณ มาวิเคราะหเรื่องราวตางๆ นําไปสูการตัดสินใจหรือแกปญหา (นฤมล สุวรรณศรี.

ทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย เปนการนําเอาประสบการณมาเชื่อมโยงสัมพันธกัน เปรียบเทียบหา

สาเหตุและผลในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งแตกตางจากการคิดของผูใหญ เด็กจะใชเหตุผลในทางท่ีถูกตองเหมาะสม

กอนปฏิบัติการการคิด คือการคิดของเด็กนั้นขึ้นอยูกับ

การรับรู การใหเหตุผลของเด็กจะใหเหตุผลจากที่สิ่งพบเห็นหรือมีประสบการณที่เกี่ยวของกับการเรียนรู การสังเกต 

อารมณ สุวรรณปาล.2551)  

ดังนั้นการคิดเชิงเหตุผลไมใชทักษะที่ใชไดในบางเวลาหรือสถานการณพิเศษเทานั้น แตเปนทักษะที่สามารถใชไดทุก

วันคลายกับการพูดที่ตองใชอยูเสมอ สามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝน ซึ่งควรเริ่มตนตั้งแตระยะปฐมวัยเพราะถาเด็ก

านการคิดเชิงเหตุผลที่ริเริ่มสรางสรรคแลวเด็กจะเติบโตเปนผูใหญที่มี

การพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยจึงควรเริ่มจากการใช

แนก เชื่อมโยงหาเหตุผลและฝกการ

นงเยาว  แขงเพ็ญแข.2538) 

สําหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลมีมากมายไมวาจะเปนการใหเด็กสังเกตสิ่ง

จิตตินันท เตชะคุปต. 2547) 

การเลานิทานเปนรูปแบบของนันทนาการอยางงายๆ สามารถตอบสนองความตองการทางธรรมชาติของมนุษย ทํา

ใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันสามารถนําผูฟงเขาไปสูโลกแหงจินตนาการ ซึ่งผูฟงจะพบความแปลกใหม สนกุสนาน 

กความจําเจในชีวิตประจําวันไปไดชั่วคราวในบางครั้งนิทานจะชวยอธิบายปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นใน

โลก ซึ่งมนุษยสงสัยและหาคําตอบยังไมไดหรืออธิบายถึงกําเนิดของสถานที่ตางๆ หรือเปนการสั่งสอนอบรมใหคติ

ดมุงหมายของการเลานิทาน (สมศักดิ์ ปริปุรณะ.2542) 

และการเลานิทานนั้นมีความสําคัญและมีประโยชนตอเด็กเปนอยางมาก โดยเฉพาะเด็กในระดับปฐมวัย การที่ผูใหญ

และครูไดใกลชิดกับเด็ก โดยการเลานิทานใหเด็กฟง จะเปนเครื่องมือชวยใหเขาใจเด็กดีขึ้น การเลานิทานมีประโยชน

และความสําคัญในดานการชดเชยและเสริมสรางพัฒนาการทางภาษาความคิดและจินตนาการ ฝกใหเด็กเปนผูฟงท่ีด ี



 

 

เก็บเกี่ยวเรื่องที่ฟงไดตามสมควรแกวัย สรางความเพลิดเพลินใหแกเด็ก ปลูกฝงเด็กเปนคนใจกวาง ยอมรับความจริง

ในชีวิตประจําวัน ชวยใหครูและผูใหญได

(ฉวีวรรณ กินาวงค.2526) การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลในชวงปฐมวัยจึงเปนสิ่งสํา

พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลตองเนนกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวม แสดงพฤติกรรมการสื

บรรยากาศที่สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กไดคิด ไดพูดอธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิด ไดกระทํา

ทั้งแสดงการยืนยันขอสรุปแนวคิดนั้น โดยการใชคําถามใหเด็กเกิดการคิด จัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมกระตุนให

เด็กคิดอยูเสมอใหเด็กไดคนควาจากประสบการณ

กิจกรรมนิทานผาแปลงราง เปนวิธีการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งที่ชวยใหเด็กไดฝกทักษะทางภาษาและกระบวนการคิด

อยางมีเหตุผล ผานเนื้อเรื่องนิทานที่กระซับเขาใจงาย ชวนใหคิดและนาติดตามประกอบกับการใชคําถามที่ชวย

สงเสริมการคิดใหกับเด็ก ทั้งในเรื่องการเปรียบเที

เชิงเหตุผลในการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางนี้ เด็กจะมีสวนรวมในกิจกรรมดวยตอเติมรูปรางของผา การตอบ

คําถามซึ่งตองอาศัยจินตนาการและการคิดอยางมีเหตุผล

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาขางตน  คณะผูวิ

การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย และสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมนิทานผา

แปลงราง ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางแกครูและผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย กับการพัฒนารูปแบบกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังไดรบัการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง

2. เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง

 

    สมมติฐานของการวิจัย
 เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางมีการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น      

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

        ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัย ชาย

ศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 

900 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

        กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวยั ชาย

กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2/1 

เวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  สังกัดสํานักงานการศึกษาเทศบาลนครลําปาง โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 

24 คนซึ่ง เด็กปฐมวัยปท่ี 2 เปนวัยที่เหมาะสมในการพัฒนาการ

เมืองมูล) มีนโยบายดานการพัฒนาทักษะดานการคดิสําหรับเด็ก

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

เก็บเกี่ยวเรื่องที่ฟงไดตามสมควรแกวัย สรางความเพลิดเพลินใหแกเด็ก ปลูกฝงเด็กเปนคนใจกวาง ยอมรับความจริง

ในชีวิตประจําวัน ชวยใหครูและผูใหญไดทราบถึงความรูสึกนึกคิดของเด็กจากการสนทนาหรือซักถามขณะฟงนิทาน 

การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลในชวงปฐมวัยจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง กิจกรรมที่จะนํา

พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลตองเนนกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวม แสดงพฤติกรรมการสื

บรรยากาศที่สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กไดคิด ไดพูดอธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิด ไดกระทํา

ทั้งแสดงการยืนยันขอสรุปแนวคิดนั้น โดยการใชคําถามใหเด็กเกิดการคิด จัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมกระตุนให

เด็กคิดอยูเสมอใหเด็กไดคนควาจากประสบการณตรง โดยคํานึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก 

กิจกรรมนิทานผาแปลงราง เปนวิธีการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งที่ชวยใหเด็กไดฝกทักษะทางภาษาและกระบวนการคิด

อยางมีเหตุผล ผานเนื้อเรื่องนิทานที่กระซับเขาใจงาย ชวนใหคิดและนาติดตามประกอบกับการใชคําถามที่ชวย

สงเสริมการคิดใหกับเด็ก ทั้งในเรื่องการเปรียบเทียบ การจัดประเภท และการสรุปความ ซึ่งเปนลักษณะของการคิด

เชิงเหตุผลในการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางนี้ เด็กจะมีสวนรวมในกิจกรรมดวยตอเติมรูปรางของผา การตอบ

คําถามซึ่งตองอาศัยจินตนาการและการคิดอยางมีเหตุผล 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาขางตน  คณะผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริม

การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย และสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมนิทานผา

แปลงราง ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางแกครูและผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย กับการพัฒนารูปแบบกิจกรรม

ารคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 

เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังไดรบัการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง

เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง

สมมติฐานของการวิจัย 
เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางมีการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น      

 
ประชากรที่ใชในการวิจัย  

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง  

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2560  สังกัดสํานักงานการศึกษาเทศบาลนครลาํปาง จํานวน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวยั ชาย-หญิง อายุระหวาง 

2/1 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล

เวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  สังกัดสํานักงานการศึกษาเทศบาลนครลําปาง โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 

เปนวัยที่เหมาะสมในการพัฒนาการคดิเชิงเหตุผลและโรงเรยีนเทศบาล 

มีนโยบายดานการพัฒนาทักษะดานการคดิสําหรับเด็ก 

78 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เก็บเกี่ยวเรื่องที่ฟงไดตามสมควรแกวัย สรางความเพลิดเพลินใหแกเด็ก ปลูกฝงเด็กเปนคนใจกวาง ยอมรับความจริง

ทราบถึงความรูสึกนึกคิดของเด็กจากการสนทนาหรือซักถามขณะฟงนิทาน 

คัญอยางยิ่ง กิจกรรมที่จะนํามาใช

พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลตองเนนกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวม แสดงพฤติกรรมการสืบคน โดยมี

บรรยากาศที่สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กไดคิด ไดพูดอธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิด ไดกระทําและสรุปพรอม

ทั้งแสดงการยืนยันขอสรุปแนวคิดนั้น โดยการใชคําถามใหเด็กเกิดการคิด จัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมกระตุนให

นึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก (พัชรี คุมชาติ.2553) 

กิจกรรมนิทานผาแปลงราง เปนวิธีการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งที่ชวยใหเด็กไดฝกทักษะทางภาษาและกระบวนการคิด

อยางมีเหตุผล ผานเนื้อเรื่องนิทานที่กระซับเขาใจงาย ชวนใหคิดและนาติดตามประกอบกับการใชคําถามที่ชวย

ยบ การจัดประเภท และการสรุปความ ซึ่งเปนลักษณะของการคิด

เชิงเหตุผลในการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางนี้ เด็กจะมีสวนรวมในกิจกรรมดวยตอเติมรูปรางของผา การตอบ

จัยจึงตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริม

การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย และสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมนิทานผา

แปลงราง ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางแกครูและผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย กับการพัฒนารูปแบบกิจกรรม

เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังไดรบัการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง 

เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง 

เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางมีการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น       

หญิง อายุระหวาง  4-5  ป ท่ีกําลัง

สังกัดสํานักงานการศึกษาเทศบาลนครลาํปาง จํานวน 

หญิง อายุระหวาง 4-5  ปที่

บานแสนเมืองมูล) ตําบล

เวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  สังกัดสํานักงานการศึกษาเทศบาลนครลําปาง โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 

คดิเชิงเหตุผลและโรงเรยีนเทศบาล 1 (บานแสน



 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน   ไดแก กิจกรรมนิทานผาแปลงราง

ตัวแปรตาม  ไดแก การคิดเชิงเหตผุล

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชาย

2  ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 

สํานักงานการศึกษาเทศบาลนครลําปาง

การคิดเชิงเหตุผล หมายถึง กระบวนการรับรูและเขาใจสิ่งตา

ขอเท็จจริงจากประสบการณเดิม เพื่อใชเปนขอมูลในการหาขอสรุปในสิ่งที่ยังไมเคยมีประสบการณมากอน ซึ่งนําไปสู

การหาคําตอบของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในการวิจัยครั้งน้ีไดจําแนกการคิดเชิงเหตุผลออกเปน 

  ดานการเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาเทียบเคียงสิ่งของสองสิ่ง ตามคุณลักษณะตางๆ เชน 

รูปรางลักษณะ ขนาด น้ําหนัก เปนตน

         ดานการจัดประเภท หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุมของสิ่งที่เปนพวกเดียวกัน โดยพิจารณา

จากคุณลักษณะที่เห็น เชน รูปราง รูปทรง สี 

         ดานการสรุปความ หมายถึง การหาขอสรุปจากการพิจารณาสิ่งที่กําหนดให โดยสามารถบอกและ

อธิบายเหตุผลที่ใชในการลงขอสรุปได

 กิจกรรมนิทานผาแปลงราง หมายถึง การเลานิทานประเภทประกอบอุปกรณที่มีการนําผาขนหนูมาใช

ประกอบในการเลาดวยเทคนิควิธีกา

รางเปนสัตวหนึ่งชนิดแตยังไมมีความสมบูรณ ผูเลาใหเด็กไดมีสวนรวมโดยการตอเติมใหสมบูรณ และใชคําถามที่ชวย

สงเสริมการคิดเชิงเหตุผลกับเด็ก

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนิทานผาแปลงราง

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

กิจกรรมนิทานผาแปลงราง 

ตัวแปรตาม  ไดแก การคิดเชิงเหตผุล 

เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชาย-หญิง ที่มีอายุระหวาง 4-5 ป กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สังกัด

สํานักงานการศึกษาเทศบาลนครลําปาง 

การคิดเชิงเหตุผล หมายถึง กระบวนการรับรูและเขาใจสิ่งตางๆของเด็กปฐมวัย ที่ตองอาศัยหลักการ 

ขอเท็จจริงจากประสบการณเดิม เพื่อใชเปนขอมูลในการหาขอสรุปในสิ่งที่ยังไมเคยมีประสบการณมากอน ซึ่งนําไปสู

การหาคําตอบของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในการวิจัยครั้งน้ีไดจําแนกการคิดเชิงเหตุผลออกเปน 3 

บเทียบ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาเทียบเคียงสิ่งของสองสิ่ง ตามคุณลักษณะตางๆ เชน 

รูปรางลักษณะ ขนาด น้ําหนัก เปนตน 

ดานการจัดประเภท หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุมของสิ่งที่เปนพวกเดียวกัน โดยพิจารณา

จากคุณลักษณะที่เห็น เชน รูปราง รูปทรง สี ขนาด เปนตน 

ดานการสรุปความ หมายถึง การหาขอสรุปจากการพิจารณาสิ่งที่กําหนดให โดยสามารถบอกและ

อธิบายเหตุผลที่ใชในการลงขอสรุปได 

กิจกรรมนิทานผาแปลงราง หมายถึง การเลานิทานประเภทประกอบอุปกรณที่มีการนําผาขนหนูมาใช

ประกอบในการเลาดวยเทคนิควิธีการตางๆ เชน การพับ การมวน และการคลี่  โดยเมื่อนิทานจบผาขนหนูจะแปลง

รางเปนสัตวหนึ่งชนิดแตยังไมมีความสมบูรณ ผูเลาใหเด็กไดมีสวนรวมโดยการตอเติมใหสมบูรณ และใชคําถามที่ชวย

สงเสริมการคิดเชิงเหตุผลกับเด็ก 

 

กิจกรรมนิทานผาแปลงราง 

การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย

ดาน ไดแก 

1. ดานการเปรียบเทียบ 

2.  ดานการจัดประเภท 

3.ดานการสรุปความ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ป กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 

ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สังกัด

งๆของเด็กปฐมวัย ที่ตองอาศัยหลักการ 

ขอเท็จจริงจากประสบการณเดิม เพื่อใชเปนขอมูลในการหาขอสรุปในสิ่งที่ยังไมเคยมีประสบการณมากอน ซึ่งนําไปสู

3 ดาน ดังนี ้

บเทียบ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาเทียบเคียงสิ่งของสองสิ่ง ตามคุณลักษณะตางๆ เชน 

ดานการจัดประเภท หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุมของสิ่งที่เปนพวกเดียวกัน โดยพิจารณา

ดานการสรุปความ หมายถึง การหาขอสรุปจากการพิจารณาสิ่งที่กําหนดให โดยสามารถบอกและ

กิจกรรมนิทานผาแปลงราง หมายถึง การเลานิทานประเภทประกอบอุปกรณที่มีการนําผาขนหนูมาใช

รตางๆ เชน การพับ การมวน และการคลี่  โดยเมื่อนิทานจบผาขนหนูจะแปลง

รางเปนสัตวหนึ่งชนิดแตยังไมมีความสมบูรณ ผูเลาใหเด็กไดมีสวนรวมโดยการตอเติมใหสมบูรณ และใชคําถามที่ชวย

ของเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 3 



 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

        ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัย ชาย

ศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 

900 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

        กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวยั ชาย

กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2/1 

เวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  สังกัดสํานักงานการศึกษาเทศบาลนคร

24 คนซึ่ง เด็กปฐมวัยปท่ี 2 เปนวัยที่เหมาะสมในการพัฒนาการคดิเชิงเหตุผลและโรงเรยีนเทศบาล 

เมืองมูล) มีนโยบายดานการพัฒนาทักษะดานการคดิสําหรับเด็ก

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย

 1. การสรางแผนการจดักิจกรรมนทิานผาแปลงราง มีขั้นตอนการสราง ดังนี้

 1.1 ศึกษาหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

แนวทางในการจัดจัดกิจกรรม 

   1.2 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยเกี่ยวกับนิทานที่ชวยสงเสริมและพัฒนาการคดิเชิ

เหตุผล เรื่อง ดานการเปรียบเทียบ ดานการจัดประเภท และดานการสรุปความ เพื่อใชเปนแนวทางในการแตงนิทาน 

 1.3 ศึกษาข้ันตอนการพับผาดวยเทคนิควิธีการตางๆ เพื่อนําไปใชประกอบในการเลานิทาน 

 1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดกจิกรรมนิทานผาแปลงราง จํานวน 

รายละเอียดดังนี ้

            1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นมาเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา

ปฐมวยั จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม และหาคา 

จึงถือวาเหมาะสม และสามารถนําไปใชได

2. การสรางแบบทดสอบเชิงปฏิบตัิการการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้

 2.1 ศึกษาหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

แนวทางในการจัดจัดกิจกรรม 

 2.2 ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคดิเชิง

เหตุผลของเด็กปฐมวยัเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา จุดประสงคและรปู

คิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัย 
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ประชากรที่ใชในการวิจัย  

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง  

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2560  สังกัดสํานักงานการศึกษาเทศบาลนครลาํปาง จํานวน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

ยางท่ีใชในการศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวยั ชาย-หญิง อายุระหวาง 

2/1 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล

เวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  สังกัดสํานักงานการศึกษาเทศบาลนครลําปาง โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 

เปนวัยที่เหมาะสมในการพัฒนาการคดิเชิงเหตุผลและโรงเรยีนเทศบาล 

มีนโยบายดานการพัฒนาทักษะดานการคดิสําหรับเด็ก 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
การสรางแผนการจดักิจกรรมนทิานผาแปลงราง มีขั้นตอนการสราง ดังนี ้

ศึกษาหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

 

ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยเกี่ยวกับนิทานที่ชวยสงเสริมและพัฒนาการคดิเชิ

เหตุผล เรื่อง ดานการเปรียบเทียบ ดานการจัดประเภท และดานการสรุปความ เพื่อใชเปนแนวทางในการแตงนิทาน 

ศึกษาข้ันตอนการพับผาดวยเทคนิควิธีการตางๆ เพื่อนําไปใชประกอบในการเลานิทาน 

ดําเนินการสรางแผนการจัดกจิกรรมนิทานผาแปลงราง จํานวน 

1.4.1 ชื่อกิจกรรม 

1.4.2 จุดประสงคของกิจกรรมนิทานผาแปลงราง 

1.4.3 ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 

1.4.4 สื่อและแหลงเรียนรู 

นําแผนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นมาเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา

ทาน เพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม และหาคา IOC 

จึงถือวาเหมาะสม และสามารถนําไปใชได 

การสรางแบบทดสอบเชิงปฏิบตัิการการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้

ศึกษาหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

 

ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคดิเชิง

เหตุผลของเด็กปฐมวยัเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา จุดประสงคและรปูแบบของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการ
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หญิง อายุระหวาง  4-5  ป ท่ีกําลัง

สังกัดสํานักงานการศึกษาเทศบาลนครลาํปาง จํานวน 

หญิง อายุระหวาง 4-5  ปที่

บานแสนเมืองมูล) ตําบล

ลําปาง โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 

เปนวัยที่เหมาะสมในการพัฒนาการคดิเชิงเหตุผลและโรงเรยีนเทศบาล 1 (บานแสน

ศึกษาหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพื่อใชเปน

ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยเกี่ยวกับนิทานที่ชวยสงเสริมและพัฒนาการคดิเชงิ

เหตุผล เรื่อง ดานการเปรียบเทียบ ดานการจัดประเภท และดานการสรุปความ เพื่อใชเปนแนวทางในการแตงนิทาน  

ศึกษาข้ันตอนการพับผาดวยเทคนิควิธีการตางๆ เพื่อนําไปใชประกอบในการเลานิทาน  

ดําเนินการสรางแผนการจัดกจิกรรมนิทานผาแปลงราง จํานวน 15 แผน ซึ่งมีกรอบของ

นําแผนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นมาเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา

 ตองมีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป 

การสรางแบบทดสอบเชิงปฏิบตัิการการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยมีขั้นตอนการสราง ดังนี ้

ศึกษาหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพื่อใชเปน

ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคดิเชิง

แบบของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการ



 

 

 

 

ปฐมวัย 

 2.3 ดําเนินการสรางแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคดิเชิงเหตผุล

แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ แบงออกเปน 

 

เหตุผลของเด็กปฐมวยัดานการเปรียบเทียบ 

 

เหตุผลของเด็กปฐมวยัดานการจัดประเภท 

 

เหตุผลของเด็กปฐมวยัดานการสรปุความ 

 2.4 นําแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 

ดานการศึกษาปฐมวัย จํานวน 

ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จึงถือวาเหมาะสม และสามารถนําไปใชได 

 

แบบแผนการวิจยั 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง 

แบบการทดลองกลุมเดียว วัดกอนและหลังการทดลองตามแบบแผนการวิจัย 

Posttest Design ) ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง

กลุม 

E 

 

เมื่อ E   แทน  กลุมการทดลอง

          T1  แทน  การทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลกอนการทดลอง

 X   แทน  การจัดกิจกรรมนิทานแปลงราง

          T2 แทน  การทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลอง

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 

วัน วันละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 

1. คณะผูวิจัยติดตอผูบริหารโรงเรียนเพื่อขออนุญาตในทําวิจัย

2. คณะผูวิจัยสรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 

3. คณะผูวิจัยดําเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเห

แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
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 2.2.1 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

 2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคดิเชิงเหตุผลของเด็ก

ดําเนินการสรางแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคดิเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัย ซึ่งเปน

แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ แบงออกเปน 3 ชุด จํานวนชุดละ 5 ขอ ดังนี ้

 2.3.1 ชุดท่ี 1 แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคิดเชิง

เหตุผลของเด็กปฐมวยัดานการเปรียบเทียบ  

 2.3.2 ชุดท่ี 2 แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคิดเชิง

เหตุผลของเด็กปฐมวยัดานการจัดประเภท  

 2.3.3 ชุดท่ี 3 แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคิดเชิง

เหตุผลของเด็กปฐมวยัดานการสรปุความ  

นําแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 

ดานการศึกษาปฐมวัย จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจพิจารณาและปรบัปรุงแกไขใหเหมาะสม และหาคา 

ขึ้นไป จึงถือวาเหมาะสม และสามารถนําไปใชได  

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Design) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัย

แบบการทดลองกลุมเดียว วัดกอนและหลังการทดลองตามแบบแผนการวิจัย (One – Group 

แบบแผนการทดลอง 

สอบกอน ทดลอง 

T1 X 

แทน  กลุมการทดลอง 

แทน  การทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลกอนการทดลอง 

แทน  การจัดกิจกรรมนิทานแปลงราง 

แทน  การทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลอง 

การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ทําการทดลองเปนเวลา

นาที รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

คณะผูวิจัยติดตอผูบริหารโรงเรียนเพื่อขออนุญาตในทําวิจัย 

คณะผูวิจัยสรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 1 สัปดาห 

คณะผูวิจัยดําเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง ดวย

แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคดิเชิงเหตุผลของเด็ก

ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเปน

แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคิดเชิง

แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคิดเชิง

แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคิดเชิง

นําแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย เสนอตอท่ีตอผูเชี่ยวชาญ

ทาน เพื่อตรวจพิจารณาและปรบัปรุงแกไขใหเหมาะสม และหาคา IOC ตองมีคา

ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัย

Group -  Pretest – 

สอบหลัง 

T2 

ทําการทดลองเปนเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 

ตุผลของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง ดวย



 

 

    4. ผูวิจัยจัดเตรียมสภาพแวดลอมในหองเรียนในการทําการทดลองใหเหมาะสม และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการ

ทําการทดลอง 

    5. ผูวิจัยทําการดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง ตามแผนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

เปนเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 

ตารางที่ 2 กําหนดการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง

สัปดาห ว ัน

 

1 

วันจันทรที่ 

วันพุธท่ี 17 

วันศุกรที่ 

 

2 

 

วันจันทรที่ 

วันพุธท่ี 24 

วันศุกรที่ 

 

3 

วันจันทรที่ 

วันพุธท่ี 31 

วันศุกรที่ 

 

4 

วันจันทรที่ 

วันพุธท่ี 7 

วันศุกรที่ 

 

5 

 

วันจันทรที่ 

วันพุธท่ี 14 

วันศุกร 16 

 

6. เมื่อดําเนินการทดสอบการคิดเชิงเหตุผลครบ 

ตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชุดเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช

ทดสอบกอนการทดลอง 

   7. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ โดยหาคาเฉลี่ย 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 

 

7. ผลการวิจัย  
 1.  เด็กปฐมวัยมีผลการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลหลังไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางสูงขึ้น โดยมี

คะแนนเฉลี่ย 5.25 คะแนน คิดเปนรอยละ 

           2. หลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น โดยกอนการจัดกิจกรรม

นิทานผาแปลงรางเด็กมีการคิดเชิงเหตุผลมีคาเฉลี่ย เทากับ 

แปลงรางเด็กมีการคิดเชิงเหตุผลมีคาเฉลี่ย เทากับ 

  2.1 ดานการเปรียบเทียบ กอนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางเด็กมีการคิดเชิงเหตุผล

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ผูวิจัยจัดเตรียมสภาพแวดลอมในหองเรียนในการทําการทดลองใหเหมาะสม และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการ

ยทําการดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง ตามแผนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน ในวันจันทร-วันศุกร วันละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง  ดังตารางที่ 

กําหนดการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง 

วันที่ทําการทดลอง เวลาทําการทดลอง 

วันจันทรที่ 15 มกราคม 2561    09:00 –  09:30 เรื่อง ของขวัญของแตงไทย

17 มกราคม 2561 09:00 –  09:30 เรื่อง โลกใตทะเล

วันศุกรที่ 19 มกราคม 2561 09:00 –  09:30 เรื่อง เพื่อนรักของหมีนอย 

วันจันทรที่ 22 มกราคม 2561 09:00 –  09:30 เรื่อง สองพี่นอง  

24 มกราคม 2561 09:00 –  09:30 เรื่อง เจาขนปุย

วันศุกรที่ 26 มกราคม 2561 09:00 –  09:30 เรื่อง น้ําหวานผูใจดี

วันจันทรที่ 29 มกราคม 2561 09:00 –  09:30 เรื่อง หมีกับสุนัข

31 มกราคม 2561 09:00 –  09:30 เรื่อง กระตายนอยจอมซน

วันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ 2561 09:00 –  09:30 เรื่อง กอนเมฆ

วันจันทรที่ 5 กุมภาพันธ 2561 09:00 –  09:30 เรื่อง กระเจีย๊บจอมซน

7 กุมภาพันธ 2561 09:00 –  09:30 เรื่อง หมีผูกลาหาญ

วันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 2561 09:00 –  09:30 เรื่อง สะพานสามัคคี

วันจันทรที่ 12 กุมภาพันธ 2561 09:00 –  09:30 เรื่อง หนอนสามตัว

14 กุมภาพันธ 2561 09:00 –  09:30 เรื่อง หนอนแปลงราง

16 กุมภาพันธ 2561 09:00 –  09:30 เรื่อง กระตายกับลิง

เมื่อดําเนินการทดสอบการคิดเชิงเหตุผลครบ 5 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง 

ตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชุดเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช

นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ โดยหาคาเฉลี่ย 

เด็กปฐมวัยมีผลการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลหลังไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางสูงขึ้น โดยมี

คะแนน คิดเปนรอยละ 17.50 

หลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น โดยกอนการจัดกิจกรรม

กมีการคิดเชิงเหตุผลมีคาเฉลี่ย เทากับ 8.13 และหลังการจัดกิจกรรมนิทานผา

แปลงรางเด็กมีการคิดเชิงเหตุผลมีคาเฉลี่ย เทากับ 12.7โดยแยกเปนรายดานดังตอไปนี ้

ดานการเปรียบเทียบ กอนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางเด็กมีการคิดเชิงเหตุผล

82 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผูวิจัยจัดเตรียมสภาพแวดลอมในหองเรียนในการทําการทดลองใหเหมาะสม และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการ

ยทําการดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง ตามแผนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ครั้ง  ดังตารางที่ 2 

ชื่อนิทาน 

เรื่อง ของขวัญของแตงไทย 

เรื่อง โลกใตทะเล 

เรื่อง เพื่อนรักของหมีนอย  

เรื่อง สองพี่นอง   

เรื่อง เจาขนปุย 

เรื่อง น้ําหวานผูใจด ี

เรื่อง หมีกับสุนัข 

เรื่อง กระตายนอยจอมซน 

เรื่อง กอนเมฆ 

เรื่อง กระเจีย๊บจอมซน 

หมีผูกลาหาญ 

เรื่อง สะพานสามัคค ี

เรื่อง หนอนสามตัว 

เรื่อง หนอนแปลงราง 

เรื่อง กระตายกับลิง 

สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับกลุม

ตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชุดเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช

นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ โดยหาคาเฉลี่ย ( x )และสวน

เด็กปฐมวัยมีผลการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลหลังไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางสูงขึ้น โดยมี

หลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น โดยกอนการจัดกิจกรรม

และหลังการจัดกิจกรรมนิทานผา 

ดานการเปรียบเทียบ กอนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางเด็กมีการคิดเชิงเหตุผล 



 

 

ดานการเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ยเทากับ 

ดานการเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ยเทากับ 

                       2.2 ดานการจัดประเภท กอนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางเด็กมีการคิดเชิงเหตุผล

ดานการจัดประเภทมีคาเฉลี่ยเทา

ดานการจัดประเภทมีคาเฉลี่ยเทากับ 

                      2.3 ดานการสรุปความ กอนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางเด็กมีการคิดเชิงเหตุผล

ดานการสรุปความมีคาเฉลี่ยเทากับ 

ดานการสรุปความมีคาเฉลี่ยเทากับ 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด

กิจกรรมนิทานผาแปลงราง ผลการวิจั

เหตุผลสูงกวากอนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว โดยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้

เด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้นหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เนื่องจากกิจ

แปลงราง เปนกิจกรรมการเลานิทานที่เนนใหเด็กไดใชความคิด พิจารณาอยางมีเหตุผล ผานเนื้อเรื่องนิทานกระซับ 

เขาใจงาย และที่สําคัญคือ เด็กสามารถไดใชจินตนาการไดอยางเต็มที่ อีกท้ังเด็กยังไดคิดและคาดเดาตลอดทั้งเรื่องวา 

ผาขนหนูนั้นจะแปลงรางกลายเปนสัตวชนิดไหนเมื่อนิทานจบ ซึ่งการที่เด็กจะสามารถตอบไดถูกตองนั้น เด็กจะตอง

อาศัยประสบการณเดิมรวมไปถึงประสบการณใหมที่ไดรับมาเชื่อมโยงกันเพื่อสรุปหาคําตอบ ซึ่งถือเปนลักษณะของ

การคิดเชิงเหตุผล เชนเดียวกับ อารมณ สุวรรณปาล 

เปนการนําเอาประสบการณมาเชื่อมโยงสัมพันธกัน เปรียบเทียบหาสาเหตุและผลในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง

แตกตางจากการคิดของผูใหญ เด็กจะใชเหตุผลในทางท่ีถูกตองเหมาะสมหรือไมเหมาะสมก็ได เนื่องจากเปนวัยที่อยู

ในพัฒนาการขั้นกอนปฏิบัติการการคิด คือการคิดของเด็กนั้นขึ้นอยูกับการรับรู การใหเหตุผลของเด็กจะใหเหตุผล

จากที่สิ่งพบเห็นหรือมีประสบการณที่เกี่ยวของกับการเรียนรู การสังเกต เปรียบเทียบ การจัดลําดับความสําคัญ การ

คิดหาทางเลือกหรือการสรุปและนําไปใช ท้ังน้ี กุลยาตันติ ผลาชี

สําหรับการสรางการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย ไมมีเด็กคนใดไมชอบฟงนิทาน นิทานสามารถสรางจินตนาการ ความ

ฝน ความคิด ความเขาใจและการรับรูใหกับเด็ก และ สมศักดิ์ ปริปรุณะ 

เสริมสรางสติปญญาไดอยางเปนรูปธรรมเชน การจับใจความสําคัญของเรื่อง มีทักษะการใชภาษา รูจักการเรียบเรียง

ถอยคําในการโตตอบระหวางผูเลาและผูฟง เพิ่มพูนคําศัพทและขยายประสบการณของตนเองใหกวางขวางยิ่งขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับ นภาปย สิริกรกาญจนา 

ของเด็ก โดยที่เซลลสมองของเด็กจะเชื่อมตอกันเมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่มีความหมายใกลตัวโดยผาน

สื่อกลางการเรียนรูที่ชวยกระตุนใหเด็กไดมีโอกาสคิดและแสดงออกซึ่งความคิดของตนเอง และเนื่อง

นิทานผาแปลงรางเปนกิจกรรมที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดังนั้นการจัดกิจกรรมจะเปดโอกาสใหแด็กไดมีสวนรวมตลอดทั้ง

กิจกรรม เชน ในระหวางที่เลานิทานผูเลาอาจจะมีการพูดคุยและปฏิบัติกับเด็ก เปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็น 

และเมื่อนิทานจบจะไดผาขนหนูที่แ

ชนิดไหนและตอเติมใหสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับ พัชรี คุมชาติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เด็กมีการคิดเชิงเหตุผล

ดานการเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 

ดานการจัดประเภท กอนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางเด็กมีการคิดเชิงเหตุผล

ดานการจัดประเภทมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 และหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เด็กมีการคิดเชิงเหตุผล

ดานการจัดประเภทมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 

ดานการสรุปความ กอนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางเด็กมีการคิดเชิงเหตุผล

ดานการสรุปความมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.46 และหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เด็กมีการคิดเชิงเหตุผล

ดานการสรุปความมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด

กิจกรรมนิทานผาแปลงราง ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางมีการคิดเชิง

เหตุผลสูงกวากอนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว โดยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้

เด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้นหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เนื่องจากกิจ

แปลงราง เปนกิจกรรมการเลานิทานที่เนนใหเด็กไดใชความคิด พิจารณาอยางมีเหตุผล ผานเนื้อเรื่องนิทานกระซับ 

เขาใจงาย และที่สําคัญคือ เด็กสามารถไดใชจินตนาการไดอยางเต็มที่ อีกท้ังเด็กยังไดคิดและคาดเดาตลอดทั้งเรื่องวา 

กลายเปนสัตวชนิดไหนเมื่อนิทานจบ ซึ่งการที่เด็กจะสามารถตอบไดถูกตองนั้น เด็กจะตอง

อาศัยประสบการณเดิมรวมไปถึงประสบการณใหมที่ไดรับมาเชื่อมโยงกันเพื่อสรุปหาคําตอบ ซึ่งถือเปนลักษณะของ

การคิดเชิงเหตุผล เชนเดียวกับ อารมณ สุวรรณปาล (2551) ที่ไดกลาวไววา ทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 

เปนการนําเอาประสบการณมาเชื่อมโยงสัมพันธกัน เปรียบเทียบหาสาเหตุและผลในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง

แตกตางจากการคิดของผูใหญ เด็กจะใชเหตุผลในทางท่ีถูกตองเหมาะสมหรือไมเหมาะสมก็ได เนื่องจากเปนวัยที่อยู

อนปฏิบัติการการคิด คือการคิดของเด็กนั้นขึ้นอยูกับการรับรู การใหเหตุผลของเด็กจะใหเหตุผล

จากที่สิ่งพบเห็นหรือมีประสบการณที่เกี่ยวของกับการเรียนรู การสังเกต เปรียบเทียบ การจัดลําดับความสําคัญ การ

คิดหาทางเลือกหรือการสรุปและนําไปใช ท้ังน้ี กุลยาตันติ ผลาชวีะ (2541) ไดกลาววา นิทานคือสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ

สําหรับการสรางการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย ไมมีเด็กคนใดไมชอบฟงนิทาน นิทานสามารถสรางจินตนาการ ความ

ฝน ความคิด ความเขาใจและการรับรูใหกับเด็ก และ สมศักดิ์ ปริปรุณะ (2542) ไดกลาวไววา นิทานเปนสิ่ง

มสรางสติปญญาไดอยางเปนรูปธรรมเชน การจับใจความสําคัญของเรื่อง มีทักษะการใชภาษา รูจักการเรียบเรียง

ถอยคําในการโตตอบระหวางผูเลาและผูฟง เพิ่มพูนคําศัพทและขยายประสบการณของตนเองใหกวางขวางยิ่งขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับ นภาปย สิริกรกาญจนา (2553) ที่กลาววา สิ่งที่ไดจากการเลานิทานใหเด็กฟงนั้นจะชวยพัฒนาสมอง

ของเด็ก โดยที่เซลลสมองของเด็กจะเชื่อมตอกันเมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่มีความหมายใกลตัวโดยผาน

สื่อกลางการเรียนรูที่ชวยกระตุนใหเด็กไดมีโอกาสคิดและแสดงออกซึ่งความคิดของตนเอง และเนื่อง

นิทานผาแปลงรางเปนกิจกรรมที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดังนั้นการจัดกิจกรรมจะเปดโอกาสใหแด็กไดมีสวนรวมตลอดทั้ง

กิจกรรม เชน ในระหวางที่เลานิทานผูเลาอาจจะมีการพูดคุยและปฏิบัติกับเด็ก เปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็น 

และเมื่อนิทานจบจะไดผาขนหนูที่แปลงรางเปนสัตวมาหนึ่งชนิดและยังไมสมบูรณ เด็กจะตองชวยกันคิดวาเปนสัตว

ชนิดไหนและตอเติมใหสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับ พัชรี คุมชาติ (2553) ที่ไดกลาวไววา การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

และหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เด็กมีการคิดเชิงเหตุผล 

ดานการจัดประเภท กอนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางเด็กมีการคิดเชิงเหตุผล 

และหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เด็กมีการคิดเชิงเหตุผล 

ดานการสรุปความ กอนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางเด็กมีการคิดเชิงเหตุผล 

และหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เด็กมีการคิดเชิงเหตุผล 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด

ยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางมีการคิดเชิง

เหตุผลสูงกวากอนการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว โดยสามารถอภิปรายผลได ดังนี ้

เด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้นหลังการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง เนื่องจากกิจกรรมนิทานผา

แปลงราง เปนกิจกรรมการเลานิทานที่เนนใหเด็กไดใชความคิด พิจารณาอยางมีเหตุผล ผานเนื้อเรื่องนิทานกระซับ 

เขาใจงาย และที่สําคัญคือ เด็กสามารถไดใชจินตนาการไดอยางเต็มที่ อีกท้ังเด็กยังไดคิดและคาดเดาตลอดทั้งเรื่องวา 

กลายเปนสัตวชนิดไหนเมื่อนิทานจบ ซึ่งการที่เด็กจะสามารถตอบไดถูกตองนั้น เด็กจะตอง

อาศัยประสบการณเดิมรวมไปถึงประสบการณใหมที่ไดรับมาเชื่อมโยงกันเพื่อสรุปหาคําตอบ ซึ่งถือเปนลักษณะของ

ทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 

เปนการนําเอาประสบการณมาเชื่อมโยงสัมพันธกัน เปรียบเทียบหาสาเหตุและผลในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง

แตกตางจากการคิดของผูใหญ เด็กจะใชเหตุผลในทางท่ีถูกตองเหมาะสมหรือไมเหมาะสมก็ได เนื่องจากเปนวัยที่อยู

อนปฏิบัติการการคิด คือการคิดของเด็กนั้นขึ้นอยูกับการรับรู การใหเหตุผลของเด็กจะใหเหตุผล

จากที่สิ่งพบเห็นหรือมีประสบการณที่เกี่ยวของกับการเรียนรู การสังเกต เปรียบเทียบ การจัดลําดับความสําคัญ การ

ไดกลาววา นิทานคือสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ

สําหรับการสรางการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย ไมมีเด็กคนใดไมชอบฟงนิทาน นิทานสามารถสรางจินตนาการ ความ

ไดกลาวไววา นิทานเปนสิ่ง

มสรางสติปญญาไดอยางเปนรูปธรรมเชน การจับใจความสําคัญของเรื่อง มีทักษะการใชภาษา รูจักการเรียบเรียง

ถอยคําในการโตตอบระหวางผูเลาและผูฟง เพิ่มพูนคําศัพทและขยายประสบการณของตนเองใหกวางขวางยิ่งขึ้น ซึ่ง

า สิ่งที่ไดจากการเลานิทานใหเด็กฟงนั้นจะชวยพัฒนาสมอง

ของเด็ก โดยที่เซลลสมองของเด็กจะเชื่อมตอกันเมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่มีความหมายใกลตัวโดยผาน

สื่อกลางการเรียนรูที่ชวยกระตุนใหเด็กไดมีโอกาสคิดและแสดงออกซึ่งความคิดของตนเอง และเนื่องจากกิจกรรม

นิทานผาแปลงรางเปนกิจกรรมที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดังนั้นการจัดกิจกรรมจะเปดโอกาสใหแด็กไดมีสวนรวมตลอดทั้ง

กิจกรรม เชน ในระหวางที่เลานิทานผูเลาอาจจะมีการพูดคุยและปฏิบัติกับเด็ก เปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็น 

ปลงรางเปนสัตวมาหนึ่งชนิดและยังไมสมบูรณ เด็กจะตองชวยกันคิดวาเปนสัตว

ที่ไดกลาวไววา การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล



 

 

ในชวงปฐมวัยจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง กิจกรรมที่จะนํามาใชพัฒนาความสามารถ

กิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวม แสดงพฤติกรรมการสืบคน โดยมีบรรยากาศที่สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กไดคิด ไดพูด

อธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิด ไดกระทําและสรุปพรอมทั้งแสดงการยืนยันขอสรุปแนวคิดนั้น โดยการใช

คําถามใหเด็กเกิดการคิด จัดสภาพแว

ตรง โดยคํานึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก 

เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางมีการคิดเชิงเหตุผลรายดานสูงขึ้นในทุกดาน ทั้งใน

ดานการเปรียบเทียบ การจัดประเภทและการสรุปความเ

โอกาสใหเด็กไดใชเหตุผลในการคิดเปรียบเทียบ การจัดประเภทและการสรุปความจากเนื้อเรื่องนิทาน  ซึ่งสอดคลอง

กับ นภเนตร ธรรมบวร (2544

เด็กปฐมวัย หากเด็กปฐมวัยไดรับการกระตุนและมีการเตรียมความพรอมดวยการใชคําถามอยางถูกวิธี จะสงผลให

พัฒนาการทางสติปญญาเจริญงอกงาม เชนเดียวกับ จินตนา ปรีดานันต 

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการคิดของเด็กปฐมวัย เ

ตอเนื่องอยูตลอดเวลา เด็กปฐมวัยจะนําความรูเดิมมาเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจกับความรูใหม คําถามจึงมี

สวนชวยพัฒนากระบวนการคิด ครูควรสงเสริมใหเด็กเปนคนคิดอยางมีเหตุผล ดวยการใชคําถามกระตุนใหเด็กสนใจ

สิ่งตาง ๆ เกิดความเชื่อมโยงระหวางความคิด ชวยสงเสริมและทาทายความอยากรูอยากเห็นของเด็กปฐมวัยไดเปน

อยางดี แตครูควรมีเทคนิคในการเลือกใชคําถามที่หลากหลายและควรเปนคําถามปลายเปด ขณะใชคําถามครูควร

สรางบรรยากาศใหอบอุน ผอนคลาย ไมปดกั้นความคิดของเด็ก ที่สําคัญ

ผูตอบคําถาม เพื่อตอบสนองความตองการในชวงวัยที่มีความอยากรูอยากเห็นและสนใจสิ่งตางๆรอบตัว และยัง

สอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ 

ดวยคําถามเกี่ยวกับประเด็นสาระสําคัญของเรื่อง ลักษณะตัวละครตัวแสดงในเรื่อง ความรูและคําสอนที่ไดจากเรื่อง 

เพื่อใหเด็กไดติดตามทบทวนและเก็บขอมูลความรูจากนิทาน เปนการย้ําเตือนทําใหเด็กจดจําไดดีตัวอยางเชน คํา

สอนวา เมื่อผูใหญใหของหรือทําอะไรใหเรา เราควรพูดวา ขอบคุ

ชีวิตประจําวัน  เชน เมื่อคุณแมใหเงินมาโรงเรียนเด็กๆ ก็ตองสวัสดีพรอมกับพูดวาขอบคุณคะ

ผลการวิจัยครั้งน้ี แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของ

เด็กปฐมวัยในแตละดานได ทั้งในดานการเปรียบเทียบ การจัดประเภทและการสรุปความ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมนิทาน

ผาแปลงราง เปนกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดใชจินตนาการ และความคิดในการพิจารณาเรื่องราวตางๆในนิทาน และ

ผานการตอบคําถามอยางมีเหตุผล ดังนั้นเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผาแปล

เหตุผลสูงขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจยั

    1. เนื่องจากเด็กมีความสนใจในกิจกรรมนิทานผาแปลงราง ควรมกีารขยายเวลาเพื่อตอบสนองความ

สนใจของเด็ก 

2. ในระหวางท่ีผูวิจัยถามคําถาม เด็กมีความสนใจที่จะตอบคาํถามหลายคนพรอมๆกัน 

สรางขอตกลงรวมกันกอนการจดักจิกรรมนิทานผาแปลงราง

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
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ในชวงปฐมวัยจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง กิจกรรมที่จะนํามาใชพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลตองเนน

กิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวม แสดงพฤติกรรมการสืบคน โดยมีบรรยากาศที่สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กไดคิด ไดพูด

อธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิด ไดกระทําและสรุปพรอมทั้งแสดงการยืนยันขอสรุปแนวคิดนั้น โดยการใช

คําถามใหเด็กเกิดการคิด จัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมกระตุนใหเด็กคิดอยูเสมอใหเด็กไดคนควาจากประสบการณ

ตรง โดยคํานึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก  

เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางมีการคิดเชิงเหตุผลรายดานสูงขึ้นในทุกดาน ทั้งใน

ดานการเปรียบเทียบ การจัดประเภทและการสรุปความเนื่องจากในกิจกรรมนิทานผาแปลงรางมีการใชคําถามที่เปด

โอกาสใหเด็กไดใชเหตุผลในการคิดเปรียบเทียบ การจัดประเภทและการสรุปความจากเนื้อเรื่องนิทาน  ซึ่งสอดคลอง

2544) ที่กลาววา คําถามเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและชวยพัฒนาความคิดใหกั

เด็กปฐมวัย หากเด็กปฐมวัยไดรับการกระตุนและมีการเตรียมความพรอมดวยการใชคําถามอยางถูกวิธี จะสงผลให

พัฒนาการทางสติปญญาเจริญงอกงาม เชนเดียวกับ จินตนา ปรีดานันต (2546) ที่ไดกลาวไววา คําถามนับวามี

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการคิดของเด็กปฐมวัย เพราะการคิดของเด็กในชวงวัยดังกลาวจะเกิดขึ้น

ตอเนื่องอยูตลอดเวลา เด็กปฐมวัยจะนําความรูเดิมมาเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจกับความรูใหม คําถามจึงมี

สวนชวยพัฒนากระบวนการคิด ครูควรสงเสริมใหเด็กเปนคนคิดอยางมีเหตุผล ดวยการใชคําถามกระตุนใหเด็กสนใจ

ง ๆ เกิดความเชื่อมโยงระหวางความคิด ชวยสงเสริมและทาทายความอยากรูอยากเห็นของเด็กปฐมวัยไดเปน

อยางดี แตครูควรมีเทคนิคในการเลือกใชคําถามที่หลากหลายและควรเปนคําถามปลายเปด ขณะใชคําถามครูควร

สรางบรรยากาศใหอบอุน ผอนคลาย ไมปดกั้นความคิดของเด็ก ที่สําคัญควรสงเสริมใหเด็กเปนทั้งผูตั้งคําถามและ

ผูตอบคําถาม เพื่อตอบสนองความตองการในชวงวัยที่มีความอยากรูอยากเห็นและสนใจสิ่งตางๆรอบตัว และยัง

สอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541) ที่ไดกลาววาข้ันตอนสุดทายของการเลานิทานทุกครั้ง ควรมีการสรุปเรื่อง

กี่ยวกับประเด็นสาระสําคัญของเรื่อง ลักษณะตัวละครตัวแสดงในเรื่อง ความรูและคําสอนที่ไดจากเรื่อง 

เพื่อใหเด็กไดติดตามทบทวนและเก็บขอมูลความรูจากนิทาน เปนการย้ําเตือนทําใหเด็กจดจําไดดีตัวอยางเชน คํา

สอนวา เมื่อผูใหญใหของหรือทําอะไรใหเรา เราควรพูดวา ขอบคุณคะหรือขอบคุณครับ เด็กนําไปปฏิบัติไดใน

ชีวิตประจําวัน  เชน เมื่อคุณแมใหเงินมาโรงเรียนเด็กๆ ก็ตองสวัสดีพรอมกับพูดวาขอบคุณคะ

ผลการวิจัยครั้งน้ี แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของ

ทั้งในดานการเปรียบเทียบ การจัดประเภทและการสรุปความ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมนิทาน

ผาแปลงราง เปนกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดใชจินตนาการ และความคิดในการพิจารณาเรื่องราวตางๆในนิทาน และ

ผานการตอบคําถามอยางมีเหตุผล ดังนั้นเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผาแปล

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจยั 

เนื่องจากเด็กมีความสนใจในกิจกรรมนิทานผาแปลงราง ควรมกีารขยายเวลาเพื่อตอบสนองความ

ในระหวางท่ีผูวิจัยถามคําถาม เด็กมีความสนใจที่จะตอบคาํถามหลายคนพรอมๆกัน 

สรางขอตกลงรวมกันกอนการจดักจิกรรมนิทานผาแปลงราง 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
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ในการคิดเชิงเหตุผลตองเนน

กิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวม แสดงพฤติกรรมการสืบคน โดยมีบรรยากาศที่สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กไดคิด ไดพูด

อธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิด ไดกระทําและสรุปพรอมทั้งแสดงการยืนยันขอสรุปแนวคิดนั้น โดยการใช

ดลอมและกิจกรรมกระตุนใหเด็กคิดอยูเสมอใหเด็กไดคนควาจากประสบการณ

เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางมีการคิดเชิงเหตุผลรายดานสูงขึ้นในทุกดาน ทั้งใน

นื่องจากในกิจกรรมนิทานผาแปลงรางมีการใชคําถามที่เปด

โอกาสใหเด็กไดใชเหตุผลในการคิดเปรียบเทียบ การจัดประเภทและการสรุปความจากเนื้อเรื่องนิทาน  ซึ่งสอดคลอง

ที่กลาววา คําถามเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและชวยพัฒนาความคิดใหกบั

เด็กปฐมวัย หากเด็กปฐมวัยไดรับการกระตุนและมีการเตรียมความพรอมดวยการใชคําถามอยางถูกวิธี จะสงผลให

ที่ไดกลาวไววา คําถามนับวามี

พราะการคิดของเด็กในชวงวัยดังกลาวจะเกิดขึ้น

ตอเนื่องอยูตลอดเวลา เด็กปฐมวัยจะนําความรูเดิมมาเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจกับความรูใหม คําถามจึงมี

สวนชวยพัฒนากระบวนการคิด ครูควรสงเสริมใหเด็กเปนคนคิดอยางมีเหตุผล ดวยการใชคําถามกระตุนใหเด็กสนใจ

ง ๆ เกิดความเชื่อมโยงระหวางความคิด ชวยสงเสริมและทาทายความอยากรูอยากเห็นของเด็กปฐมวัยไดเปน

อยางดี แตครูควรมีเทคนิคในการเลือกใชคําถามที่หลากหลายและควรเปนคําถามปลายเปด ขณะใชคําถามครูควร

ควรสงเสริมใหเด็กเปนทั้งผูตั้งคําถามและ

ผูตอบคําถาม เพื่อตอบสนองความตองการในชวงวัยที่มีความอยากรูอยากเห็นและสนใจสิ่งตางๆรอบตัว และยัง

ที่ไดกลาววาข้ันตอนสุดทายของการเลานิทานทุกครั้ง ควรมีการสรุปเรื่อง

กี่ยวกับประเด็นสาระสําคัญของเรื่อง ลักษณะตัวละครตัวแสดงในเรื่อง ความรูและคําสอนที่ไดจากเรื่อง 

เพื่อใหเด็กไดติดตามทบทวนและเก็บขอมูลความรูจากนิทาน เปนการย้ําเตือนทําใหเด็กจดจําไดดีตัวอยางเชน คํา

ณคะหรือขอบคุณครับ เด็กนําไปปฏิบัติไดใน

ชีวิตประจําวัน  เชน เมื่อคุณแมใหเงินมาโรงเรียนเด็กๆ ก็ตองสวัสดีพรอมกับพูดวาขอบคุณคะ 

ผลการวิจัยครั้งน้ี แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของ

ทั้งในดานการเปรียบเทียบ การจัดประเภทและการสรุปความ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมนิทาน

ผาแปลงราง เปนกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดใชจินตนาการ และความคิดในการพิจารณาเรื่องราวตางๆในนิทาน และ

ผานการตอบคําถามอยางมีเหตุผล ดังนั้นเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงราง จึงมีการคิดเชิง

เนื่องจากเด็กมีความสนใจในกิจกรรมนิทานผาแปลงราง ควรมกีารขยายเวลาเพื่อตอบสนองความ

ในระหวางท่ีผูวิจัยถามคําถาม เด็กมีความสนใจที่จะตอบคาํถามหลายคนพรอมๆกัน ดังนั้นควรมีการ



 

 

1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมนิทานผาแปลงรางที่มตีอการพฒันาดานอื่นๆ เชน ดานกลามเนื้อเล็ก 

ดานความคดิสรางสรรค ดานทักษะทางภาษา เปนตน

 2. ควรมีการศึกษาเกีย่วกับกิจกรรมที่ชวยพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย เชน เกม การละเลน

ตางๆ และนิทานมายากล เปนตน
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การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

 

บทคัดยอ 
           การวิจัยเพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ลงทุนปลูกมะมวง  ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่ชวย

สรางรายไดใหกับเกษตรกรในพื้นที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  การจัดการตนทุนที่ดีจะทําใหเกษตรกรมี

รายไดเพิ่มขึ้น  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 

หนึ่งผลิตภัณฑในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  

หนึ่งผลิตภัณฑของอําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ เกษตรกรผูปลูก

น้ําดอกไม จํานวน 350รายกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชตารางสําเร็จรูปของ 

ประชากรทั้งหมด 2,815 ราย ดวยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม 

วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดในเชิงพรรณนา สถิติที่ใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน

 ผลการวิเคราะหพบวา 

ปลูกมะมวง  111,025.63 บาทตอไร  กําไรสุทธิ  

มาก  ดังนั้นมะมวงจึงเปนพืชเศรษฐกิจและเปนพืชนิยมที่ชาวเกษตรกรอําเภอเนินมะปรางนิยมปลูกเพือ่สรางรายได

ซึ่งสภาพอากาศท่ีแปรปรวนและแมลงศัตรูพื

 
คําสําคัญ :  ตนทุน, ผลตอบแทน
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อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ณฐวัฒน  พระงาม
1 

การวิจัยเพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ลงทุนปลูกมะมวง  ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่ชวย

สรางรายไดใหกับเกษตรกรในพื้นที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  การจัดการตนทุนที่ดีจะทําใหเกษตรกรมี

รายไดเพิ่มขึ้น  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนที่ไดรับจากการผลิตสินคาหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  2)เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการผลิตสินคาหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑของอําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ เกษตรกรผูปลูก

รายกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie 

ราย ดวยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม 

วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดในเชิงพรรณนา สถิติที่ใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน

ผลการวิเคราะหพบวา เกษตรกรมตีนทุนรวมเฉลี่ยในการปลูก  8,745.34 บาทตอไร ผลตอบแทนจากการ

บาทตอไร  กําไรสุทธิ  101,866.90บาทตอไร  เกษตรกรจึงมีกําไรจากการปลูกมะมวง

มาก  ดังนั้นมะมวงจึงเปนพืชเศรษฐกิจและเปนพืชนิยมที่ชาวเกษตรกรอําเภอเนินมะปรางนิยมปลูกเพือ่สรางรายได

ซึ่งสภาพอากาศท่ีแปรปรวนและแมลงศัตรูพืชทําความเสยีหายกับมะมวงมากที่สุด 

ผลตอบแทน, หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
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Costs and Returns analysis of One Tambon One Product Project,

Noen Maprang District, Phitsanulok Province.

 

Abstract 
Research to analyze the costs and returns of farmers who invest in mango cultivation, 

which are economic plant that help generate income for farmers in the area of 

Phitsanulok Province. Good cost management will increase farmers' income. This research was 

aimed: 1) to study the cost and return received from OTOP production in the Noen Maprang 

District, Phitsanulok Province. 2) to study problems and obst

Noen Maprang District, Phitsanulok Province. The sample was obtained with simple random 

sampling, which consisted of 350 Nam Doc Mai mango farmers from a population of 2,815 people 

and a sample size determined using the 

collected by questionnaire,

mean, costs and returns analysis.

The findings showed that the average costs and returns per 

were 8745.34 Bath and 111,025.63 Bath. Net profit is 101,866.90 Bath per 

profit from production mangoes. Thus, mangoes are economic and popular crops that farmers 

in the Noen Maprang district grew to 

were mostly. 

 

Keywords : Cost, return, One Tambon One Product
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Costs and Returns analysis of One Tambon One Product Project,

Noen Maprang District, Phitsanulok Province.
 

Nathawat Prangam
1 

Research to analyze the costs and returns of farmers who invest in mango cultivation, 

which are economic plant that help generate income for farmers in the area of 

Phitsanulok Province. Good cost management will increase farmers' income. This research was 

aimed: 1) to study the cost and return received from OTOP production in the Noen Maprang 

District, Phitsanulok Province. 2) to study problems and obstacles the production of OTOP in the 

Noen Maprang District, Phitsanulok Province. The sample was obtained with simple random 

sampling, which consisted of 350 Nam Doc Mai mango farmers from a population of 2,815 people 

and a sample size determined using the method of Krejcie and Morgan. The instruments were 

questionnaire, were analyzed by descriptive data. Statistics used

mean, costs and returns analysis. 

The findings showed that the average costs and returns per rai of the production for mangoes 

were 8745.34 Bath and 111,025.63 Bath. Net profit is 101,866.90 Bath per rai.

profit from production mangoes. Thus, mangoes are economic and popular crops that farmers 

grew to generate income. The variable weather and the destructive pest 

Cost, return, One Tambon One Product 

                   

Administration and Accountancy, Phitsanulok University, Phitsanulok Province. 
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Research to analyze the costs and returns of farmers who invest in mango cultivation, 

which are economic plant that help generate income for farmers in the area of Noen Maprang, 

Phitsanulok Province. Good cost management will increase farmers' income. This research was 

aimed: 1) to study the cost and return received from OTOP production in the Noen Maprang 

acles the production of OTOP in the 

Noen Maprang District, Phitsanulok Province. The sample was obtained with simple random 

sampling, which consisted of 350 Nam Doc Mai mango farmers from a population of 2,815 people 

method of Krejcie and Morgan. The instruments were 

were analyzed by descriptive data. Statistics used were percentage, 

of the production for mangoes 

rai.Farmers have a lot of 

profit from production mangoes. Thus, mangoes are economic and popular crops that farmers 

generate income. The variable weather and the destructive pest 

Administration and Accountancy, Phitsanulok University, Phitsanulok Province. 



 

 

1. บทนํา 
           โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนแนวทางที่สรางความเจริญแกชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความ

เปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพ มี

จุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองที่สอดคลองกับวัฒนธ

ตางประเทศและตางประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 

ผลิตสินคาและบริการที่ใชภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล มีเปาหมายที่จะผลิต

สินคาภายในทองถิ่น อาทิเชน สินคาเกษตร วัฒนธรรมพื้นบาน การทองเที่ยว ฯลฯ ใหเปนที่ยอมรับของสากล ซึ่ง

ผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนทองถ่ินมากแคไหน ก็ยิ่งไดรับการประเมินคาสูงในระดับสากลมากขึ้นเทานั้น 

การพึ่งพาตนเองและคิดอยางสรางสรรค ดวยกระบวนการ 

ศักยภาพของทองถิ่น ประชาชนคิดเองลงทุนเอง รัฐบาลหรือหนวยงานทองถิ่นไมไดบังคับ สวนหนาที่ของรัฐบาลคือ 

ชวยหาตลาด พัฒนาเทคโนโลยีเทคนิคตางๆ เชน การแปรรูป เครื่องจักร การเสนอดานขอมูลขาวสาร 

ทรัพยากรมนุษย ตองมีบุคคลที่มีความสามารถ รักทองถิ่น และรักชุมชนอยางแทจริง ไมหวังประโยชนสวนตัว 

พัฒนาโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานทฤษฎี

สถาพร, 2548) ดังนั้น หลายพื้นที่จึงผลักดันและสนับสนุนผลิตภัณฑ

ภายใตโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

ชุมชนในระดับรากหญา จนทําใหสินคา 

ภูมิภาคทั่ว ประเทศ ขณะเดียวกัน สินคาบางรายการยังไดรับความสนใจจากผูซื้อชาวตางชาติอีกดวย

 สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรจากทองถิ่นที่มีเอกลักษณ พัฒนาเปนสินคาที่

สรางรายไดใหแกชุมชน โดยผลิตผลทางการเกษตรถือเปนสินคา 

และสามารถสรางรายไดใหแกชุมชน เนื่องจาก

เกี่ยวของมาโดยตลอด ซึ่งมีการเพาะปลูกอยางแพรหลาย เพราะเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ วิถีชีวิตความ

เปนอยูของคนในทองถิ่น ดังนั้น

เปนที่รูจักกันอยางทั่วโลก โดยภาครัฐมีนโยบายสงเสริมใหมีการพัฒนาโดยเฉพาะดานคุณภาพของผลผลิตใหได

มาตรฐาน ตามยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย พ

จํานวน 7 ชนิด ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลําไย ลิ้นจี่ และมะมวง

ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมะมวงเปนหนึ่งในผลไมที่มีพื้นที่การเพาะปลูกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เปนสินคาการเกษตรที่

มีศักยภาพในดานการผลิต การคาแล

 จังหวัดพิษณุโลกเปนพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนลาง ที่มี

สําหรับในการเพาะปลูกและทําการเกษตรที่

มีพรรณไมนานาชนิด พื้นดินบริเวณนี้คอนขางจะอุดมสมบูรณ

เกษตรกรสามารถใชพื้นท่ีในการเกษตรไดอยางดี ซึ่งอําเภอเนินมะปรางมีผลิตภัณฑ 

เกษตรผลไมแปรรูป ไมกวาดดอกหญา งานจักรสาน ผาทอ เปนตนโดยสินคาเกษตรที่

รูจักและมีชื่อเสียงก็คือ มะมวงน้ําดอกไม 

เพิ่มมากขึ้นทั้งประเทศญี่ปุน มาเลเซีย เกาหลีใต ฮองกง สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา โดยในพื้นที่อําเภอเนินมะปราง 

เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิต มีเกษตรกรปลูกมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทอง สงออกตางประเทศอันดับ 
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โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนแนวทางที่สรางความเจริญแกชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความ

เปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพ มี

จุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น สามารถจําหนายในตลาดทั้งภายใน

ตางประเทศและตางประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ขอ คือ 1) นําภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล 

ผลิตสินคาและบริการที่ใชภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล มีเปาหมายที่จะผลิต

าภายในทองถิ่น อาทิเชน สินคาเกษตร วัฒนธรรมพื้นบาน การทองเที่ยว ฯลฯ ใหเปนที่ยอมรับของสากล ซึ่ง

ผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนทองถ่ินมากแคไหน ก็ยิ่งไดรับการประเมินคาสูงในระดับสากลมากขึ้นเทานั้น 

การพึ่งพาตนเองและคิดอยางสรางสรรค ดวยกระบวนการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” โดยสรางกิจกรรมที่อาศัย

ศักยภาพของทองถิ่น ประชาชนคิดเองลงทุนเอง รัฐบาลหรือหนวยงานทองถิ่นไมไดบังคับ สวนหนาที่ของรัฐบาลคือ 

ชวยหาตลาด พัฒนาเทคโนโลยีเทคนิคตางๆ เชน การแปรรูป เครื่องจักร การเสนอดานขอมูลขาวสาร 

พยากรมนุษย ตองมีบุคคลที่มีความสามารถ รักทองถิ่น และรักชุมชนอยางแทจริง ไมหวังประโยชนสวนตัว 

พัฒนาโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานทฤษฎีหรือปฏิบัติของผูนําในแตละตําบลอยางตอเนื่อง

ดังนั้น หลายพื้นที่จึงผลักดันและสนับสนุนผลิตภัณฑที่เกิดจากภูมิปญญาของทองถิ่นทั่วประเทศ 

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” หรือ OTOP ที่จัดทําขึ้นโดยมีเปาหมายหลักในการสรางรายไดใหกับ

ชุมชนในระดับรากหญา จนทําใหสินคา OTOP หลายผลิตภัณฑเปนที่รูจักและไดรับความนิยมในวงกวางในทุก

ทศ ขณะเดียวกัน สินคาบางรายการยังไดรับความสนใจจากผูซื้อชาวตางชาติอีกดวย

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรจากทองถิ่นที่มีเอกลักษณ พัฒนาเปนสินคาที่

สรางรายไดใหแกชุมชน โดยผลิตผลทางการเกษตรถือเปนสินคา OTOP ที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ 

และสามารถสรางรายไดใหแกชุมชน เนื่องจากประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ

ซึ่งมีการเพาะปลูกอยางแพรหลาย เพราะเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ วิถีชีวิตความ

เปนอยูของคนในทองถิ่น ดังนั้นผลผลติในดานการเกษตรกรรมจึงเปนสินคาเศรษฐกิจและสงออกไปยังประเทศตาง ๆ 

โดยภาครัฐมีนโยบายสงเสริมใหมีการพัฒนาโดยเฉพาะดานคุณภาพของผลผลิตใหได

มาตรฐาน ตามยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. 2558-2562 โดยใหความสําคัญในการพัฒนาผลไมเศรษฐกิจ

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลําไย ลิ้นจี่ และมะมวง เพื่อสนับสนุนการสงออกท่ีมีแนวโนมที่จะ

ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมะมวงเปนหนึ่งในผลไมที่มีพื้นที่การเพาะปลูกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เปนสินคาการเกษตรที่

การคาและสงออกท่ีสําคัญ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2558)

จังหวัดพิษณุโลกเปนพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนลาง ที่มีลักษณะทางกายภาพ

ทําการเกษตรที่หลากหลายชนิด โดยอําเภอเนินมะปรางเปนพื้นที่ที่มีผืนปาอุดมสมบูรณ 

พื้นดินบริเวณนี้คอนขางจะอุดมสมบูรณและมีอากาศหนาวเย็นตลอดป ศักยภาพดังกลาวทําให

เกษตรกรสามารถใชพื้นท่ีในการเกษตรไดอยางดี ซึ่งอําเภอเนินมะปรางมีผลิตภัณฑ OTOP 

ผลไมแปรรูป ไมกวาดดอกหญา งานจักรสาน ผาทอ เปนตนโดยสินคาเกษตรทีท่ําใหอําเภอเนินมะปรางเปนที่

รูจักและมีชื่อเสียงก็คือ มะมวงน้ําดอกไม ซึ่งปจจุบันการสงออกมะมวงของประเทศไทยมีมูลคาสูงขึ้น และขยายตัว

เพิ่มมากขึ้นทั้งประเทศญี่ปุน มาเลเซีย เกาหลีใต ฮองกง สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา โดยในพื้นที่อําเภอเนินมะปราง 

มีศักยภาพในการผลิต มีเกษตรกรปลูกมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทอง สงออกตางประเทศอันดับ 
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โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนแนวทางที่สรางความเจริญแกชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความ

เปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพ มี

รรมในแตละทองถิ่น สามารถจําหนายในตลาดทั้งภายใน

นําภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล (Local Yet Global) 

ผลิตสินคาและบริการที่ใชภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล มีเปาหมายที่จะผลิต

าภายในทองถิ่น อาทิเชน สินคาเกษตร วัฒนธรรมพื้นบาน การทองเที่ยว ฯลฯ ใหเปนที่ยอมรับของสากล ซึ่ง

ผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนทองถ่ินมากแคไหน ก็ยิ่งไดรับการประเมินคาสูงในระดับสากลมากขึ้นเทานั้น 2) ประชาชนมี

” โดยสรางกิจกรรมที่อาศัย

ศักยภาพของทองถิ่น ประชาชนคิดเองลงทุนเอง รัฐบาลหรือหนวยงานทองถิ่นไมไดบังคับ สวนหนาที่ของรัฐบาลคือ 

ชวยหาตลาด พัฒนาเทคโนโลยีเทคนิคตางๆ เชน การแปรรูป เครื่องจักร การเสนอดานขอมูลขาวสาร 3) การสราง

พยากรมนุษย ตองมีบุคคลที่มีความสามารถ รักทองถิ่น และรักชุมชนอยางแทจริง ไมหวังประโยชนสวนตัว 

หรือปฏิบัติของผูนําในแตละตําบลอยางตอเนื่อง (อรพรรณ บุล

ที่เกิดจากภูมิปญญาของทองถิ่นทั่วประเทศ 

ที่จัดทําขึ้นโดยมีเปาหมายหลักในการสรางรายไดใหกับ

หลายผลิตภัณฑเปนที่รูจักและไดรับความนิยมในวงกวางในทุก

ทศ ขณะเดียวกัน สินคาบางรายการยังไดรับความสนใจจากผูซื้อชาวตางชาติอีกดวย 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรจากทองถิ่นที่มีเอกลักษณ พัฒนาเปนสินคาที่

ที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ 

ประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ

ซึ่งมีการเพาะปลูกอยางแพรหลาย เพราะเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ วิถีชีวิตความ

ตในดานการเกษตรกรรมจึงเปนสินคาเศรษฐกิจและสงออกไปยังประเทศตาง ๆ 

โดยภาครัฐมีนโยบายสงเสริมใหมีการพัฒนาโดยเฉพาะดานคุณภาพของผลผลิตใหได

โดยใหความสําคัญในการพัฒนาผลไมเศรษฐกิจหลัก 

เพื่อสนับสนุนการสงออกท่ีมีแนวโนมที่จะ

ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมะมวงเปนหนึ่งในผลไมที่มีพื้นที่การเพาะปลูกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เปนสินคาการเกษตรที่

2558) 

ลักษณะทางกายภาพและภูมิอากาศเหมาะสม

เปนพื้นที่ที่มีผืนปาอุดมสมบูรณ 

และมีอากาศหนาวเย็นตลอดป ศักยภาพดังกลาวทําให

OTOP ที่หลากหลาย ทั้งสินคา

ทําใหอําเภอเนินมะปรางเปนที่

ซึ่งปจจุบันการสงออกมะมวงของประเทศไทยมีมูลคาสูงขึ้น และขยายตัว

เพิ่มมากขึ้นทั้งประเทศญี่ปุน มาเลเซีย เกาหลีใต ฮองกง สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา โดยในพื้นที่อําเภอเนินมะปราง 

มีศักยภาพในการผลิต มีเกษตรกรปลูกมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทอง สงออกตางประเทศอันดับ 1 ของ



 

 

ประเทศ ปลูกมากกวา 8,000 

พันลานบาท(สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรกรสวนใหญยังไมมีการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตนทุนและผลตอบแทนโครงการ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของเกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสามารถ

นําไปใชในการวางแผนสงเสริมการปลู

ธุรกิจของเกษตรกร ตลอดจนเปนขอมูลตอการตัดสินใจของผูสนใจลงทุนในธุรกิจนี้ตอไป

 

2. วัตถุประสงค 
            1) เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนที่ไดรับจากการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในอําเภอเนิน

มะปรางจังหวัดพิษณุโลก 

 2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของอําเภอเนินมะปราง 

จังหวัดพิษณุโลก 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานพื้นที ่

 การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะในเขตพื้นท่ีอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เทาน้ัน

3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนที่ไดรับจากการผลิตมะมวงของเกษตรกร รวมทั้ง

ปญหาและอุปสรรคในการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

3.3 ขอบเขตดานเวลา 

 ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแตเดือน มิถุนายน พ

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
ตนทุน(Cost)  หมายถึง มูลคาที่คิดเปนเงิน 

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑตนทุนประกอบไปดวยตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร

 ตนทุนผันแปร(Variable Cost) 

การเปลีย่นแปลงในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

สามารถวัดเปนหนวยเงินตราได

 ตนทุนคงที ่(Fixed Cost

ตนทุนท่ียอดรวมไมเปลี่ยนแปลงไมวากิจกรรมการทําสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ

 คาใชจายในการดําเนินงาน

ซึ่งประกอบดวยวัตถดุิบทางตรงคาแรงงานทางตรง คาใชจายในการผลิต

 ผลตอบแทน (Return

กอใหเกิดรายไดคุมกับเงินลงทุนใน
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8,000 ไร มีผลผลิตมากกวา 3,000 ตัน/ป แตละปสามารถทําเงินเขาอําเภอมากกวา 

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก, 2561)ซึ่งจากการศึกษาขอมูล พบวา 

เกษตรกรสวนใหญยังไมมีการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตนทุนและผลตอบแทนโครงการ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของเกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสามารถ

นําไปใชในการวางแผนสงเสริมการปลูกมะมวงน้ําดอกไมแกเกษตรกร และเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนิน

ธุรกิจของเกษตรกร ตลอดจนเปนขอมูลตอการตัดสินใจของผูสนใจลงทุนในธุรกิจนี้ตอไป 

เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนที่ไดรับจากการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในอําเภอเนิน

เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของอําเภอเนินมะปราง 

 

การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะในเขตพื้นท่ีอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เทาน้ัน 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนที่ไดรับจากการผลิตมะมวงของเกษตรกร รวมทั้ง

ปญหาและอุปสรรคในการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก

ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

หมายถึง มูลคาที่คิดเปนเงิน ซึ่งใชจายหรือสิ้นเปลืองไปในการดําเนินงานหรือการผลิตสินคา

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑตนทุนประกอบไปดวยตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร 
(Variable Cost) หมายถึงตนทุนชนิดตางๆที่มตีนทุนเปลี่ยนแปลงไปในสัดสวนโดยตรงกับ

การเปลีย่นแปลงในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตั้งแตการลงทุนทําสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑโดยทรพัยากรนั้น

สามารถวัดเปนหนวยเงินตราได 

Fixed Cost) หมายถงึ ตนทุนชนิดตางๆที่มีตนทุนรวมไมเปลีย่นแปลงไปตามจาํนวนเปน

ตนทุนท่ียอดรวมไมเปลี่ยนแปลงไมวากิจกรรมการทําสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรกต็าม

คาใชจายในการดําเนินงาน หมายถึง คาใชจายตางๆที่เกี่ยวของกับการทําสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภณัฑ 

ซึ่งประกอบดวยวัตถดุิบทางตรงคาแรงงานทางตรง คาใชจายในการผลิต 

Return)หมายถึง รายรับที่เกิดจากการประกอบกิจการและความสามารถของเงินทุนที่จะ

กอใหเกิดรายไดคุมกับเงินลงทุนในการทําสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภัณฑ 
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ป แตละปสามารถทําเงินเขาอําเภอมากกวา 2 

จากการศึกษาขอมูล พบวา 

เกษตรกรสวนใหญยังไมมีการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตนทุนและผลตอบแทนโครงการ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของเกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสามารถ

กมะมวงน้ําดอกไมแกเกษตรกร และเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนิน

เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนที่ไดรับจากการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในอําเภอเนิน

เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของอําเภอเนินมะปราง  

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนที่ไดรับจากการผลิตมะมวงของเกษตรกร รวมทั้ง

ในอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก 

. 2562 

ซึ่งใชจายหรือสิ้นเปลืองไปในการดําเนินงานหรือการผลิตสินคา

หมายถึงตนทุนชนิดตางๆที่มตีนทุนเปลี่ยนแปลงไปในสัดสวนโดยตรงกับ

ตั้งแตการลงทุนทําสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑโดยทรพัยากรนั้น

หมายถงึ ตนทุนชนิดตางๆที่มีตนทุนรวมไมเปลีย่นแปลงไปตามจาํนวนเปน

จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรกต็าม 

หมายถึง คาใชจายตางๆที่เกี่ยวของกับการทําสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภณัฑ 

รายรับที่เกิดจากการประกอบกิจการและความสามารถของเงินทุนที่จะ



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือเกษตรกร

จํานวนทั้งสิ้น2,815 รายกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ยอมรับได 

ตัวอยาง จํานวน 350รายโดยการสุมตัวอยางอยางงาย 

6.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

ประกอบดวย 4 สวน คือ 

 สวนที่ 1 คําถามดานขอมูลสวนบุคคล 

ครัวเรือน และประสบการณการปลูกมะมวง

 สวนที่ 2 คําถามดานการปลูกมะมวงของเกษตรกร เกี่ยวกับ พื้นที่ปลูก แรงงาน และการเก็บเกี่ยว 

 สวนที่ 3คําถามดานตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ไดรับจากการลงทุนปลูกมะม

อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

 สวนที่ 4 คําถามดานปญหาและอุปสรรคของ

จังหวัดพิษณุโลก 

 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ

 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการศึกษา  

 2) กําหนดขอบเขตของคําถามใหครอบคลุมองคประกอบที่ทําใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนจากการ

ลงทุนของเกษตรกรในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ตนทุน 

ผลตอบแทน 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือเกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมในอําเภอเนินมะปราง 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน ที่ระดับความ

และความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ยอมรับได 5%(บุญชม ศรีสะอาด

โดยการสุมตัวอยางอยางงาย (Sample Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งกําหนดประเด็นคําถามเพื่อใหไดขอมูลตรงวัตถุประสงค

คําถามดานขอมูลสวนบุคคล เกี่ยวกับเพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ จํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือน และประสบการณการปลูกมะมวง 

คําถามดานการปลูกมะมวงของเกษตรกร เกี่ยวกับ พื้นที่ปลูก แรงงาน และการเก็บเกี่ยว 

คําถามดานตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ไดรับจากการลงทุนปลูกมะม

อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  

คําถามดานปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไม

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการศึกษา  

กําหนดขอบเขตของคําถามใหครอบคลุมองคประกอบที่ทําใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนจากการ

เกษตรกรในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

 

ตนทุนตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ

1. คาวัตถุดิบ 

2. คาแรงงาน 

3. คาใชจายการผลิต 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

รายได 

หักตนทุนขาย 

กําไรขั้นตน 

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
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ผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน ที่ระดับความ

บุญชม ศรีสะอาด, 2556)ซึ่งไดจํานวนกลุม

ซึ่งกําหนดประเด็นคําถามเพื่อใหไดขอมูลตรงวัตถุประสงค  

เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ จํานวนสมาชิกใน

คําถามดานการปลูกมะมวงของเกษตรกร เกี่ยวกับ พื้นที่ปลูก แรงงาน และการเก็บเกี่ยว  

คําถามดานตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ไดรับจากการลงทุนปลูกมะมวงน้ําดอกไม ใน

น้ําดอกไมในอําเภอเนินมะปราง  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการศึกษา   

กําหนดขอบเขตของคําถามใหครอบคลุมองคประกอบที่ทําใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนจากการ

ตนทุนตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ 



 

 

 3) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

เชิงเนื้อหา (ContentValidity

วัตถุประสงค โดยวิธี Item –

 4) นําแบบสอบถามมาปรบัปรุงแกไขไปทดลองใช 

30 คน แลวนําไปทดสอบความเชือ่ถือไดและหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (มนสิช สิทธิสมบรูณ

6.3การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จสมบูรณแลวไปทําการเก็บข

จากกลุมตัวอยางไดแก เกษตรกรในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีประกอบอาชีพปลูกมะมวง

และตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่ไดมา เพื่อมาทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 

6.4การวิเคราะหขอมูล 

 ผู ว ิจ ัยนําข อม ูลที ่รวบรวมได จากแบบสอบถาม 

(Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

เนื้อหา (Content Analysis)

 

7. ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลตนทุนและผลตอบแทนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

พิษณุโลก เปนดังนี ้

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

 ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 

เปนรอยละ 22.86  มีอายุมากกวา

คนคิดเปนรอยละ 41.43, อายุ 

41 คน คิดเปนรอยละ 11.71  

ระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย

106 คน  คิดเปนรอยละ 30.29 

สมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน จํานวน 

10 คน คิดเปนรอยละ 2.85  และมีประสบการณการปลูกมะมวง มากกวา 

ละ 44.57, ประสบการณ 6-10 

เปนรอยละ 24.57 แสดงดังตารางท่ี 
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นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรง

ContentValidity) แลวนํามาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

– total Correlation โดยไดคา IOC แบบสอบถามทั้งฉบับอยูระหวาง 

นําแบบสอบถามมาปรบัปรุงแกไขไปทดลองใช (Tryout) กับเกษตรกลุมอื่นท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 

คน แลวนําไปทดสอบความเชือ่ถือไดและหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

มนสิช สิทธิสมบรูณ,2550) มีคาเทากับ 0.894  

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จสมบูรณแลวไปทําการเก็บข

จากกลุมตัวอยางไดแก เกษตรกรในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีประกอบอาชีพปลูกมะมวง

และตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่ไดมา เพื่อมาทําการวิเคราะหขอมูลตอไป  

ผู ว ิจ ัยนําข อม ูลที ่รวบรวมได จากแบบสอบถาม มาว ิเคราะห ข อม ูล โดยใช สถ ิต ิเช ิงพรรณนา 

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน

Content Analysis) 

ผลการวิเคราะหขอมูลตนทุนและผลตอบแทนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 77.14 และเพศหญิง จํานวน 

มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 14.86, อายุ

อายุ 31-40 ป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 32.00  และอายุนอยกวา 

11.71  มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 

ประถมศึกษาตอนปลาย จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 33.14, ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 

30.29  มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 

คน จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 22.86, สมาชิกในครัวเรือนมากกวา 

และมีประสบการณการปลูกมะมวง มากกวา 10 ปขึ้นไป จํานวน 

10 ป จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 30.86, ประสบการณ 1

แสดงดังตารางท่ี 1 
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คน ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรง

IOC) ระหวางขอคําถามและ

แบบสอบถามทั้งฉบับอยูระหวาง 0.67–1.00 

กับเกษตรกลุมอื่นท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 

คน แลวนําไปทดสอบความเชือ่ถือไดและหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จสมบูรณแลวไปทําการเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยางไดแก เกษตรกรในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีประกอบอาชีพปลูกมะมวงน้ําดอกไม 

มาว ิเคราะห ข อม ูล โดยใช สถ ิต ิเช ิงพรรณนา 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน และการวิเคราะหเชิง

ผลการวิเคราะหขอมูลตนทุนและผลตอบแทนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ อําเนินมะปราง จังหวัด

และเพศหญิง จํานวน 80 คน คิด

อายุ 41-50 ป จํานวน 145 

และอายุนอยกวา 30 ป จํานวน 

คน คิดเปนรอยละ 36.57 รองลงมาคือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 

คน คิดเปนรอยละ 74.29, 

สมาชิกในครัวเรือนมากกวา 4 คนขึ้นไป จํานวน 

ปขึ้นไป จํานวน 156 คน คิดเปนรอย

1-5 ป จํานวน 86 คน คิด



 

 

ตารางที่ 1สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

1.เพศ 

  

  

2.อายุ 

  

  

  

  

3.ระดับการศึกษา 

  

  

  

4.สมาชิกในครัวเรือน 

  

  

  

5.ประสบการณปลูกมะมวง 

  

  

  

 

 2. ขอมูลการปลูกมะมวงของเกษตรกร

 พื้นท่ีในการปลูกมะมวงของเกษตรกรสวนใหญเปนพ้ืนที่ของตนเอง มีขนาดพื้นที่ในการเพาะปลูกเฉลี่ย

20 ไร สวนใหญจะใชแรงงานคนในการปลูกมะมวง คิดเปนรอยละ 

และระหวางแถวเฉลี่ย 5.20 เมตร สภาพดินในการปลูกมะมวงของเกษตรกรสวนใหญมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย 

คิดเปนรอยละ 76 และมีลักษณะเปนดินเหนียว คิดเปนรอยละ 

ละ 78.4 และสวนใหญกําจัดศัตรูพืชโดยใชปุยเคมี คิดเปนรอยละ 

ใหญใชแรงงานคนในการเก็บเกี่ยว คิดเปนรอยละ 

รอยละ 4.00 
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สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ความถี่

    

ชาย 270

หญิง 80 

    

มากกวา 50 ปขึ้นไป 52 

41-50 ป  145

31-40 ป  112

นอยกวา 30 ป  41 

    

ประถมศึกษา 128

มัธยมศึกษาตอนตน 106

มัธยมศึกษาตอนปลาย 116

    

1-2 คน 260

3-4 คน 80 

มากกวา 4 คนขึ้นไป 10 

     

มากกวา 10 ปขึ้นไป 156

6-10 ป 108

1-5 ป 86 

ขอมูลการปลูกมะมวงของเกษตรกร 

พื้นท่ีในการปลูกมะมวงของเกษตรกรสวนใหญเปนพ้ืนที่ของตนเอง มีขนาดพื้นที่ในการเพาะปลูกเฉลี่ย

ไร สวนใหญจะใชแรงงานคนในการปลูกมะมวง คิดเปนรอยละ 100  ระยะการปลูกระหวางตนเฉลี่ย 

เมตร สภาพดินในการปลูกมะมวงของเกษตรกรสวนใหญมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย 

และมีลักษณะเปนดินเหนียว คิดเปนรอยละ 34 ใชแหลงน้ําจากแหลงน้ําของตนเอง คิดเปนรอย

จัดศัตรูพืชโดยใชปุยเคมี คิดเปนรอยละ 80.2 ดานการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรสวน

ใหญใชแรงงานคนในการเก็บเกี่ยว คิดเปนรอยละ 96.00  และมีคนสวนนอยใชเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว คิดเปน
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n = 350 

ความถี ่ คารอยละ 

  

270 77.14 

 22.86 

   

 14.86 

145 41.43 

112 32 

 11.71 

   

128 36.57 

106 30.29 

116 33.14 

   

260 74.29 

 22.86 

 2.85 

   

156 44.57 

108 30.86 

 24.57 

พื้นท่ีในการปลูกมะมวงของเกษตรกรสวนใหญเปนพ้ืนที่ของตนเอง มีขนาดพื้นที่ในการเพาะปลูกเฉลี่ย10-

ระยะการปลูกระหวางตนเฉลี่ย 4.50 เมตร 

เมตร สภาพดินในการปลูกมะมวงของเกษตรกรสวนใหญมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย 

ใชแหลงน้ําจากแหลงน้ําของตนเอง คิดเปนรอย

ดานการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรสวน

และมีคนสวนนอยใชเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว คิดเปน



 

 

 3. ตนทุนและผลตอบแทนในการปลูกมะมวง

 จากผลการศึกษาพบวา ใ

รวมเฉลี่ย 8,745.34 บาทตอไร ประกอบดวย คาวัตถุดิบเฉลี่ย 

ตอไร และคาใชจายในการผลิตเฉลี่ย 

ไดแก คาวัตถุดิบรอยละ 34  คาแรงงานรอยละ 

ปลูกมะมวงพบวา การลงทุนปลูกมะมวงของเกษตรกรในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ใหผลผลิตเฉลี่ย 

ตันตอไร  ใหรายไดเฉลี่ย 111,025.63 

 

ตารางที่ 2 แสดงกําไร (ขาดทุน

 

รายการ

รายไดรวมจากการปลูกมะมวง

หักตนทุนขาย 

          คาวัตถุดิบ                         

          คาแรงงาน                           

          คาใชจายการผลิต   5,509.56

กําไรขั้นตน 

หัก      คาใชจายในการดําเนินการ

กําไรสุทธ ิ

 

 ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกมะมวงน้ําดอกไมของเกษตรกร โดยวเิคราะหจากอัตรา

กําไรตอยอดขายและอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน

 

ตารางที่ 3 แสดงการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนปลกูมะมวง เฉลีย่ตอไร

 

อัตราสวน 

อัตรากําไรตอตนทุน 

อัตรากําไรตอยอดขาย 

อัตราผลตอบแทนจากเงิน

ลงทุน (ROI) 
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ตนทุนและผลตอบแทนในการปลูกมะมวง 

จากผลการศึกษาพบวา ในการปลูกมะมวงของเกษตรกรในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีตนทุน

บาทตอไร ประกอบดวย คาวัตถุดิบเฉลี่ย 2,973.42 บาทตอไร คาแรงงานเฉลี่ย 

ตอไร และคาใชจายในการผลิตเฉลี่ย 5,509.56 บาทตอไร  โครงสรางตนทุนในการปลูกมะมวงเ

คาแรงงานรอยละ 3 และคาใชจายในการผลิตรอยละ 63โดยผลตอบแทนในการลงทุน

ปลูกมะมวงพบวา การลงทุนปลูกมะมวงของเกษตรกรในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ใหผลผลิตเฉลี่ย 

111,025.63 บาทตอไร  มีกําไรสุทธิเฉลี่ย101,866.90บาทตอไรแสดงดังตารางที่ 

ขาดทุน) จากการปลูกมะมวงน้ําดอกไม เฉลี่ยตอไร 

รายการ จํานวนเงิน (บาทตอไร

รายไดรวมจากการปลูกมะมวง 

                         2,973.42 

                           262.36 

5,509.56 

คาใชจายในการดําเนินการ 

ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกมะมวงน้ําดอกไมของเกษตรกร โดยวเิคราะหจากอัตรา

กําไรตอยอดขายและอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) ดังแสดงในตารางท่ี 3 

แสดงการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนปลกูมะมวง เฉลีย่ตอไร 

การคํานวณ แทนคา 

กําไรสุทธิเฉลี่ยตอไร 

ตนทุนเฉลี่ยตอไร 

101,866.90/8745.34 

กําไรสุทธิเฉลี่ยตอไร 

ราคาขายเฉลี่ยตอไร 

101,866.90/111,025.63 

กําไรสุทธิเฉลี่ยตอไร 

เงินลงทุน 

101,866.90/11,213.06 
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นการปลูกมะมวงของเกษตรกรในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีตนทุน

บาทตอไร คาแรงงานเฉลี่ย 262.36 บาท

บาทตอไร  โครงสรางตนทุนในการปลูกมะมวงเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 

โดยผลตอบแทนในการลงทุน

ปลูกมะมวงพบวา การลงทุนปลูกมะมวงของเกษตรกรในอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ใหผลผลิตเฉลี่ย 2.45 

บาทตอไรแสดงดังตารางที่ 2 

บาทตอไร) 

111,025.63 

 

 

 

 

102,280.29 

413.39 

101,866.90 

ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกมะมวงน้ําดอกไมของเกษตรกร โดยวเิคราะหจากอัตรากําไรตอตนทุนอตัรา

ผลการคํานวณ 

11.65 

0.92 

9.08 



 

 

 จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมะมวงน้ําดอกไมเฉลี่ยตอไร

พบวามีอัตรากําไรตอตนทุนรอยละ

(ROI) รอยละ 9.08 

 

 4. ขอมลูเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของเกษตรกร

 จากการวิจัย พบวา ปญหาสวนใหญของเกษตรผูผลิตเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวน และแมลงศัตรูพืช

รบกวน คือ เพลี้ยซึ่งเกิดขึ้นในชวงมะมวงออกดอก 

รวมถึงราคาขายต่ําเนื่องจากปญหาการนํามะมวงออนที่ยังไมแกจัดสงไปจําหนาย ทําใหลูกคาลดคําสั่งซื้อลง 

เนื่องจากไมเชื่อมั่น ซึ่งสงผลใหเกษตรกรพื้นที่ไมมีตลาดรองรับ

 

8. อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สาํคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี

     1. ตนทุนของเกษตรกรที่ลงทุนปลูกมะมวงในพื้นที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย 

สําคัญไดแก ตนทุนคาวัตถุดิบรอยละ 

เห็นไดวาในการลงทุนปลูกมะมวงของเกษตรกรมีสัดสวนของคาใชจายการผลิตมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ

ผลิตมะมวงในปจจุบันเกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุยเคมีมากขึ้นทําใหตนทุนในการผลิตสูงเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

และมีคาใชจายตาง ๆ มากขึ้นเนื่องมาจากเศรษฐกิจไม

งานวิจัยของ จารุวรรณ สิงหมวง และคณะ 

น้ําดอกไมสีทองท่ีปลูกในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผล

ตอไรในการปลูกมะมวงเฉลี่ย 

จําหนายในประเทศรวมกับเพื่อสงออก มีตนตอไรในการปลูกมะมวงเฉลี่ย 

41,808 บาท จากการทดสอบดวยสถิติที พบวา ตนทุนตอไรในก

ประเทศ กับเกษตรกรผูผลิตเพื่อจําหนายในประเทศรวมกับเพื่อสงออกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 อีกท้ังสอดคลองกับผลการวิจัยของ นภาลัย บุญทิม 

น้ําดอกไมของเกษตรกรใน ตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ

ปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองในเชิงพาณิชย โดยนําตนพันธุมาปลูกในระยะ 

น้ํา เชา-เย็น เมื่อโตเต็มที่จึงใหปุยบํารุงตน ราดสารเรงดอก แทงชอ เมื่อเ

หลังจากนั้น 30-40 วันจึงจะเก็บมาจําหนายใหกับตัวแทน ซึ่งเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวไดปละ 

วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะมวงนํ้าดอกไม พบวา คาใชจายในการลงทุนสวนใหญ คือ คาถุงหอ

มะมวง และอุปกรณรดน้ําหรือคาจัดตั้งระบบน้ํา ในขณะที่คาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก คาสารเคมีและยาฆา

แมลง เนื่องจากเกษตรกรตองการใหมะมวงออกนอกฤดู จึงจําเปนตองใชสารดังกลาวเปนจํานวนมาก

กับงานวิจัยของอัญชลี เปาสิงห 

มะมวงในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อการสงออก และตลาดภายในประเทศ ผลการวิจัยพบวา การผลิตเพื่อการสงออกมี

ตนทุนสูงกวาการผลิตเพื่อตลาดในประเทศ ท้ังในเรื่องคาใชจายการปลูก ตนพันธุ สารปองกันศัตรูพืช คาแรงในการ

บํารุงรักษา คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาสารควบคุมการเจริญเติบโต คาสารกําจัดวัชพืช คาแรงงานเก็บเกี่ยวผล คาภาษี
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แสดงผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมะมวงน้ําดอกไมเฉลี่ยตอไร

พบวามีอัตรากําไรตอตนทุนรอยละ11.65อัตรากําไรตอยอดขายรอยละ 0.92และอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ขอมลูเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของเกษตรกร 

จากการวิจัย พบวา ปญหาสวนใหญของเกษตรผูผลิตเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวน และแมลงศัตรูพืช

รบกวน คือ เพลี้ยซึ่งเกิดขึ้นในชวงมะมวงออกดอก ทําใหผลผลิตออกนอย มีตนทุนในการดูแลมะมวงน้ําดอกไมสูง

เนื่องจากปญหาการนํามะมวงออนที่ยังไมแกจัดสงไปจําหนาย ทําใหลูกคาลดคําสั่งซื้อลง 

เนื่องจากไมเชื่อมั่น ซึ่งสงผลใหเกษตรกรพื้นที่ไมมีตลาดรองรับ 

จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สาํคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

ตนทุนของเกษตรกรที่ลงทุนปลูกมะมวงในพื้นที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย 

สําคัญไดแก ตนทุนคาวัตถุดิบรอยละ 34  ตนทุนคาแรงงานรอยละ 3 และตนทุนคาใชจายในการผลิตรอยละ 

เห็นไดวาในการลงทุนปลูกมะมวงของเกษตรกรมีสัดสวนของคาใชจายการผลิตมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ

ผลิตมะมวงในปจจุบันเกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุยเคมีมากขึ้นทําใหตนทุนในการผลิตสูงเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

และมีคาใชจายตาง ๆ มากขึ้นเนื่องมาจากเศรษฐกิจไมดี เลยทําใหมีคาใชจายในการผลิตมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ จารุวรรณ สิงหมวง และคณะ (2561) ที่ศึกษาการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะมวงพันธ

น้ําดอกไมสีทองท่ีปลูกในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรผูผลิตเพื่อจําหนายในประเทศมีตนทุ

ตอไรในการปลูกมะมวงเฉลี่ย 18,500 บาท และผลตอบแทนตอไรเฉลี่ย 11,195 บาท สวนเกษตรกรผูผลิตเพื่อ

จําหนายในประเทศรวมกับเพื่อสงออก มีตนตอไรในการปลูกมะมวงเฉลี่ย 12,882 บาท และผลตอบแทนตอไรเฉลี่ย 

บาท จากการทดสอบดวยสถิติที พบวา ตนทุนตอไรในการปลูกมะมวงของเกษตรกรผูผลิตเพื่อจําหนายใน

ประเทศ กับเกษตรกรผูผลิตเพื่อจําหนายในประเทศรวมกับเพื่อสงออกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

อีกท้ังสอดคลองกับผลการวิจัยของ นภาลัย บุญทิม (2558) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทน

ษตรกรใน ตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ผลการวิจัยพบวา 

ปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองในเชิงพาณิชย โดยนําตนพันธุมาปลูกในระยะ 4x5 เมตร ในชวงแรกจะดูแลดวยการรด

เย็น เมื่อโตเต็มที่จึงใหปุยบํารุงตน ราดสารเรงดอก แทงชอ เมื่อเริ่มติดลูกขนาดเทากําปน จะนําถุงมาหอ 

วันจึงจะเก็บมาจําหนายใหกับตัวแทน ซึ่งเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวไดปละ 

วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะมวงนํ้าดอกไม พบวา คาใชจายในการลงทุนสวนใหญ คือ คาถุงหอ

รดน้ําหรือคาจัดตั้งระบบน้ํา ในขณะที่คาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก คาสารเคมีและยาฆา

แมลง เนื่องจากเกษตรกรตองการใหมะมวงออกนอกฤดู จึงจําเปนตองใชสารดังกลาวเปนจํานวนมาก

กับงานวิจัยของอัญชลี เปาสิงห (2549) ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิต ตนทุน และผลตอบแทนของการผลิต

มะมวงในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อการสงออก และตลาดภายในประเทศ ผลการวิจัยพบวา การผลิตเพื่อการสงออกมี

ตนทุนสูงกวาการผลิตเพื่อตลาดในประเทศ ท้ังในเรื่องคาใชจายการปลูก ตนพันธุ สารปองกันศัตรูพืช คาแรงในการ

พลิง คาสารควบคุมการเจริญเติบโต คาสารกําจัดวัชพืช คาแรงงานเก็บเกี่ยวผล คาภาษี
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

แสดงผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมะมวงน้ําดอกไมเฉลี่ยตอไร

และอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน 

จากการวิจัย พบวา ปญหาสวนใหญของเกษตรผูผลิตเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวน และแมลงศัตรูพืช

ตนทุนในการดูแลมะมวงน้ําดอกไมสูง

เนื่องจากปญหาการนํามะมวงออนที่ยังไมแกจัดสงไปจําหนาย ทําใหลูกคาลดคําสั่งซื้อลง 

ตนทุนของเกษตรกรที่ลงทุนปลูกมะมวงในพื้นที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย 3 สวนที่

และตนทุนคาใชจายในการผลิตรอยละ 63 

เห็นไดวาในการลงทุนปลูกมะมวงของเกษตรกรมีสัดสวนของคาใชจายการผลิตมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ

ผลิตมะมวงในปจจุบันเกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุยเคมีมากขึ้นทําใหตนทุนในการผลิตสูงเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

ดี เลยทําใหมีคาใชจายในการผลิตมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ

ที่ศึกษาการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะมวงพันธ

การวิจัยพบวา เกษตรกรผูผลิตเพื่อจําหนายในประเทศมีตนทุน

บาท สวนเกษตรกรผูผลิตเพื่อ

บาท และผลตอบแทนตอไรเฉลี่ย 

ารปลูกมะมวงของเกษตรกรผูผลิตเพื่อจําหนายใน

ประเทศ กับเกษตรกรผูผลิตเพื่อจําหนายในประเทศรวมกับเพื่อสงออกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกมะมวง

ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญจะ

เมตร ในชวงแรกจะดูแลดวยการรด

ริ่มติดลูกขนาดเทากําปน จะนําถุงมาหอ 

วันจึงจะเก็บมาจําหนายใหกับตัวแทน ซึ่งเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวไดปละ 2-3 ครั้ง ผลการ

วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะมวงนํ้าดอกไม พบวา คาใชจายในการลงทุนสวนใหญ คือ คาถุงหอ

รดน้ําหรือคาจัดตั้งระบบน้ํา ในขณะที่คาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก คาสารเคมีและยาฆา

แมลง เนื่องจากเกษตรกรตองการใหมะมวงออกนอกฤดู จึงจําเปนตองใชสารดังกลาวเปนจํานวนมาก และสอดคลอง

น และผลตอบแทนของการผลิต

มะมวงในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อการสงออก และตลาดภายในประเทศ ผลการวิจัยพบวา การผลิตเพื่อการสงออกมี

ตนทุนสูงกวาการผลิตเพื่อตลาดในประเทศ ท้ังในเรื่องคาใชจายการปลูก ตนพันธุ สารปองกันศัตรูพืช คาแรงในการ

พลิง คาสารควบคุมการเจริญเติบโต คาสารกําจัดวัชพืช คาแรงงานเก็บเกี่ยวผล คาภาษี



 

 

ที่ดิน แตไมปรากฏความแตกตางกันทางสถิติ การผลิตมะมวงเพื่อการสงออกมีตนทุนคาปุย คาเสื่อมอุปกรณและ

เครื่องมือ คาใชจายรวม เปนเงิน 

ตลาดภายในประเทศมีคาใชจายเปนจํานวนเงิน 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

    2. ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมวงของเกษตรกรอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ใหผลผลิตเฉลี่ย 

ตันตอไร จะเห็นไดวาผลผลิตของมะมวงในแตละปจะไดผลผลิตที่ตางกัน อาจเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 

และปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอผลผลิตที่ไดมาในแตละปที่ไมเทากัน ในบางปไดผลผลิตสูง และในบางปได

ผลผลิตต่ํา รวมถึงปญหาจากสภาพแวดลอมที่แปรปรว

ทําใหไดผลผลิตตอไรลดต่ําลง  โดยผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมะมวงของเกษตรกรเฉลี่ยไรละ 

ตอไร ซึ่งถือวาผลตอบแทนสูงแตเมื่อเทียบกับปที่ผานมา แตก็ยังต่ํากวามาตรฐานที่เคยไดมาพอสมควรซึ่งสอดคล

กับงานวิจัยของกรณิกา ยะบาล 

การสงออกในอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะมวงพันธุ

น้ําดอกไมสีทองเพื่อการสงออกในกลุมเกษตรกรที่ใชเครื่องจักรไมเ

กลาง มีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุดคือ 

รอยละ 0.75 และรอยละ 7.00 

ที่สุดเทากับรอยละ 65.86 ในขณะที่กลุมที่ใชเครื่องจักรตั้งแต 

ระยะเวลาคืนทุนชาที่สุดเทากับ 

อัตราผลตอบแทนภายในต่ําที่สุดรอยละ

(2560) ศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจสวนมะมวงน้ําดอกไมนอกฤดูกาลเพื่อการ

สงออก ตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมของธุรกิจมีความนาลงทุน โดยมี

ระยะเวลาคืนทุนใน 2 ป 21 วัน โครง

ภายในโครงการ (IRR) เทากับ 

ความออนไหวเมื่อตนทุนรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 

เดือน และมูลคาปจจุบันสุทธิ 

ลดลงรอยละ 2 โดยกําหนดใหตนทุนคงที่รวม จะทําใหระยะเวลาคืนทุน เทากับ 

(NPV) เทากับ 224,387,464.16 

ตนทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนในการเพาะเห็ดหูหนูเพื่อการคาในเขตจังหวัดราชบุรีผลการศึกษาวิเคราะห

ทางการเงินของเกษตรกรทั้ง 

เมื่อวิเคราะหความออนไหวในการลงทุนโดยใหราคาเห็ดหูหนูลดลงต่ําสุดเทากับกิโลกรัมละ 

คงท่ีและผลผลิตที่ไดรับต่ําสุดเทากับ 

เฉลี่ยคงที่ เกษตรกรทั้ง 3 กลุม สามารถยอมรับไดและผลจากการทดสอบคาความเปลี่ยนแปลงทางการเงิน เมื่อ

พิจารณาราคาและผลผลิตลดลงต่ําสุดเทาใดจึงจะทําใหโครงการลงทุนผลผลิตเห็ดหูหนูของเกษตรกรทั้ง

สามารถยอมรับได สรุปไดวาเกษตรกรโรงเรือนขนาดเล็ก กลางและใหญ

11.85 บาท 9.65 บาท และ

กิโลกรัมตอป 5,529.24 กิโลกรัมตอป และ 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ที่ดิน แตไมปรากฏความแตกตางกันทางสถิติ การผลิตมะมวงเพื่อการสงออกมีตนทุนคาปุย คาเสื่อมอุปกรณและ

เครื่องมือ คาใชจายรวม เปนเงิน 1,792.50, 817.35, 7,240.65 บาท/ไร/ป ตามลําดับ และการผลิตมะมวงเพื่อ

ตลาดภายในประเทศมีคาใชจายเปนจํานวนเงิน 840.95,158.15, และ 5,589.16 บาท/ป/ไร ตามลําดับ และมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมวงของเกษตรกรอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ใหผลผลิตเฉลี่ย 

ตันตอไร จะเห็นไดวาผลผลิตของมะมวงในแตละปจะไดผลผลิตที่ตางกัน อาจเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 

และปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอผลผลิตที่ไดมาในแตละปที่ไมเทากัน ในบางปไดผลผลิตสูง และในบางปได

ผลผลิตต่ํา รวมถึงปญหาจากสภาพแวดลอมที่แปรปรวน เชน  ฝนตกนอกฤดูฝนแลง โรคระบาดจากศัตรูพืช เปนตน 

ทําใหไดผลผลิตตอไรลดต่ําลง  โดยผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมะมวงของเกษตรกรเฉลี่ยไรละ 

ตอไร ซึ่งถือวาผลตอบแทนสูงแตเมื่อเทียบกับปที่ผานมา แตก็ยังต่ํากวามาตรฐานที่เคยไดมาพอสมควรซึ่งสอดคล

กรณิกา ยะบาล (2556) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองเพื่อ

การสงออกในอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะมวงพันธุ

น้ําดอกไมสีทองเพื่อการสงออกในกลุมเกษตรกรที่ใชเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา และใชแรงงานในครัวเรือนขนาด

กลาง มีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุดคือ 3 ป 6 เดือน 7 วัน มูลคาปจจุบันสุทธิกรณีที่อัตราผลตอบแทนขั้นต่ํากําหนด

7.00 สูงที่สุด เทากับ 679,943 บาท และ 380,753 บาท อัตราผลตอบแทนภายในสูง

ในขณะที่กลุมที่ใชเครื่องจักรตั้งแต 20 แรงมา และใชแรงงานประจําขนาดกลาง ใช

ระยะเวลาคืนทุนชาที่สุดเทากับ 5 ป 2วัน มูลคาปจจุบันสุทธิต่ําที่สุดเทากับ 355,421 บาท และ 

อัตราผลตอบแทนภายในต่ําที่สุดรอยละ27.86 สอดคลองกับงานวิจัยของ ภควรรณ ปลื้มสุข และธีระวัฒน จันทึก 

ศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจสวนมะมวงน้ําดอกไมนอกฤดูกาลเพื่อการ

สงออก ตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมของธุรกิจมีความนาลงทุน โดยมี

วัน โครงการลงทุนเริ่มแรก 54,165,000 บาท อายุโครงการ 

เทากับ 41.82% มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 298,436,570.01 

ความออนไหวเมื่อตนทุนรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 2 โดยกําหนดรายไดรวมคงที่ จะทําใหระยะเวลาคืนทุน เทากับ 

เดือน และมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 290,400,565.21 บาท และการวิเคราะหความออนไหว เมื่อรายได

โดยกําหนดใหตนทุนคงที่รวม จะทําใหระยะเวลาคืนทุน เทากับ 2 ป 6 เดือน และมูลคาปจจุ

224,387,464.16 บาท และผลการวิจัยของ ชุติมา ธัญญารักษ (2546) 

ตนทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนในการเพาะเห็ดหูหนูเพื่อการคาในเขตจังหวัดราชบุรีผลการศึกษาวิเคราะห

ทางการเงินของเกษตรกรทั้ง 3 กลุม โดยใชอัตราคิดลดรอยละ 6 พบวามีความเปนไปไดในการลงทุนในเชิงธุรกิจ 

เมื่อวิเคราะหความออนไหวในการลงทุนโดยใหราคาเห็ดหูหนูลดลงต่ําสุดเทากับกิโลกรัมละ 

คงท่ีและผลผลิตที่ไดรับต่ําสุดเทากับ 5,130 กิโลกรัม 8,100 กิโลกรัม และ 10,800 กิโลกรัมตอป ตามลําดับ ให

กลุม สามารถยอมรับไดและผลจากการทดสอบคาความเปลี่ยนแปลงทางการเงิน เมื่อ

พิจารณาราคาและผลผลิตลดลงต่ําสุดเทาใดจึงจะทําใหโครงการลงทุนผลผลิตเห็ดหูหนูของเกษตรกรทั้ง

สามารถยอมรับได สรุปไดวาเกษตรกรโรงเรือนขนาดเล็ก กลางและใหญตองขายเห็ดหูหนูไดในราคาที่ไมต่ํากวา 

บาท และ 9.73 บาทตามลําดับ และตองผลิตเห็ดหูหนูไดในปริมาณที่ไมต่ํากวา 

กิโลกรัมตอป และ 7,889.33 กิโลกรัมตอป ตามลําดับ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ที่ดิน แตไมปรากฏความแตกตางกันทางสถิติ การผลิตมะมวงเพื่อการสงออกมีตนทุนคาปุย คาเสื่อมอุปกรณและ

มลําดับ และการผลิตมะมวงเพื่อ

ไร ตามลําดับ และมีความ

ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมวงของเกษตรกรอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ใหผลผลิตเฉลี่ย 2.45 

ตันตอไร จะเห็นไดวาผลผลิตของมะมวงในแตละปจะไดผลผลิตที่ตางกัน อาจเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 

และปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอผลผลิตที่ไดมาในแตละปที่ไมเทากัน ในบางปไดผลผลิตสูง และในบางปได

น เชน  ฝนตกนอกฤดูฝนแลง โรคระบาดจากศัตรูพืช เปนตน 

ทําใหไดผลผลิตตอไรลดต่ําลง  โดยผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมะมวงของเกษตรกรเฉลี่ยไรละ 111,025.63 บาท

ตอไร ซึ่งถือวาผลตอบแทนสูงแตเมื่อเทียบกับปที่ผานมา แตก็ยังต่ํากวามาตรฐานที่เคยไดมาพอสมควรซึ่งสอดคลอง

ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองเพื่อ

การสงออกในอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะมวงพันธุ

แรงมา และใชแรงงานในครัวเรือนขนาด

วัน มูลคาปจจุบันสุทธิกรณีที่อัตราผลตอบแทนขั้นต่ํากําหนด

บาท อัตราผลตอบแทนภายในสูง

แรงมา และใชแรงงานประจําขนาดกลาง ใช

บาท และ 178,697 บาท 

วรรณ ปลื้มสุข และธีระวัฒน จันทึก 

ศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจสวนมะมวงน้ําดอกไมนอกฤดูกาลเพื่อการ

สงออก ตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมของธุรกิจมีความนาลงทุน โดยมี

บาท อายุโครงการ 20 ป อัตราผลตอบแทน

298,436,570.01 บาท การวิเคราะห

โดยกําหนดรายไดรวมคงที่ จะทําใหระยะเวลาคืนทุน เทากับ 2 ป 3 

บาท และการวิเคราะหความออนไหว เมื่อรายได

เดือน และมูลคาปจจุบันสุทธิ 

) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห

ตนทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนในการเพาะเห็ดหูหนูเพื่อการคาในเขตจังหวัดราชบุรีผลการศึกษาวิเคราะห

พบวามีความเปนไปไดในการลงทุนในเชิงธุรกิจ 

เมื่อวิเคราะหความออนไหวในการลงทุนโดยใหราคาเห็ดหูหนูลดลงต่ําสุดเทากับกิโลกรัมละ 10 บาท ใหผลผลิตเฉลี่ย

กิโลกรัมตอป ตามลําดับ ใหราคา

กลุม สามารถยอมรับไดและผลจากการทดสอบคาความเปลี่ยนแปลงทางการเงิน เมื่อ

พิจารณาราคาและผลผลิตลดลงต่ําสุดเทาใดจึงจะทําใหโครงการลงทุนผลผลิตเห็ดหูหนูของเกษตรกรทั้ง 3 กลุม

ตองขายเห็ดหูหนูไดในราคาที่ไมต่ํากวา 

บาทตามลําดับ และตองผลิตเห็ดหูหนูไดในปริมาณที่ไมต่ํากวา 4,395.28 



 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย

จากการสนทนากลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวงในอําเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก สามารถสรุป

ขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. เกษตรกรควรมีการวางแผนระยะยาวสําหรับการปลูกมะมวงเนื่องจากการวิจัย พบวา คาใชจายในการ

ผลิตมีสั ดส วนที่ สู ง  ดั งนั้ น เกษตรกรควรขอคํ าแนะนําจากเกษตรจั งหวัด เกี่ ยวกั

เทคโนโลยีการเกษตร การปองกันโรคและกําจัดศัตรูพืช เพื่อลดตนทุนการผลิต รวมถึงเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น

เพื่อใหมีผลตอบแทนที่มากข้ึน 

2. สรางเครือขายระหวางกลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวง รวมกลุมการผลิตและการบริหารจัดการรวมกัน 

ตลอดจนการจัดการดานการตลาด เพื่อการลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ เพิ่มโอกาสใน

การแขงขัน โดยมีหนวยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก

3. เกษตรกรควรมีการบันทึกขอมูลทางบัญชี จดบันทึกปริมาณ ราคา รายรับ รายจาย จากการปลูกมะม

แตละป เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนทางการเงิน ชวยใหเกษตรกรสามารถควบคุมตนทุนและคาใชจายที่จําเปน

สําหรับการลงทุน   

4. เกษตรกรควรมีการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับตลาดเพื่อบริหารจัดการใหเกิดสมดุลอาทิเชน ความ

ตองการของตลาด คําสั่งซื้อของลูกคา ชองทางจัด

5. เกษตรกรควรลดการใชสารเคมี โดยเปลี่ยนมาใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ เพื่อลดตนทุนและสราง

กระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไมทําใหเกิดมลพิษ

ตอสิ่งแวดลอม 

6. เกษตรกรควรนําผลผลิตที่ไมมีคุณภ

เพิ่มมูลคาของสินคา ลดตนทุนและใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุดรวมถึงแกปญหาเรื่องสินคาลนตลาดและราคา

สินคาเกษตรตกต่ํา 

7. เกษตรกรควรเพิ่มชองทางจัดจําหนายผลผลิตทางตรง 

มีมาตรฐานแลวจัดจําหนายดวยตนเอง โดยการออกรานกับภาครัฐในงานเทศกาลตาง ๆ เพื่อควบคุมคุณภาพและ

ราคาขายหรือพัฒนาพื้นท่ีปลูกเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนตน

 

9. เอกสารอางอิง 
กรณิกา ยะบาล.  (2556).  ตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะมว

อําเภอพราวจังหวัดเชียงใหม

เชียงใหม ประเทศไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. (

https://www2.moac.go.th/ewt_news.php?nid=17547&filename=index 

จารุวรรณ สิงหมวง และคณะ.

ปลูกในพื้นทีจ่ังหวัดฉะเชิงเทรา
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

จากการสนทนากลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวงในอําเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก สามารถสรุป

เกษตรกรควรมีการวางแผนระยะยาวสําหรับการปลูกมะมวงเนื่องจากการวิจัย พบวา คาใชจายในการ

ผลิตมีสั ดส วนที่ สู ง  ดั งนั้ น เกษตรกรควรขอคํ าแนะนําจากเกษตรจั งหวัด เกี่ ยวกั

เทคโนโลยีการเกษตร การปองกันโรคและกําจัดศัตรูพืช เพื่อลดตนทุนการผลิต รวมถึงเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น

 

สรางเครือขายระหวางกลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวง รวมกลุมการผลิตและการบริหารจัดการรวมกัน 

ดานการตลาด เพื่อการลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ เพิ่มโอกาสใน

การแขงขัน โดยมีหนวยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก

เกษตรกรควรมีการบันทึกขอมูลทางบัญชี จดบันทึกปริมาณ ราคา รายรับ รายจาย จากการปลูกมะม

แตละป เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนทางการเงิน ชวยใหเกษตรกรสามารถควบคุมตนทุนและคาใชจายที่จําเปน

เกษตรกรควรมีการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับตลาดเพื่อบริหารจัดการใหเกิดสมดุลอาทิเชน ความ

ตองการของตลาด คําสั่งซื้อของลูกคา ชองทางจัดจําหนาย เปนตน  

เกษตรกรควรลดการใชสารเคมี โดยเปลี่ยนมาใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ เพื่อลดตนทุนและสราง

กระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไมทําใหเกิดมลพิษ

เกษตรกรควรนําผลผลิตที่ไมมีคุณภาพ หรือไมไดมาตรฐาน มาทําการแปรรูปผลผลิตที่หลากหลาย เพื่อ

เพิ่มมูลคาของสินคา ลดตนทุนและใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุดรวมถึงแกปญหาเรื่องสินคาลนตลาดและราคา

เกษตรกรควรเพิ่มชองทางจัดจําหนายผลผลิตทางตรง (Direct Channel) โดยทําการคัดเกรดผลผลิตที่

มีมาตรฐานแลวจัดจําหนายดวยตนเอง โดยการออกรานกับภาครัฐในงานเทศกาลตาง ๆ เพื่อควบคุมคุณภาพและ

หรือพัฒนาพื้นท่ีปลูกเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนตน 

ตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองเพื่อการสงออกใน

อําเภอพราวจังหวัดเชียงใหม.(วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

เชียงใหม ประเทศไทย. 

. (2558). ยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย พ.ศ. 2558 – 2562. 

https://www2.moac.go.th/ewt_news.php?nid=17547&filename=index 

. (2561). การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองที่

ปลูกในพื้นทีจ่ังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารเกษตรพระจอมเกลา, 36, 13-22. 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

จากการสนทนากลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวงในอําเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก สามารถสรุป

เกษตรกรควรมีการวางแผนระยะยาวสําหรับการปลูกมะมวงเนื่องจากการวิจัย พบวา คาใชจายในการ

ผลิตมีสั ดส วนที่ สู ง  ดั งนั้ น เกษตรกรควรขอคํ าแนะนําจากเกษตรจั งหวัด เกี่ ยวกับวิ ธีการปลูกมะม วง 

เทคโนโลยีการเกษตร การปองกันโรคและกําจัดศัตรูพืช เพื่อลดตนทุนการผลิต รวมถึงเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น

สรางเครือขายระหวางกลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวง รวมกลุมการผลิตและการบริหารจัดการรวมกัน 

ดานการตลาด เพื่อการลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ เพิ่มโอกาสใน

การแขงขัน โดยมีหนวยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 

เกษตรกรควรมีการบันทึกขอมูลทางบัญชี จดบันทึกปริมาณ ราคา รายรับ รายจาย จากการปลูกมะมวง

แตละป เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนทางการเงิน ชวยใหเกษตรกรสามารถควบคุมตนทุนและคาใชจายที่จําเปน

เกษตรกรควรมีการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับตลาดเพื่อบริหารจัดการใหเกิดสมดุลอาทิเชน ความ

เกษตรกรควรลดการใชสารเคมี โดยเปลี่ยนมาใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ เพื่อลดตนทุนและสราง

กระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไมทําใหเกิดมลพิษ

าพ หรือไมไดมาตรฐาน มาทําการแปรรูปผลผลิตที่หลากหลาย เพื่อ

เพิ่มมูลคาของสินคา ลดตนทุนและใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุดรวมถึงแกปญหาเรื่องสินคาลนตลาดและราคา

โดยทําการคัดเกรดผลผลิตที่

มีมาตรฐานแลวจัดจําหนายดวยตนเอง โดยการออกรานกับภาครัฐในงานเทศกาลตาง ๆ เพื่อควบคุมคุณภาพและ

งพันธุน้ําดอกไมสีทองเพื่อการสงออกใน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม  

. เขาถึงจาก  

https://www2.moac.go.th/ewt_news.php?nid=17547&filename=index  

การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองที่ 
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การวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนในการเพาะเห็ดหูหนูเพื่อการคา

ในเขตจังหวัดราชบุรี. (วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต) บณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

ตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะมวงน้ําดอกไมของเกษตรกรในตําบล

ดงมูลเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ. (รายงานผลการวจิัย). เพชรบูรณ:  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ. 

ว ิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย เลม 1. (พิมพครั้งท่ี 5). กรุงเทพฯ

ภควรรณ ปลื้มสุข และธีระวัฒน จันทึก. (2560). การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจสวน

มะมวงน้ําดอกไมนอกฤดูกาลเพื่อการสงออก ตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดานบริหารธุรกิจ ครั้งท่ี 5 (น. 874-887

.  

ระเบียบวิธีว ิจัย. พิมพครั้งท่ี 8. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก. (2561). ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 

http://district.cdd.go.th/noenmaprang/ 

กลยุทธการตลาดสมโอขาวแตงกวาภายใตโครงการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต)สาขายุทธศาสตรการพัฒนาคณะศลิปศาสตร

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคนครสวรรค ประเทศไทย. 

การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิต ตนทุน และผลตอบแทนของการผลิตมะมวง

ในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อการสงออก และตลาดภายในประเทศ. (ปริญญาบัณฑิต

คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชลบุรี ประเทศไทย. 
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การวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนในการเพาะเห็ดหูหนูเพื่อการคา 

บณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะมวงน้ําดอกไมของเกษตรกรในตําบล 

 

กรุงเทพฯ:สุวรีิยาสาสน. 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจสวน 

มะมวงน้ําดอกไมนอกฤดูกาลเพื่อการสงออก ตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี. ใน  

887). เชียงใหม:  

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2561. เขาถึง 

กลยุทธการตลาดสมโอขาวแตงกวาภายใตโครงการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

สาขายุทธศาสตรการพัฒนาคณะศลิปศาสตร 

การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิต ตนทุน และผลตอบแทนของการผลิตมะมวง 

บัณฑิต).  ภาควิชาพืชสวน  



 

 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ณัฐธิดา พิไลพันธ

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพ้ืนฐาน กอนและหลังการใชเกม ในการสอน 

โดยมีกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึ

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เรียนรูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพ้ืนฐานที่สอนโดยใชเกม จํานวน 

คําพื้นฐานจํานวน 30 ขอ โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและหาคาดัชนีความสอดคลอง 

ใชในการวิจัย สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียน 

ไดแก คาเฉลี่ย(�̅) (Arithmetic Mean) 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานคําพื้นฐานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดยใชเกมเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐาน
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐาน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชเกม

 
ณัฐธิดา พิไลพันธ

1   พัทธนันท พาปอ
2
  ปพิชญา พรหมกันธา

3
  ปุน ชมพูพระ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพ้ืนฐาน กอนและหลังการใชเกม ในการสอน 

โดยมีกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 

โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 

Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการ

เรียนรูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพ้ืนฐานที่สอนโดยใชเกม จํานวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน

ขอ โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและหาคาดัชนีความสอดคลอง 

ใชในการวิจัย สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียน 

Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานคําพื้นฐานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดยใชเกมเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐาน1, การอานคําพื้นฐาน2, เกม3 

                   
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชยัภูม ิ(thaiedu@cpru.ac.th

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ
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ที่สอนโดยใชเกม 

ปุน ชมพูพระ
4 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพ้ืนฐาน กอนและหลังการใชเกม ในการสอน 

ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2561 

1 จํานวน 8 คน ไดมาโดย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการ

แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน

ขอ โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) สถิติพื้นฐานที่

ใชในการวิจัย สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน 

Standard Deviation)  

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานคําพื้นฐานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอน

โดยใชเกมเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

thaiedu@cpru.ac.th) 
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Abstract 
 The purpose of this research was to develop learning achievement, basic vocabulary 

reading and game teaching by students in Prathomsuksa 4 students at Ban Huai Chan Thi School. 

Office of Primary Education Area Chaiyaphum, District 1, who were stu

2018, tools used in the research include lesson plans for understanding by using games and 

achievement test, through expert examination and consistency index (IOC). Statistics used in data 
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summarize the data analysis as follows were mean  (
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The purpose of this research was to develop learning achievement, basic vocabulary 

reading and game teaching by students in Prathomsuksa 4 students at Ban Huai Chan Thi School. 

Office of Primary Education Area Chaiyaphum, District 1, who were studying in the academic year 

2018, tools used in the research include lesson plans for understanding by using games and 

achievement test, through expert examination and consistency index (IOC). Statistics used in data 

analysis and compare the results of scoring before and after class of the experimental group can 

summarize the data analysis as follows were mean  (�̅) and standard deviation (SD).   

The results of the study showed that the basic English learning achievement 

of Prathomsuksa 4 students taught by using the comparison game score before and after learning 

showed that the achievement scores at the level of .05 level. 
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The purpose of this research was to develop learning achievement, basic vocabulary 
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1. บทนํา 
ภาษาไทยเปนรากฐานสําคัญยิ่งของการศึกษาเลาเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา นักเรียน

จะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาตาง ๆ มากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความสามารถในการใชทักษะภาษาไทย 

โดยเฉพาะความสามารถในการอานและการเขียน นักเรียนที่มีความสามารถในการอานและการ

จะประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาตาง ๆ ทุกวิชา การอานมีความสําคัญและเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน

นอกจากการอานจะเปนทักษะสําคัญในการแสวงหาความรูแลวการอานยังมีความสําคัญในแงอื่น ๆ อีก กลาวคือ 

การอานสะกดคําเปนพื้นฐานของการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ตลอด

ระหวางบุคคล ซึ่งการอานนี้กอใหเกิดความ เพลิดเพลิน ความรู และประสบการณ และยังเปนเครื่องมือชวยให

ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพรวมถึงชวยใหการดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุขนอกจากนี้

ยังเปนเครื่องมือในการรับมรดกทางวัฒนธรรมของคนไปสูรุนหลัง ๆ ตอไปกวางขวาง 

หนา 1-2) นอกจากนี้ยังเปนสื่อที่แสดงถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรมอันล้ําคาภาษาไทยจึงเปนสมบัติ

ล้ําคาควรแกการเรียนรูเพื่ออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติตลอดไป

ใจเดียวกันและความเปนเอกลักษณของชาติที่คนไทยทุกคน ควรภาคภูมิใจ โดยเฉพาะการแสดงถึงความเปนเอกราช

ของชาติไทย (ฉวีวรรณ คูหาภินันท

การอานเปนทักษะที่สามารถฝกฝนใหเกิดเปนนิสัยได โดยกระทําซ้ําบอย ๆ ซึ่งถาได

ตั้งแตอานออก อานได อานไดเร็ว เขาใจความหมายในเนื้อหาที่อาน และสามารถสรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหา 

และนําเอาไปใชกับตนเองใหเกิดประโยชนทั้งแกตนเองและสังคมอีกทั้งการอาน ยังเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่งตอ

การศึกษาหาความรูและพัฒนาชีวิตทําใหเ

สรางสรรคไดใหแนวคิดในการดํารงชีวิต การอานยังเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาหาความรูและพัฒนา

ชีวิต ทําใหเกิดความรูแลวยังกอใหเกิดความเพลิดเพลินและสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรคไดใ

ในการดํารงชีวิต (กรมวิชาการ

ความสําเร็จในชีวิตสูงกวาบุคคลที่ไรความสามารถในการอาน ดังนั้นคนไทยตองทําความเขาใจและศึกษาหลักเกณฑ

ทางภาษา ตลอดจนฝกฝนใหมีทักษะในดานการอานใหมีประ

ตอกัน การสรางความเปนเอกภาพของชาติและความจรรโลงใจ เพื่อใหเกิดประโยชน แกตนเอง ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ (กองเทพเคลือบพณิชกุล

และเปนทักษะของการรับสารและเปนทักษะสําคัญในการแสวงหาความรูดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ

ประถมศึกษาเปนการเรียน การสอนท่ีตองวางรากฐานของการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

การอานจึงตองคํานึงปลูกฝงใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน เห็นคุณคาและความสําคัญข

ชัดเจนถูกตองรวดเร็ว (เปลื้อง ณ นคร

การเลนเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความจําเปนตอการฝกทักษะ และสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ การเลน

ที่เปนเกมเปนสื่อการเรียนชนิดหนึ่งที่สอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรูคือ รักเรียนเรียนรูไดจาก

พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เกมชวยใหเกิดความสนุกสนานเกิดการเรียนรูแ

ละมีทักษะ (อัจฉรา ชีวพันธ, 2553

ซึ่งกลาววา เกมเปนสวนสําคัญของกา

สัมผัสเมื่อฝกหัดนาน ๆ จะเกิดทักษะและกาวไปสูการพัฒนา 
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ภาษาไทยเปนรากฐานสําคัญยิ่งของการศึกษาเลาเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา นักเรียน

จะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาตาง ๆ มากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความสามารถในการใชทักษะภาษาไทย 

โดยเฉพาะความสามารถในการอานและการเขียน นักเรียนที่มีความสามารถในการอานและการ

จะประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาตาง ๆ ทุกวิชา การอานมีความสําคัญและเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน

นอกจากการอานจะเปนทักษะสําคัญในการแสวงหาความรูแลวการอานยังมีความสําคัญในแงอื่น ๆ อีก กลาวคือ 

การอานสะกดคําเปนพื้นฐานของการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ตลอดจนเปนกระบวนการถายทอดความรูสึกและความตองการ

ระหวางบุคคล ซึ่งการอานนี้กอใหเกิดความ เพลิดเพลิน ความรู และประสบการณ และยังเปนเครื่องมือชวยให

ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพรวมถึงชวยใหการดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุขนอกจากนี้

ในการรับมรดกทางวัฒนธรรมของคนไปสูรุนหลัง ๆ ตอไปกวางขวาง (กรรณิการ พวงเกษม

นอกจากนี้ยังเปนสื่อที่แสดงถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรมอันล้ําคาภาษาไทยจึงเปนสมบัติ

ล้ําคาควรแกการเรียนรูเพื่ออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติตลอดไปแสดงถึงความผูกพันความเปนน้ําหนึ่ง

ใจเดียวกันและความเปนเอกลักษณของชาติที่คนไทยทุกคน ควรภาคภูมิใจ โดยเฉพาะการแสดงถึงความเปนเอกราช

ฉวีวรรณ คูหาภินันท, 2545, หนา 15)  

การอานเปนทักษะที่สามารถฝกฝนใหเกิดเปนนิสัยได โดยกระทําซ้ําบอย ๆ ซึ่งถาได

ตั้งแตอานออก อานได อานไดเร็ว เขาใจความหมายในเนื้อหาที่อาน และสามารถสรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหา 

และนําเอาไปใชกับตนเองใหเกิดประโยชนทั้งแกตนเองและสังคมอีกทั้งการอาน ยังเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่งตอ

การศึกษาหาความรูและพัฒนาชีวิตทําใหเกิดความรูแลวยังกอใหเกิดความเพลิดเพลินและสงเสริมใหมีความคิด

สรางสรรคไดใหแนวคิดในการดํารงชีวิต การอานยังเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาหาความรูและพัฒนา

ชีวิต ทําใหเกิดความรูแลวยังกอใหเกิดความเพลิดเพลินและสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรคไดใ

กรมวิชาการ, 2546, หนา 188) บุคคลที่มีความสามารถในการอานจะเปนผูที่มีโอกาสประสบ

ความสําเร็จในชีวิตสูงกวาบุคคลที่ไรความสามารถในการอาน ดังนั้นคนไทยตองทําความเขาใจและศึกษาหลักเกณฑ

ทางภาษา ตลอดจนฝกฝนใหมีทักษะในดานการอานใหมีประสิทธิภาพในการเรียนรู การเสริมสรางความเขาใจอันดี

ตอกัน การสรางความเปนเอกภาพของชาติและความจรรโลงใจ เพื่อใหเกิดประโยชน แกตนเอง ชุมชน สังคม 

กองเทพเคลือบพณิชกุล, 2545, หนา 80) นอกจากนี้การอานยังเปนทักษะของการรับสาร

บสารและเปนทักษะสําคัญในการแสวงหาความรูดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ

ประถมศึกษาเปนการเรียน การสอนท่ีตองวางรากฐานของการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

การอานจึงตองคํานึงปลูกฝงใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน เห็นคุณคาและความสําคัญของการอานสามารถอานได

เปลื้อง ณ นคร, 2545, หนา 6)  

การเลนเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความจําเปนตอการฝกทักษะ และสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ การเลน

ที่เปนเกมเปนสื่อการเรียนชนิดหนึ่งที่สอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรูคือ รักเรียนเรียนรูไดจาก

พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เกมชวยใหเกิดความสนุกสนานเกิดการเรียนรูแ

2553, หนา 4) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเพียเจต (วิภา ตันฑุลพงษ

ซึ่งกลาววา เกมเปนสวนสําคัญของการพัฒนาทางสติปญญา เกมเปนการกระทําที่ ทําใหเกิดการเรียนรูจากประสาท

สัมผัสเมื่อฝกหัดนาน ๆ จะเกิดทักษะและกาวไปสูการพัฒนา (อภิชญา สวัสดี, 2546, 
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ภาษาไทยเปนรากฐานสําคัญยิ่งของการศึกษาเลาเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา นักเรียน 

จะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาตาง ๆ มากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความสามารถในการใชทักษะภาษาไทย 

โดยเฉพาะความสามารถในการอานและการเขียน นักเรียนที่มีความสามารถในการอานและการเขียนสูง 

จะประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาตาง ๆ ทุกวิชา การอานมีความสําคัญและเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน

นอกจากการอานจะเปนทักษะสําคัญในการแสวงหาความรูแลวการอานยังมีความสําคัญในแงอื่น ๆ อีก กลาวคือ 

จนเปนกระบวนการถายทอดความรูสึกและความตองการ

ระหวางบุคคล ซึ่งการอานนี้กอใหเกิดความ เพลิดเพลิน ความรู และประสบการณ และยังเปนเครื่องมือชวยให

ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพรวมถึงชวยใหการดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุขนอกจากนี ้

กรรณิการ พวงเกษม, 2533, 

นอกจากนี้ยังเปนสื่อที่แสดงถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรมอันล้ําคาภาษาไทยจึงเปนสมบัติ 

แสดงถึงความผูกพันความเปนน้ําหนึ่ง 

ใจเดียวกันและความเปนเอกลักษณของชาติที่คนไทยทุกคน ควรภาคภูมิใจ โดยเฉพาะการแสดงถึงความเปนเอกราช

การอานเปนทักษะที่สามารถฝกฝนใหเกิดเปนนิสัยได โดยกระทําซ้ําบอย ๆ ซึ่งถาไดรับการฝกฝน 

ตั้งแตอานออก อานได อานไดเร็ว เขาใจความหมายในเนื้อหาที่อาน และสามารถสรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหา  

และนําเอาไปใชกับตนเองใหเกิดประโยชนทั้งแกตนเองและสังคมอีกทั้งการอาน ยังเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่งตอ

กิดความรูแลวยังกอใหเกิดความเพลิดเพลินและสงเสริมใหมีความคิด

สรางสรรคไดใหแนวคิดในการดํารงชีวิต การอานยังเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาหาความรูและพัฒนา

ชีวิต ทําใหเกิดความรูแลวยังกอใหเกิดความเพลิดเพลินและสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรคไดใหแนวคิด 

บุคคลที่มีความสามารถในการอานจะเปนผูที่มีโอกาสประสบ

ความสําเร็จในชีวิตสูงกวาบุคคลที่ไรความสามารถในการอาน ดังนั้นคนไทยตองทําความเขาใจและศึกษาหลักเกณฑ

สิทธิภาพในการเรียนรู การเสริมสรางความเขาใจอันดี

ตอกัน การสรางความเปนเอกภาพของชาติและความจรรโลงใจ เพื่อใหเกิดประโยชน แกตนเอง ชุมชน สังคม  

นอกจากนี้การอานยังเปนทักษะของการรับสาร 

บสารและเปนทักษะสําคัญในการแสวงหาความรูดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ

ประถมศึกษาเปนการเรียน การสอนท่ีตองวางรากฐานของการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

องการอานสามารถอานได

การเลนเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความจําเปนตอการฝกทักษะ และสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ การเลน 

ที่เปนเกมเปนสื่อการเรียนชนิดหนึ่งที่สอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรูคือ รักเรียนเรียนรูไดจากการเลน อาจทําใหเกิด

พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เกมชวยใหเกิดความสนุกสนานเกิดการเรียนรูแ 

วิภา ตันฑุลพงษ, 2549, หนา 19) 

รพัฒนาทางสติปญญา เกมเปนการกระทําที่ ทําใหเกิดการเรียนรูจากประสาท

, หนา 2) และการสอน 



 

 

แบบใชเกมมีขอดี คือ ชวยใหเด็กมีสวนรวมในการเรียนรูสูงผูเรียนไดรับความสนุกสนานและเกิดการเ

จากการเลนเกิดการประจักษดวยตนเอง ทําใหการเรียนรูอยูคงทน และเกมชวยพัฒนาดานจิตใจ อารมณ ซึ่งเกิดขึ้น

ไดทุกวินาทีท่ีนักเรียนเลนอยางมีความสุข

จากสภาพปญหาและความสํ าคั ญ ในกา รแก ไ ขปญหาด า นการอ านที่ กล า วมา ในข า งต น

ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําเกมม

เนื่องจากเกมถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยสรางความเขาใจในการเรียนและสรางความสนใจใหกับนักเรียน 

เพราะนักเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเองจะทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทนเกิดความสนุกสนาน ไมเบื่อหนา

ในการเรียนวิชาภาษาไทย 
  

2. วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิอานคําพ้ืนฐาน กอนและหลังการใชเกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

 

สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์การอานคําพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

สูงกวากอนเรียน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย

  กลุมเปาหมายที่ ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

บานหวยหนองจันทิ ตําบลตลาดแรง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 1 ปการศึกษา 2561 ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง

  

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

1. ตัวแปรตน  คือ การสอนอานคําพื้นฐานโดยใชเกม

2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานคําพ้ืนฐาน  

 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ คือ 

 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย

ระยะเวลาที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชทดลอง 

ปการศึกษา 2561 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

แบบใชเกมมีขอดี คือ ชวยใหเด็กมีสวนรวมในการเรียนรูสูงผูเรียนไดรับความสนุกสนานและเกิดการเ

จากการเลนเกิดการประจักษดวยตนเอง ทําใหการเรียนรูอยูคงทน และเกมชวยพัฒนาดานจิตใจ อารมณ ซึ่งเกิดขึ้น

ไดทุกวินาทีท่ีนักเรียนเลนอยางมีความสุข 

จ ากสภาพปญหาและความสํ าคั ญ ในกา รแก ไ ขปญหาด า นการอ านที่ กล า วมา ในข า งต น

ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําเกมมาใชในกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยใหแกนักเรียน 

เนื่องจากเกมถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยสรางความเขาใจในการเรียนและสรางความสนใจใหกับนักเรียน 

เพราะนักเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเองจะทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทนเกิดความสนุกสนาน ไมเบื่อหนา

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิอานคําพ้ืนฐาน กอนและหลังการใชเกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

สมมติฐานของการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์การอานคําพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ที่สอนโดยใชเกมหลังเรียน

 
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย 

กลุมเปาหมายที่ ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 

บานหวยหนองจันทิ ตําบลตลาดแรง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน  คือ การสอนอานคําพื้นฐานโดยใชเกม 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานคําพ้ืนฐาน   

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย  

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ คือ การอานคําพื้นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

ระยะเวลาที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชทดลอง 

101 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

แบบใชเกมมีขอดี คือ ชวยใหเด็กมีสวนรวมในการเรียนรูสูงผูเรียนไดรับความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู 

จากการเลนเกิดการประจักษดวยตนเอง ทําใหการเรียนรูอยูคงทน และเกมชวยพัฒนาดานจิตใจ อารมณ ซึ่งเกิดขึ้น

จ ากสภาพปญหาและความสํ าคั ญ ในกา รแก ไ ขปญหาด า นการอ านที่ กล า วมา ในข า งต น 

าใชในกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยใหแกนักเรียน 

เนื่องจากเกมถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยสรางความเขาใจในการเรียนและสรางความสนใจใหกับนักเรียน  

เพราะนักเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเองจะทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทนเกิดความสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิอานคําพ้ืนฐาน กอนและหลังการใชเกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ที่สอนโดยใชเกมหลังเรียน 

4 จํานวน 8 คน โรงเรียน 

บานหวยหนองจันทิ ตําบลตลาดแรง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

การอานคําพื้นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยเกม 

ระยะเวลาที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชทดลอง 8 ชั่วโมง 



 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู ด วยเกม หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูที่ผู วิจัยนํามาใช ในทดลอง                       

โดยยึดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทยโดยใชกิจกรรมเกมซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 

ไดแก 

ขั้นที่ 1 นําเขาสูบทเรียน โดยเกมหรือเพลงที่เกี่ยวของกับเกมนั้น หรือการปลุกเราความสนใจ

ดวยสื่อท่ีใชประกอบในเกมนั้น หรือใชคําถามเพื่อปลุกเราความสนใจของผูเรียน

ขั้นที่ 2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเกม ครูแจงวัตถุประสงคของเกม ครูอธิบายวิธีการเลน 

นักเรียนแบงกลุม และดําเนินกิจกรรมตามเกมนั้น

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป เมื่อจัดกิจกรรมเกมแลวนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุปผลหรือนําเสนอและครู

เพิ่มเติมความรู  

2. คําพื้นฐาน หมายถึง คําท่ีสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให

การศึกษาคําพื้นฐานท่ีใชในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

 3. ทักษะการอานคําพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถในดานการอานออกเสียงคําพื้นฐานในแบบฝกทักษะ

โดยใชกระบวนการอานท่ีถูกตองทั้

ได สามารถตอบโตปฏิบัติตามไดถูกตอง ซึ่งวัดไดโดยการใชแบบฝกทักษะ เกม หมายถึง กิจกรรมที่ใชในการ

พัฒนาการอานภาษาไทย เกมเปนกิจกรรมมีกฎเกณฑ กติกา วิธีการเลนที่สนุกสนาน สรางความพึงพอใจใหแ

ผูเรียน กอใหเกิดความสนใจตอการอานเกิดเจตคติ   ที่ดี อันเปนจุดมุงหมายสําคัญในการพัฒนาการอาน ซึ่งเกมแต

ละเกมจะบรรจุลงในแผนการสอนที่ใชเวลาเรียนตามปกติ ในแตละกิจกรรมจะมีคําอธิบาย วิธีเลนและวิธีอานที่ผูวิจัย

สรางขึ้นไดแก สรางเกมการพัฒนาการอานคําศั

มี 8 เกม ดังนี ้  

1. เกมถูกหรือไม

3. เกมแยงหางอักษรควบ

5. เกมเปลี่ยนตัวสะกด

7. เกมปริศนาตัวการันต

ซึ่งเกณฑการวัดระดับความสามารถในการอานไดถูกตองนั้น เปนการใหคะแนนโดยคําละ 

จากนั้นนําคําที่นักเรียนอานไดถูกตองมาหารอยละ ซึ่งการตัดสินวาอานถูก 

ราชบัณฑิตยสถานเปนหลัก โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ดังตอไปนี้

1. ออกเสียงสระ

เปน ขม เปนตน พิจารณาหักคําละ 

2. อานไมได หมายถึง อาการที่เด็กหยุดคิดสะกดนานเกินควร เมื่ออานมาถึงคําที่ยากคําใดคํา

หนึ่ง โดยนิ่งอยูนานเกินกวา 4-

3. อานผิด หมายถึง อานออกเสียงผิดโดยใชคําอื่นแทน เชน ชวยถือ อานเปนชวยเหลือ 

พิจารณาหัก 1 คะแนน 
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การจัดการเรียนรู ด วยเกม หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูที่ผู วิจัยนํามาใช ในทดลอง                       

โดยยึดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทยโดยใชกิจกรรมเกมซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 

นําเขาสูบทเรียน โดยเกมหรือเพลงที่เกี่ยวของกับเกมนั้น หรือการปลุกเราความสนใจ

ดวยสื่อท่ีใชประกอบในเกมนั้น หรือใชคําถามเพื่อปลุกเราความสนใจของผูเรียน  

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเกม ครูแจงวัตถุประสงคของเกม ครูอธิบายวิธีการเลน 

บงกลุม และดําเนินกิจกรรมตามเกมนั้น  

ขั้นสรุป เมื่อจัดกิจกรรมเกมแลวนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุปผลหรือนําเสนอและครู

คําพื้นฐาน หมายถึง คําท่ีสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใหสถานศึกษาใชเปนคูมือการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 

การศึกษาคําพื้นฐานท่ีใชในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา   

ทักษะการอานคําพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถในดานการอานออกเสียงคําพื้นฐานในแบบฝกทักษะ

โดยใชกระบวนการอานท่ีถูกตองทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกด และสามารถบอกความหมายของคําที่อาน

ได สามารถตอบโตปฏิบัติตามไดถูกตอง ซึ่งวัดไดโดยการใชแบบฝกทักษะ เกม หมายถึง กิจกรรมที่ใชในการ

พัฒนาการอานภาษาไทย เกมเปนกิจกรรมมีกฎเกณฑ กติกา วิธีการเลนที่สนุกสนาน สรางความพึงพอใจใหแ

ผูเรียน กอใหเกิดความสนใจตอการอานเกิดเจตคติ   ที่ดี อันเปนจุดมุงหมายสําคัญในการพัฒนาการอาน ซึ่งเกมแต

ละเกมจะบรรจุลงในแผนการสอนที่ใชเวลาเรียนตามปกติ ในแตละกิจกรรมจะมีคําอธิบาย วิธีเลนและวิธีอานที่ผูวิจัย

สรางขึ้นไดแก สรางเกมการพัฒนาการอานคําศัพทภาษาไทยใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูภาษาไทยทั้งหมด            

  

เกมถูกหรือไม   2. เกมรวมพลังสรางเรื่อง 

เกมแยงหางอักษรควบ  4. เกมเซียมซีเสี่ยงคํา 

เกมเปลี่ยนตัวสะกด  6. เกมคนหาตัวสะกด 

เกมปริศนาตัวการันต  8. เกมไชโย 

งเกณฑการวัดระดับความสามารถในการอานไดถูกตองนั้น เปนการใหคะแนนโดยคําละ 

จากนั้นนําคําที่นักเรียนอานไดถูกตองมาหารอยละ ซึ่งการตัดสินวาอานถูก - ผิดนั้น ใชพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานเปนหลัก โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ดังตอไปนี ้

ออกเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต หรือตัวสะกด เชน กระเซ็น อานเปน กระเซ็ง ขม อาน

เปน ขม เปนตน พิจารณาหักคําละ 1 คะแนน 

อานไมได หมายถึง อาการที่เด็กหยุดคิดสะกดนานเกินควร เมื่ออานมาถึงคําที่ยากคําใดคํา

-5 วินาที จนผูดําเนินการสอบตองบอกคําอานใหพิจารณาหักคําละ 

อานผิด หมายถึง อานออกเสียงผิดโดยใชคําอื่นแทน เชน ชวยถือ อานเปนชวยเหลือ 
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การจัดการเรียนรู ด วยเกม หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูที่ผู วิจัยนํามาใช ในทดลอง                       

โดยยึดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทยโดยใชกิจกรรมเกมซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 3 ขั้นตอน 

นําเขาสูบทเรียน โดยเกมหรือเพลงที่เกี่ยวของกับเกมนั้น หรือการปลุกเราความสนใจ

   

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเกม ครูแจงวัตถุประสงคของเกม ครูอธิบายวิธีการเลน 

ขั้นสรุป เมื่อจัดกิจกรรมเกมแลวนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุปผลหรือนําเสนอและครู

คําพื้นฐาน หมายถึง คําท่ีสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

สถานศึกษาใชเปนคูมือการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในโครงการ

   

ทักษะการอานคําพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถในดานการอานออกเสียงคําพื้นฐานในแบบฝกทักษะ

งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกด และสามารถบอกความหมายของคําที่อาน

ได สามารถตอบโตปฏิบัติตามไดถูกตอง ซึ่งวัดไดโดยการใชแบบฝกทักษะ เกม หมายถึง กิจกรรมที่ใชในการ

พัฒนาการอานภาษาไทย เกมเปนกิจกรรมมีกฎเกณฑ กติกา วิธีการเลนที่สนุกสนาน สรางความพึงพอใจใหแก

ผูเรียน กอใหเกิดความสนใจตอการอานเกิดเจตคติ   ที่ดี อันเปนจุดมุงหมายสําคัญในการพัฒนาการอาน ซึ่งเกมแต

ละเกมจะบรรจุลงในแผนการสอนที่ใชเวลาเรียนตามปกติ ในแตละกิจกรรมจะมีคําอธิบาย วิธีเลนและวิธีอานที่ผูวิจัย

พทภาษาไทยใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูภาษาไทยทั้งหมด            

    

   

งเกณฑการวัดระดับความสามารถในการอานไดถูกตองนั้น เปนการใหคะแนนโดยคําละ 1 คะแนน

ผิดนั้น ใชพจนานุกรมฉบับ

พยัญชนะ วรรณยุกต หรือตัวสะกด เชน กระเซ็น อานเปน กระเซ็ง ขม อาน

อานไมได หมายถึง อาการที่เด็กหยุดคิดสะกดนานเกินควร เมื่ออานมาถึงคําที่ยากคําใดคํา

คําอานใหพิจารณาหักคําละ 1 คะแนน 

อานผิด หมายถึง อานออกเสียงผิดโดยใชคําอื่นแทน เชน ชวยถือ อานเปนชวยเหลือ 



 

 

4. ความสามารถในการอานออกเสียงไดชัดเจน ในการนี้จะใชมาตรฐานเสียงการอานของทาง

ราชการในสวนกลางเปนเกณฑ โดยพิจารณาคิดเปนรอ

ลองเลียก เปนตน พิจารณาหักคําละ 

เพาะ เปนตน พิจารณาหัก 1 คะแน

5. ทักษะในการอานไดคลองแคลว พิจารณาหัก คําละ 

นาที โดยหัก 1 คะแนน 

4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดั

ตําบลตลาดแรง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 

จํานวน 8 คน ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตารางที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการรายงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐานที่สอนโดยใชเกม ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 

ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

 

กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย

  กลุมเปาหมายที่ ใช ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

บานหวยหนองจันทิ ตําบลตลาดแรง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 1 ปการศึกษา 2561 ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  1. แผนการจัดการเรียนรู โดยใชการเรียนรูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคํา

ที่สอนโดยใชเกม จํานวน 8 แผน

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิการอานคําพ้ืนฐาน 

 

 

ตัวแปรตน 

การสอนอานคําพื้นฐานโดยใชเกม

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ความสามารถในการอานออกเสียงไดชัดเจน ในการนี้จะใชมาตรฐานเสียงการอานของทาง

ราชการในสวนกลางเปนเกณฑ โดยพิจารณาคิดเปนรอยละของคําที่อานได ดังตอไปนี ้

4.1 ออกเสียง ร ล ไมชัดเจน เชน รุมลอม อานเปน ลุมลอม รองเรียก อานเปน 

ลองเลียก เปนตน พิจารณาหักคําละ 1 คะแนน 

4.2 ออกเสียงคําควบกลํ้าผิด หรือไมชัด เชน ตะกละ อานเปน ตะกะ เพราะ อานเปน 

คะแนน 

ทักษะในการอานไดคลองแคลว พิจารณาหัก คําละ 1 คะแนนดังตอไปนี้

5.1 อานชา ตะกุกตะกักไมคลอง หมายถึง การใชเวลาในการอานนานเกินกวาปกติ 

5.2 อานผิดแลวกลับอานแกใหมใหถูก พิจารณาหักคําละ 1 คะแนน

นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4 โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ 

ตําบลตลาดแรง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 

คน ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2561 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการรายงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐานที่สอนโดยใชเกม ชั้น

โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 

กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย 

กลุมเปาหมายที่ ใช ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 

บานหวยหนองจันทิ ตําบลตลาดแรง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
แผนการจัดการเรียนรู โดยใชการเรียนรูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคํา

แผน  

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิการอานคําพ้ืนฐาน 30 ขอ 

การสอนอานคําพื้นฐานโดยใชเกม 

ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานคําพื้นฐาน 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ความสามารถในการอานออกเสียงไดชัดเจน ในการนี้จะใชมาตรฐานเสียงการอานของทาง

ออกเสียง ร ล ไมชัดเจน เชน รุมลอม อานเปน ลุมลอม รองเรียก อานเปน  

ออกเสียงคําควบกลํ้าผิด หรือไมชัด เชน ตะกละ อานเปน ตะกะ เพราะ อานเปน 

คะแนนดังตอไปนี ้

อานชา ตะกุกตะกักไมคลอง หมายถึง การใชเวลาในการอานนานเกินกวาปกติ 5 

คะแนน 

โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ  

ตําบลตลาดแรง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการรายงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐานที่สอนโดยใชเกม ชั้น

โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งผูวิจัยได

4 จํานวน 8 คน โรงเรียน 

บานหวยหนองจันทิ ตําบลตลาดแรง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

แผนการจัดการเรียนรู โดยใชการเรียนรูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐาน 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานคําพื้นฐาน  



 

 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู 

  โดยใชการจัดการเรียนรูดวยเกมรวมกับแบบฝกทักษะการอานคําพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถม

ศึกษาปท่ี 4 การพัฒนาการอานคําศัพทภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูดวยเกม จํานวน 

รวม 8 ชั่วโมง โดยทําการสรางตามลําดับขั้นตอน ดังนี้

เรียนรูภาษาไทย ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ขอบขายเนื้อหาสาระการวัดผล และประเมินผลการเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

กําหนด ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 

บรรจุลงในแผนการเรียนรูเกมการพัฒนาการอานคําศัพทภาษาไทยใหสอดคลองกับสาระการเรียน รูภาษาไทย

ทั้งหมดมี 8 กิจกรรมเกมโดยไดแบงรูปแบบเกมทั้ง 

   

และไมประวิสรรชนีย 

จํานวน 8 แผนตามลําดับขั้นตอนของแผนการสอน

สรางข้ึนใหคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรู

แผนการจดัการเรียนรู เพื่อใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขตามขอแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา

ถูกตองและความเหมาะสมของผูเรียน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบตา

เรียนรูดานภาษา ความเที่ยงตรงของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด ประเมินผล 

ความชัดเจน ความถูกตองของภาษาที่ใช และนําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็น ผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) 

ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชดําเนินการวิจยัตอไป 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การสรางแผนการจัดการเรียนรู     

โดยใชการจัดการเรียนรูดวยเกมรวมกับแบบฝกทักษะการอานคําพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถม

การพัฒนาการอานคําศัพทภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูดวยเกม จํานวน 

ชั่วโมง โดยทําการสรางตามลําดับขั้นตอน ดังนี ้    

1. ศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

2. ศึกษาหลักการและวิธีการสอน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

3. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

เรียนรูภาษาไทย ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ขอบขายเนื้อหาสาระการวัดผล และประเมินผลการเรียนใน

       

4. ศึกษาการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

       

5. ศึกษาจุดมุงหมายและคําพื้นฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

กําหนด ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4      

6. นําเกมการพัฒนาทักษะการอานคําพ้ืนฐานภาษาไทยมาทดลองกับกลุมตัวอยางโดย

บรรจุลงในแผนการเรียนรูเกมการพัฒนาการอานคําศัพทภาษาไทยใหสอดคลองกับสาระการเรียน รูภาษาไทย

กิจกรรมเกมโดยไดแบงรูปแบบเกมทั้ง 8 เกมเปน 4 กลุม ดังนี ้  

  เ ก ม ที่  1-2 ใ ช ก ลุ ม คํ า ที่  1 พั ฒ น า ก า ร อ า น คํ า ป ร ะ วิ ส ร

เกมที่ 3-4 ใชกลุมคําที่ 2 พัฒนาการอานคําควบกล้าํ

เกมที่ 5-6 ใชกลุมคําที่ 3 พัฒนาการอานคําท่ีมีมาตราตัวสะกด

เกมที่ 7-8 ใชกลุมคําที่ 4 พัฒนาการอานคําท่ีใชมีตัวการันต

7. เขียนแผนการจัดการเรียนรู  เพื่อฝกทักษะการอานคําพื้นฐานภาษาไทย 

แผนตามลําดับขั้นตอนของแผนการสอน 

8. นําแผนการจัดการเรียนรูเกมการศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 

สรางข้ึนใหคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรู ตรวจสอบ ความถูกตองของ

แผนการจดัการเรียนรู เพื่อใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขตามขอแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา

9. นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อพิจารณาความ

ถูกตองและความเหมาะสมของผูเรียน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ ในแผนการจัดการ

เรียนรูดานภาษา ความเที่ยงตรงของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด ประเมินผล 

ความชัดเจน ความถูกตองของภาษาที่ใช และนําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็น ผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนี

   

10. นําแผนการจัดการเรยีนรูเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชดําเนินการวิจยัตอไป 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

   

โดยใชการจัดการเรียนรูดวยเกมรวมกับแบบฝกทักษะการอานคําพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถม 

การพัฒนาการอานคําศัพทภาษาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูดวยเกม จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง  

   

ศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ศึกษาหลักการและวิธีการสอน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ขอบขายเนื้อหาสาระการวัดผล และประเมินผลการเรียนใน

  

ศึกษาการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

    

ศึกษาจุดมุงหมายและคําพื้นฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

    

นฐานภาษาไทยมาทดลองกับกลุมตัวอยางโดย

บรรจุลงในแผนการเรียนรูเกมการพัฒนาการอานคําศัพทภาษาไทยใหสอดคลองกับสาระการเรียน รูภาษาไทย

   

พั ฒ น า ก า ร อ า น คํ า ป ร ะ วิ ส ร ร ช นี ย 

พัฒนาการอานคําควบกล้าํ 

พัฒนาการอานคําท่ีมีมาตราตัวสะกด  

พัฒนาการอานคําท่ีใชมีตัวการันต   

เขียนแผนการจัดการเรียนรู  เพื่อฝกทักษะการอานคําพื้นฐานภาษาไทย  

นําแผนการจัดการเรียนรูเกมการศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 4 ที่ผูวิจัย

ตรวจสอบ ความถูกตองของ

แผนการจดัการเรียนรู เพื่อใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขตามขอแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

คน เพื่อพิจารณาความ

ง ๆ ในแผนการจัดการ

เรียนรูดานภาษา ความเที่ยงตรงของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด ประเมินผล 

ความชัดเจน ความถูกตองของภาษาที่ใช และนําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็น ผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนี

การเรยีนรูเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ไป

ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชดําเนินการวิจยัตอไป  



 

 

2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานคําพ้ืนฐานภาษาไทย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐานภาษาไทยใชเปนแบบ

ซึ่งเปนชุดเดียวกันวัดผลสัมฤทธ์ิการอานคําพื้นฐานภาษาไทย โดยใชการจัดการเรยีนรูดวยเกมดําเนินการดังน้ี

  1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภา

2. ศึกษาวิธีเขียนขอสอบแบบเลือกตอบจากเอกสาร ตํารา เทคนิคการสอนและรูปแบบการเขียน

ขอสอบแบบเลือกตอบ (สมนึก ภัททิยธนี

3. รวบรวมคําพื้นฐานจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 

4 จํานวน 100 คํา โดยผานความเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญ

4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการอานคําพื้นฐานจํานวน 

ความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ เหลือ 

พฤติกรรมที่ตองการวัดโดยใชทดสอบกอนเรียนและหลังจัดการเรียนรู

5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐานภาษาไทย จํานวน 

จํานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้

(IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 

แกไข 

6. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปทดลองใช 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5

7. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนทํา โดยใหคะแนน 

และให 0 คะแนนสําหรับขอที่ตอบผิด

8. นําผลวิเคราะหรายขอ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน

คําพื้นฐาน ดังนี ้  

   

แลว คัดเลือกแบบทดสอบจํานวน 

มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 

เพื่ อนํ ามา เปนแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการ เรี ยนการอ านคํ าพื้ นฐาน มีค าอํ านาจจํ าแนก 

อยูระหวาง 0.22 ถึง 0.42 

   

การหาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนกรายขอ 

โดยวิธีของโลเวทท (Lovett)  (

แลวจัดพิมพเปนฉบับจริงเพื่อนําไปใชในการทดลองจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยางตอไป  

9. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานคําพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 นําไปใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
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การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานคําพ้ืนฐานภาษาไทย  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐานภาษาไทยใชเปนแบบประเมินผลกอนการเรียนและหลังเรียน 

ซึ่งเปนชุดเดียวกันวัดผลสัมฤทธ์ิการอานคําพื้นฐานภาษาไทย โดยใชการจัดการเรยีนรูดวยเกมดําเนินการดังน้ี

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คูมือการสอนวิชาภาษาไทย 

หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 4ของกรมวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาวิธีเขียนขอสอบแบบเลือกตอบจากเอกสาร ตํารา เทคนิคการสอนและรูปแบบการเขียน

สมนึก ภัททิยธนี,2551, หนา 203-334) 

รวบรวมคําพื้นฐานจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 

คํา โดยผานความเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญ 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการอานคําพื้นฐานจํานวน 

ความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ เหลือ 30 ขอ ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกใหครอบคลุมเนื้อหาและระดับ

พฤติกรรมที่ตองการวัดโดยใชทดสอบกอนเรียนและหลังจัดการเรียนรู  

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐานภาษาไทย จํานวน 

คน ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใชดัชนีความสอดคลอง 

ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 แลวนําเสนอแนะและคําแนะนําตาง ๆ ของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง

นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปทดลองใช (Try – out) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางซึ่งเปน

5 จํานวน 9 คนที่เรียนผานมาแลว 

ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนทํา โดยใหคะแนน 1 คะแนนสําหรับขอที่ตอบถูก 

คะแนนสําหรับขอที่ตอบผิด 

นําผลวิเคราะหรายขอ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน

       

 8.1 หาคาความยากงาย (p) เกณฑกําหนดคา (p) 

แลว คัดเลือกแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ เพื่อนํามาเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานคําพื้นฐาน

อยูระหวาง 0.22 – 0.77 

8.2 หาคาอําอาจจําแนก (r) รายขอ เกณฑกําหนด (r) 

มา เปนแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการ เรี ยนการอ านคํ าพื้ นฐาน มีค าอํ านาจจํ าแนก 

       

 8.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอานคําพื้นฐานท่ีผานการตรวจสอบ

และคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) จํานวน 30 ขอ มาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

Lovett)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 หนา 6) ซึ่งพบวา ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 

แลวจัดพิมพเปนฉบับจริงเพื่อนําไปใชในการทดลองจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยางตอไป   

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานคําพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษา

นําไปใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 8 คน
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ประเมินผลกอนการเรียนและหลังเรียน 

ซึ่งเปนชุดเดียวกันวัดผลสัมฤทธ์ิการอานคําพื้นฐานภาษาไทย โดยใชการจัดการเรยีนรูดวยเกมดําเนินการดังน้ี 

คูมือการสอนวิชาภาษาไทย 

ของกรมวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ศึกษาวิธีเขียนขอสอบแบบเลือกตอบจากเอกสาร ตํารา เทคนิคการสอนและรูปแบบการเขียน

รวบรวมคําพื้นฐานจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการอานคําพื้นฐานจํานวน 40 ขอเมื่อคัดเลือก

ตัวเลือกใหครอบคลุมเนื้อหาและระดับ

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐานภาษาไทย จํานวน 30 ขอไปใหผูเชี่ยวชาญ 

อหาโดยใชดัชนีความสอดคลอง 

แลวนําเสนอแนะและคําแนะนําตาง ๆ ของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง

กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางซึ่งเปน

คะแนนสําหรับขอที่ตอบถูก  

นําผลวิเคราะหรายขอ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน 

   

p) ระหวาง 0.20 ถึง 0.80 

ขอ เพื่อนํามาเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานคําพื้นฐาน 

r) ระหวาง 0.20 – 1.00 

มา เปนแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการ เรี ยนการอ านคํ าพื้ นฐาน มีค าอํ านาจจํ าแนก ( r)  

   

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอานคําพื้นฐานท่ีผานการตรวจสอบ

อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

ซึ่งพบวา ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.77 

  

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานคําพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษา 

คน 



 

 

การดําเนินการทดลอง

การวิจัยในครั้งนี้ไดดําเนินการทดลองโดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับเกมการศึกษาของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการทดลองดวยตนเองตามขั้นตอน ดังน้ี

 

ตารางที่ 3 แบบแผนการทดลอง

 

กอนเรียน 

T1 

 

สัญลักษณที่ใชในการศึกษาคนควา

  T1แทน การทดสอบกอนเรียน     

  X   แทน การพัฒนาทักษะการอานคําพื้นฐานภาษาไทย ที่สอนโดยใชเกม

 T2แทน การทดสอบหลังเรียน

 

ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้

การเรียนรู  

ภาษาไทย จํานวน 30 ขอ แบบเลือกตอบ 

กิจกรรมเกม ใชการปฏิบัติกิจกรรมเกมในเวลาเรียนปกติ วิชาภาษาไทย 

 

ตารางที่4 การดําเนินการทดลอง ตามแผนการเรยีนรู 

 

สัปดาห วัน 

1 จันทร 

 อังคาร 

 พุธ 

 พฤหัสบด ี

 ศุกร 

2 จันทร 

 อังคาร 

 พุธ 
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การดําเนินการทดลอง 

การวิจัยในครั้งนี้ไดดําเนินการทดลองโดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับเกมการศึกษาของนักเรียน

ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการทดลองดวยตนเองตามขั้นตอน ดังน้ี 

แบบแผนการทดลอง 

ทดลอง  

X 

สัญลักษณที่ใชในการศึกษาคนควา 

แทน การทดสอบกอนเรียน         

แทน การพัฒนาทักษะการอานคําพื้นฐานภาษาไทย ที่สอนโดยใชเกม

แทน การทดสอบหลังเรียน 

ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โดยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี ้

1. ชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงจุดประสงครายละเอียด ขั้นตอนตาง ๆ ในกิจกรรม

2. ทําการทดสอบกอนการทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐาน

ขอ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 

3. ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

กิจกรรมเกม ใชการปฏิบัติกิจกรรมเกมในเวลาเรียนปกติ วิชาภาษาไทย รวมทั้งสิ้น 8 แผนตามกําหนดการสอน ดังนี้

การดําเนินการทดลอง ตามแผนการเรยีนรู 8แผน 

เวลา แผนการสอน 

14.30 – 15.30 น. แผนการสอน1        

14.30 – 15.30 น. แผนการสอน2        

14.30 – 15.30 น. แผนการสอน3        

14.30 – 15.30 น. แผนการสอน4        

14.30 – 15.30 น. แผนการสอน5        

14.30 – 15.30 น. แผนการสอน6        

14.30 – 15.30 น. แผนการสอน7        

14.30 – 15.30 น. แผนการสอน8        
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การวิจัยในครั้งนี้ไดดําเนินการทดลองโดยการใชแบบฝกทักษะรวมกับเกมการศึกษาของนักเรียน

หลังเรียน 

T2 

   

แทน การพัฒนาทักษะการอานคําพื้นฐานภาษาไทย ที่สอนโดยใชเกม  

4 โรงเรียนหวยหนองจันทิ  

ชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงจุดประสงครายละเอียด ขั้นตอนตาง ๆ ในกิจกรรม 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐาน

จํานวน 8 คน 

2561 เปนเวลา 8 ชั่วโมง 8 

แผนตามกําหนดการสอน ดังนี ้

ชื่อกิจกรรม/เกม 

เกมถูกหรือไม 

เกมรวมพลังสรางคํา 

เกมเซียมซีเสี่ยงคํา 

เกมแยงหางอักษรควบ 

เกมคนหาตัวสะกด 

เกมเปลี่ยนตัวสะกด 

เกมปริศนาตัวการันต 

เกมไชโย 



 

 

4. ทําการทดสอบหลักการพัฒนาทักษะการอานคําพื้นฐานภาษาไทยโดยใชกิจกรรมเกมรวมกับแบบฝก

ทักษะการอานคําพื้นฐาน ดวยแบบทดสอบวิธีการสอบและวิธีตรวจใหคะแนนเชนเดียวกับกอนการทดลองวิเคราะหขอมูล

5. นําผลที่ไดจากการทดสอบเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคํา

พื้นฐานภาษาไทยที่สอนโดยเกม มาตรวจสอบและวิเคราะหเปรียบเทียบผลการฝก

 

การวิเคราะหขอมูล

  ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ ผู ว ิจ ัยได ใช โปรแกรมสําเร ็จร ูปในการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั ้นตอน

ในการวิเคราะห การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนระหวางกอนเร ียนและหลังเร ียนของนักเร ียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชเกม

 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  1. สถิติพื้นฐานเพื่อใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย 

มาตรฐาน (Standard Deviation)

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์

กอนและหลังของกลุมตัวอยาง ใชสถิติแบบนอนพาราเมตริก 

ขอมูลแบบ Wilcoxon sign rank test 

 

7. ผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการอานคําพื้นฐานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัม

ที่สอนโดยใชเกมระหวางกอนเรียนและหลังเรียน

 

คะแนน 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0

 

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา 

พื้นฐาน มีคาเฉลี่ย (�̅) เทากับ 

มีคาเฉลี่ย (�̅) เทากับ 25.5 

โดยใชเกม เรื่องการอานคําพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

ทางสถิติที่ระดับ .05 
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ทําการทดสอบหลักการพัฒนาทักษะการอานคําพื้นฐานภาษาไทยโดยใชกิจกรรมเกมรวมกับแบบฝก

ดวยแบบทดสอบวิธีการสอบและวิธีตรวจใหคะแนนเชนเดียวกับกอนการทดลองวิเคราะหขอมูล

นําผลที่ไดจากการทดสอบเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคํา

พื้นฐานภาษาไทยที่สอนโดยเกม มาตรวจสอบและวิเคราะหเปรียบเทียบผลการฝก 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ ผู ว ิจ ัยได ใช โปรแกรมสําเร ็จร ูปในการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั ้นตอน

ในการวิเคราะห การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนระหวางกอนเร ียนและหลังเร ียนของนักเร ียน

ที่สอนโดยใชเกม 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติพื้นฐานเพื่อใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean), 

Standard Deviation) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์

กอนและหลังของกลุมตัวอยาง ใชสถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) 

Wilcoxon sign rank test คํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   

ผลสัมฤทธิ์ทางการอานคําพื้นฐานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชเกมเปรียบเทียบ

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

ที่สอนโดยใชเกมระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

จํานวน N �̅ S.D. Z

8 12.1 6.03 
-2.528 25.5 3.50 

05 

แสดงใหเห็นวา คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน เรื่อง การอานคํา

เทากับ 12.1 (S.D. = 6.03)  และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

5 (S.D. = 3.53)แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยการ

โดยใชเกม เรื่องการอานคําพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
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ทําการทดสอบหลักการพัฒนาทักษะการอานคําพื้นฐานภาษาไทยโดยใชกิจกรรมเกมรวมกับแบบฝก

ดวยแบบทดสอบวิธีการสอบและวิธีตรวจใหคะแนนเชนเดียวกับกอนการทดลองวิเคราะหขอมูล 

นําผลที่ไดจากการทดสอบเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคํา

ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ ผู ว ิจ ัยได ใช โปรแกรมสําเร ็จร ูปในการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั ้นตอน 

ในการวิเคราะห การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนระหวางกอนเร ียนและหลังเร ียนของนักเร ียน 

Arithmetic Mean), คาความเบี่ยงเบน

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์

Statistics) ใชสูตรการวิเคราะห

ที่สอนโดยใชเกมเปรียบเทียบ

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ดัง

ฤทธิ์การอานคําพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  

Z Sig 
 

2.52 
 

.012** 

คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน เรื่อง การอานคํา

และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  

แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยการสอน 

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 



 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานคําพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชเกม สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอานคําพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเนื่องมาจากนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ

จริงมีสวนรวมในกิจกรรมของการอานคําพื้นฐานของช้ันประถมศึกษา  ปที่ 

กระตือรือรนในการเรียนรูอยางสนุกสนานเปนผลทําใหนักเรียนมีความเขาใ

คงทน สามารถนําคําศัพทที่เรียนรูจากการเลนเกมมาอานคําศัพทจากแบบฝกทักษะไดแลวนําไปประยุกตใชใน

สถานการณตาง ๆและเมื่อนักเรียนเลนเกมแตละเกมเสร็จแลว ผูวิจัยไดใหนักเรียนอานคําศัพทจากแบบฝกการอาน

คําศัพทของแบบฝกแตละแบบฝกจะมีความคลายคลึงกันกับคําในกิจกรรมเกมทั้งความหมายและตัวสะกด 

สถานการณของผูเรียนทั้งสองสถานการณเกิดการถายโยงการเรียนรูกัน สอดคลองกับทฤษฏี การถายโยงโดยความ

คลายคลึงกันของธอรนไดค โดยทฤษฏีดังกลาวมีความเชื่อวาความคลายคลึงกันทั้งในดานเนื้อหา วิ

สถานการณการเรียนรูทั้งสองสถานการณทําใหเกิดการถายโยงการเรียนรูเชิงบวก กลาวคือ ถาเรียนรูในสถานการณ

หนึ่งมีองคประกอบที่เหมือนกัน หรือคลายคลึงกันกับอีกสถานการณหนึ่งก็จะทําใหเกิดการถายโยงทางบวก 

พันธมณี, 2546, หนา 265

นักเรียนเกิดทักษะความชํานาญและพัฒนาความสามารถใหสูงยิ่งขึ้น จากผลการศึกษาของ พงษพันธ พงษโสภา 

(2544, หนา 52) และ ผดุง อารยะวิญู 

และเกิดทักษะในเรื่องใดตองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเองไดกระทําซ้ํา ๆ เพื่อเปนการฝกทักษะรวมทั้งใหแรง

เสริมควบคูกันไปดวย การสอนควรเนนการใหเด็กทองจําคําหรือขอความโดยใหเด็กพูดแบงเนื้อหาที่จะสอนเปน

หนวยยอย ๆ ใหเด็กทํากิจกรรมแตละสวนตามลําดับ เปดโอกาสใหเด็กไดจับตองสัมผัสในสิ่งที่เด็กเรียน การอธิบาย

เนื้อหาใหเด็กเขาใจควรมีภาพประกอบดวย ควรใหแรงเสริมแกเด็กอยางสม่ําเสมอ เปนตน และสอดคลองกับ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียนที่เรียนรูชาของสํานักงานคณะกรรมการ

หนา 83-86) ที่กลาววา การใชเกมหรือกิจกรรมที่ใหเด็กไดมีโอกาสเคลื่อนไหว ไดสัมผัส ไดมองเห็น และไดยิน ไดฟง 

ทําใหเด็กสนุกในการเรียนรูและเรียนรูไดเร็ว ตลอดจนการสอนซ้ําและทบทวนบอย ๆ เพราะตามปกติเด็กมีปญหา

ทางการเรียนรูตองการประสบการณบอยกวาเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพรอง ทางดานการอานเมื่อไดรับการสอน                  

โดยใชการจัดการเรียนรูดวยเกม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

สุพรรณี ไชยเทพ (2544, บทคัดยอ

เขียนคํา ในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

อานและเขียนคําในวิชาภาษาไทยไดถูกตองสูงขึ้น และผลสัมฤทธิ์ดานการอานและเขียน หลังการใชแบบฝกสูงกวา

กอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานคําพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้น

ที่สอนโดยใชเกม สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานคําพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

รอานคําพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเนื่องมาจากนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ

จริงมีสวนรวมในกิจกรรมของการอานคําพื้นฐานของช้ันประถมศึกษา  ปที่ 4 ที่สอนโดยใชเกม ทําใหนักเรียนมีความ

กระตือรือรนในการเรียนรูอยางสนุกสนานเปนผลทําใหนักเรียนมีความเขาใจแลจดจําคําศัพทไดเปนการเรียนรูที่

คงทน สามารถนําคําศัพทที่เรียนรูจากการเลนเกมมาอานคําศัพทจากแบบฝกทักษะไดแลวนําไปประยุกตใชใน

สถานการณตาง ๆและเมื่อนักเรียนเลนเกมแตละเกมเสร็จแลว ผูวิจัยไดใหนักเรียนอานคําศัพทจากแบบฝกการอาน

แบบฝกจะมีความคลายคลึงกันกับคําในกิจกรรมเกมทั้งความหมายและตัวสะกด 

สถานการณของผูเรียนทั้งสองสถานการณเกิดการถายโยงการเรียนรูกัน สอดคลองกับทฤษฏี การถายโยงโดยความ

คลายคลึงกันของธอรนไดค โดยทฤษฏีดังกลาวมีความเชื่อวาความคลายคลึงกันทั้งในดานเนื้อหา วิ

สถานการณการเรียนรูทั้งสองสถานการณทําใหเกิดการถายโยงการเรียนรูเชิงบวก กลาวคือ ถาเรียนรูในสถานการณ

หนึ่งมีองคประกอบที่เหมือนกัน หรือคลายคลึงกันกับอีกสถานการณหนึ่งก็จะทําใหเกิดการถายโยงทางบวก 

265-267) ที่กลาววา ครูตองใหนักเรียนฝกฝนตนเองหลังจากที่ไดเรียนรูมาแลว เพื่อให

นักเรียนเกิดทักษะความชํานาญและพัฒนาความสามารถใหสูงยิ่งขึ้น จากผลการศึกษาของ พงษพันธ พงษโสภา 

และ ผดุง อารยะวิญู (2542, หนา 121-123) พบวา การที่จะใหผูเรียนเกิดการเรีย

และเกิดทักษะในเรื่องใดตองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเองไดกระทําซ้ํา ๆ เพื่อเปนการฝกทักษะรวมทั้งใหแรง

เสริมควบคูกันไปดวย การสอนควรเนนการใหเด็กทองจําคําหรือขอความโดยใหเด็กพูดแบงเนื้อหาที่จะสอนเปน

กรรมแตละสวนตามลําดับ เปดโอกาสใหเด็กไดจับตองสัมผัสในสิ่งที่เด็กเรียน การอธิบาย

เนื้อหาใหเด็กเขาใจควรมีภาพประกอบดวย ควรใหแรงเสริมแกเด็กอยางสม่ําเสมอ เปนตน และสอดคลองกับ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียนที่เรียนรูชาของสํานักงานคณะกรรมการ

ที่กลาววา การใชเกมหรือกิจกรรมที่ใหเด็กไดมีโอกาสเคลื่อนไหว ไดสัมผัส ไดมองเห็น และไดยิน ไดฟง 

ทําใหเด็กสนุกในการเรียนรูและเรียนรูไดเร็ว ตลอดจนการสอนซ้ําและทบทวนบอย ๆ เพราะตามปกติเด็กมีปญหา

ะสบการณบอยกวาเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพรอง ทางดานการอานเมื่อไดรับการสอน                  

โดยใชการจัดการเรียนรูดวยเกม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตลอดจนสอดคลองกับงานวิจัยของ 

บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานและ

เขียนคํา ในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวาสามารถชวยใหนักเรียนมีความสามารถ ในการ

อานและเขียนคําในวิชาภาษาไทยไดถูกตองสูงขึ้น และผลสัมฤทธิ์ดานการอานและเขียน หลังการใชแบบฝกสูงกวา

บฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานคําพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้น

4 ที่สอนโดยใชเกมพบวา 

รอานคําพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเนื่องมาจากนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ

ที่สอนโดยใชเกม ทําใหนักเรียนมีความ

จแลจดจําคําศัพทไดเปนการเรียนรูที่

คงทน สามารถนําคําศัพทที่เรียนรูจากการเลนเกมมาอานคําศัพทจากแบบฝกทักษะไดแลวนําไปประยุกตใชใน

สถานการณตาง ๆและเมื่อนักเรียนเลนเกมแตละเกมเสร็จแลว ผูวิจัยไดใหนักเรียนอานคําศัพทจากแบบฝกการอาน

แบบฝกจะมีความคลายคลึงกันกับคําในกิจกรรมเกมทั้งความหมายและตัวสะกด 

สถานการณของผูเรียนทั้งสองสถานการณเกิดการถายโยงการเรียนรูกัน สอดคลองกับทฤษฏี การถายโยงโดยความ

คลายคลึงกันของธอรนไดค โดยทฤษฏีดังกลาวมีความเชื่อวาความคลายคลึงกันทั้งในดานเนื้อหา วิธีการตอ

สถานการณการเรียนรูทั้งสองสถานการณทําใหเกิดการถายโยงการเรียนรูเชิงบวก กลาวคือ ถาเรียนรูในสถานการณ

หนึ่งมีองคประกอบที่เหมือนกัน หรือคลายคลึงกันกับอีกสถานการณหนึ่งก็จะทําใหเกิดการถายโยงทางบวก (อารี 

า ครูตองใหนักเรียนฝกฝนตนเองหลังจากที่ไดเรียนรูมาแลว เพื่อให

นักเรียนเกิดทักษะความชํานาญและพัฒนาความสามารถใหสูงยิ่งขึ้น จากผลการศึกษาของ พงษพันธ พงษโสภา 

พบวา การที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู                     

และเกิดทักษะในเรื่องใดตองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเองไดกระทําซ้ํา ๆ เพื่อเปนการฝกทักษะรวมทั้งใหแรง

เสริมควบคูกันไปดวย การสอนควรเนนการใหเด็กทองจําคําหรือขอความโดยใหเด็กพูดแบงเนื้อหาที่จะสอนเปน

กรรมแตละสวนตามลําดับ เปดโอกาสใหเด็กไดจับตองสัมผัสในสิ่งที่เด็กเรียน การอธิบาย

เนื้อหาใหเด็กเขาใจควรมีภาพประกอบดวย ควรใหแรงเสริมแกเด็กอยางสม่ําเสมอ เปนตน และสอดคลองกับ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียนที่เรียนรูชาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2543, 

ที่กลาววา การใชเกมหรือกิจกรรมที่ใหเด็กไดมีโอกาสเคลื่อนไหว ไดสัมผัส ไดมองเห็น และไดยิน ไดฟง 

ทําใหเด็กสนุกในการเรียนรูและเรียนรูไดเร็ว ตลอดจนการสอนซ้ําและทบทวนบอย ๆ เพราะตามปกติเด็กมีปญหา

ะสบการณบอยกวาเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพรอง ทางดานการอานเมื่อไดรับการสอน                  

ตลอดจนสอดคลองกับงานวิจัยของ 

บฝกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานและ

พบวาสามารถชวยใหนักเรียนมีความสามารถ ในการ

อานและเขียนคําในวิชาภาษาไทยไดถูกตองสูงขึ้น และผลสัมฤทธิ์ดานการอานและเขียน หลังการใชแบบฝกสูงกวา



 

 

ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะในการนําไปใช

ยากงายของเกมใหเหมาะสมกับระดับของผูเรียน เพื่อผูเรียนจะไดรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน และพั

  

เลนในหอง เรียนไดเนื่องจากพื้นที่คับแคบไมเพียงพอตอผูเขารวมเลนเกม หรืออาจสงเสียงดังรบกวนหองเรียนขาง ๆ 

  

เรียนรู ควรวิเคราะห ความยากงายของคําศัพทแลวปรับใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียนกอนที่จะให

ผูเรียนอานคําศัพทนั้น     

และจุดมุงหมายของเกมนั้นแตอยางไรก็ตามก็ตองคํานึงถึงความสนใจของนักเรียนในระดับนี้ดวย

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
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ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. ครูผูสอนควรคัดเลือกเกมที่นําไปใชในการจัดการเรียนรูควรคํานึงถึงระดับ ความ

ยากงายของเกมใหเหมาะสมกับระดับของผูเรียน เพื่อผูเรียนจะไดรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน และพั

2. ครูควรคํานึงถึงสถานที่ในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม เพราะบางเกมไมสามารถ

เลนในหอง เรียนไดเนื่องจากพื้นที่คับแคบไมเพียงพอตอผูเขารวมเลนเกม หรืออาจสงเสียงดังรบกวนหองเรียนขาง ๆ 

3. ในการจัดกิจกรรมการอานคําศัพทจากแบบฝกทักษะแตละบท ที่

เรียนรู ควรวิเคราะห ความยากงายของคําศัพทแลวปรับใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียนกอนที่จะให

  

4. การสอนเกม ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดทําความเขาใจกับเกม กติกา วิธีเลน                         

หมายของเกมนั้นแตอยางไรก็ตามก็ตองคํานึงถึงความสนใจของนักเรียนในระดับนี้ดวย

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป    

 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยในทักษะอื่น ๆ ทางภาษาไทยโดยใชเกมในการสอน

 2.  ควรใชเกมพัฒนาความสามารถของผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ

คูมือการจดัการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร

โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพสัดุภณัฑ.  

2533). ปญหาและกลวิธกีารสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา

       

2545). การใชภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โอเดยีนสโตร. 

2545). การอานและการสงเสริมการอาน. กรุงเทพมหานคร: โสภณการพิมพ

การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส

ประวัติวรรณคดีไทย. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.                                            

การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ.(พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพมห

พีเออารด แอนด ปริ้นติ้ง.      

2544). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: พัฒนาศึกษา. 

เกมภาษาสื่อความคิดพิชิตการอาน. นนทบุรี: ศูนยสงเสริมวิชาการ

การวัดผลการศึกษา. พิมพครั้งท่ี 6. กาฬสินธุ: ประสานการพมิพ

การใชแบบฝกการเสริมทักษะภาษาไทยการใชภาษาไทย สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 การคนควาแบบอิสระ. ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหมเชียงใหม ประเทศไทย. 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

   

ครูผูสอนควรคัดเลือกเกมที่นําไปใชในการจัดการเรียนรูควรคํานึงถึงระดับ ความ

ยากงายของเกมใหเหมาะสมกับระดับของผูเรียน เพื่อผูเรียนจะไดรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน และพัฒนาตนเองได  

ครูควรคํานึงถึงสถานที่ในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม เพราะบางเกมไมสามารถ

เลนในหอง เรียนไดเนื่องจากพื้นที่คับแคบไมเพียงพอตอผูเขารวมเลนเกม หรืออาจสงเสียงดังรบกวนหองเรียนขาง ๆ 

ในการจัดกิจกรรมการอานคําศัพทจากแบบฝกทักษะแตละบท ที่ครูนํามาจัดการ

เรียนรู ควรวิเคราะห ความยากงายของคําศัพทแลวปรับใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียนกอนที่จะให

การสอนเกม ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดทําความเขาใจกับเกม กติกา วิธีเลน                         

หมายของเกมนั้นแตอยางไรก็ตามก็ตองคํานึงถึงความสนใจของนักเรียนในระดับนี้ดวย  

   

ควรมีการศึกษาวิจัยในทักษะอื่น ๆ ทางภาษาไทยโดยใชเกมในการสอน 

ควรใชเกมพัฒนาความสามารถของผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ตอไป 

กรุงเทพมหานคร:  

ปญหาและกลวิธกีารสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 

   

    

โสภณการพิมพ.  

สุวีริยาสาสน 

.                                             

กรุงเทพมหานคร: 

    

    

ศูนยสงเสริมวิชาการ.              

ประสานการพมิพ. 

การใชแบบฝกการเสริมทักษะภาษาไทยการใชภาษาไทย สําหรับนักเรียน 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. 



 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

อภิชญา สวัสดี. (2546). การศึกษาความสามารถสะกดคําในภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับเรียนได 

การศึกษามหาบณัฑติสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

อัจฉรา ชีวพันธ. (2553). ภาษาพาสอน 

อารี พันธมณี. (2546). จิตวิทยาสรางสรรคการเรียนการสอน
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (2543). การปฏิรูปการศึกษาเอกชน.กรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 

การศึกษาความสามารถสะกดคําในภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับเรียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการสอนโดยใชเกม. วิทยานิพนธปริญญา

การศึกษามหาบณัฑติสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย.  

ภาษาพาสอน : เรื่องนารูสําหรับครูภาษาไทย.กรุงเทพมหานคร: 

จิตวิทยาสรางสรรคการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร: ใยใหม ครเีอทีฟ กรุป
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กรุงเทพมหานคร: 

การศึกษาความสามารถสะกดคําในภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพรอง 

วิทยานิพนธปริญญา 

การศึกษามหาบณัฑติสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

: แอคทีฟ พริ้นท. 

ใยใหม ครเีอทีฟ กรุป. 



 

 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตร

ดวงเดือน วรรณกูล

 
บทคัดยอ 

การศึกษา ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ

ประสบการณเรียนรูแบบโครงการสําหรับเด็กปฐมวัย 

- 4 ป ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปที่ 

ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Sampling) 

นักเรียนทั้งหมด 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแผนการจัดประสบการณ จํานวน 

แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและดานการเปรียบเทียบ

เทากับ .50สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก 

ผลการวิจัยพบวา  

1. กอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐาน

นอย และหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐาน

2. หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐาน เด็กป

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

3. หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคดิโครงการเปนฐานเด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรดานการนับและ

ดานการเปรียบเทียบสูงกวากอนการจัดการเรียนรูต

 
คําสําคัญ : เรียนรูแบบโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร 
2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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การจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัย 

 
ดวงเดือน วรรณกูล

1
 พวงผกา ปวีณบําเพ็ญ

2
  เอมอร ปนทะสืบ

3
  สุทธิดา รูปสูง

การศึกษา ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด

ประสบการณเรียนรูแบบโครงการสําหรับเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือเด็กนักเรียนชาย 

ป ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา ซึ่ง

Simple Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม สุมหองมาจํานวน 

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแผนการจัดประสบการณ จํานวน 

แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและดานการเปรียบเทียบ

สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติคาท ี

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐาน เด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรอยูในระดับ

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐาน เด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรอยูในระดับมาก  

หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐาน เด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรสูงกวากอน     

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคดิโครงการเปนฐานเด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรดานการนับและ

ดานการเปรียบเทียบสูงกวากอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

เรียนรูแบบโครงการ,ทักษะทางคณิตศาสตร, ปฐมวัย 

                   
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (doung_duen@hotmail.com) 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

111 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตร

สุทธิดา รูปสูง
4 

เปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือเด็กนักเรียนชาย - หญิง อายุ 3 

โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา ซึ่ง

โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม สุมหองมาจํานวน 1 หอง มี

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแผนการจัดประสบการณ จํานวน 4 แผน และ

แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและดานการเปรียบเทียบซึ่งมีคาความเชื่อมั่น

เด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรอยูในระดับ

เด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรอยูในระดับมาก   

ฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรสูงกวากอน     

หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคดิโครงการเปนฐานเด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรดานการนับและ

ามแนวคิดโครงการเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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Mathematical Skills of Early Childhood
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Abstract 
The purpose of this research was to compare mathematical skills in counting and 

comparison of early childhood students before and after organizing project

experiences. The samples used in the 

kindergarten level 1 in the 2

School. The sample used a simple sampling method. The tools used in the research consisted 

of4 experience plans and a test for measuring math skills of preschool children in counting and 

comparison which has a confidence value of .50. Statistics used in the research are mean, 

standard deviation and t-

Results were as follows:

1. Before organizingproject

a low level of mathematical skills and after organizing project

early childhood students had a high level of mathematical skills.

2. After organizing p

childhood students were higher than after organizing project

.01 level of significance.  

3. After organizing project

counting and comparison of early childhood students were higher than after organizing project

based learning experiences at the .01 level of significance. 
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The purpose of this research was to compare mathematical skills in counting and 

comparison of early childhood students before and after organizing project

experiences. The samples used in the research were male-female students aged 3 

kindergarten level 1 in the 2nd semester academic year 2018 of Ban Phon Witthaya Community 

School. The sample used a simple sampling method. The tools used in the research consisted 

and a test for measuring math skills of preschool children in counting and 

comparison which has a confidence value of .50. Statistics used in the research are mean, 

test for dependent sample. 

Results were as follows: 

nizingproject-based learning experiences the early childhood students had 

a low level of mathematical skills and after organizing project-based learning experiences the 

early childhood students had a high level of mathematical skills. 

2. After organizing project-based learning experiences the mathematical skills of early 

childhood students were higher than after organizing project-based learning experiences at the 

 

3. After organizing project-based learning experiences the mathema

counting and comparison of early childhood students were higher than after organizing project

based learning experiences at the .01 level of significance.  

based learning, mathematical skills, Early Childhood 

                   
, Faculty of Education,Suan Dusit University (doung_duen@hotmail.com

, Faculty of Education,Suan Dusit University 

, Faculty of Education,Suan Dusit University 

, Faculty of Education,Suan Dusit University 
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The purpose of this research was to compare mathematical skills in counting and 

comparison of early childhood students before and after organizing project-based learning 

female students aged 3 - 4 years, 

semester academic year 2018 of Ban Phon Witthaya Community 

School. The sample used a simple sampling method. The tools used in the research consisted 

and a test for measuring math skills of preschool children in counting and 

comparison which has a confidence value of .50. Statistics used in the research are mean, 

based learning experiences the early childhood students had 

based learning experiences the 

based learning experiences the mathematical skills of early 

based learning experiences at the 

based learning experiences the mathematical skills in 

counting and comparison of early childhood students were higher than after organizing project-

doung_duen@hotmail.com) 



 

 

1. บทนํา 

เด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนแหงการเรียนรู มีความอยากรู อยากเห็นชางสังเกต ชอบสํารวจสิ่งตางๆรอบตัว

และคณิตศาสตรสามารถพัฒนาและเสริมสรางใหเด็กรูเขาใจธรรมชาติและสิ่งตางๆรอบตัว การที่เด็กมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรมีเจตคติที่ดีตอ

ประโยชนตอการดําเนินชีวิตอีกดวย 

คณิตศาสตรยังเขามามีบทบาทอยางยิ่งในชีวิตประจําวันของมนุษยการติดตอสื่อสารดวยขอมูลหรือการประกอบ

กิจกรรมประจําวันคณิตศาส

ชีวิตประจําวันของเราเกี่ยวของกับคณิตศาสตรและจําเปนตองใชคณิตศาสตรอยูเสมอ ซึ่งการจัดประสบการณที่

สงเสริมการเรียนรูทางคณิตศาสตรใหแกเด็กปฐมวัยนั้นมีความแตกตางจากการเรียนคณิตศา

เนื่องจากพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมีความแตกตางจากเด็กในวัยอื่น ไมวาจะเปนความเขาใจหรือความคิดรวบยอด 

(เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ, 

เนื่องจากเด็กปฐมวัยเปนชวงที่เขาใจคณิ

อยางเปนระบบคิดอยางรอบคอบสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ วิชาคณิตศาสตรจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง

ในชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัยที่จะชวยพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผลเปนระบบ มีแบบแผน ตลอดจนมีก

แผนการแกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

จากความสําคัญและความจําเปนของพัฒนาและสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนําไปใชในชีวิตปร

เหมาะสมผูวิจัยจึงตองการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

เนื่องจากการสอนแบบโครงการเปนการจัดประสบการณที่เปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึก 

โดยเรื่องที่เรียนและประเด็นที่ศึกษามาจ

จากแหลงขอมูลเบื้องตนอาจใชระยะเวลาที่ยาวนานอยางเพียงพอตามความสนใจของเด็กเพื่อที่จะใหเด็กคนพบหา

คําตอบและคลี่คลายความสงสัยใครรู ในการจัดกิจกรรมเด็กอาจประสบทั้งความสําเร็จและความลมเหลว

แสวงหาความรูตามวิธีการของเด็กเอง

1/1โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา เพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะทักษะดานการนับและดาน

การเปรียบเทียบเพื่อเปนแนวทางสําหรับนําไปใชประโยชน

 

2. วัตถุประสงค 
  เพื่อเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดประสบการณเรียนรูแบบโครงการสําหรับเด็กปฐมวัย

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ตัวแปรอิสระไดแก รูปแบบการ

ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและดานการเปรียบเทียบ

  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

เด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนแหงการเรียนรู มีความอยากรู อยากเห็นชางสังเกต ชอบสํารวจสิ่งตางๆรอบตัว

และคณิตศาสตรสามารถพัฒนาและเสริมสรางใหเด็กรูเขาใจธรรมชาติและสิ่งตางๆรอบตัว การที่เด็กมีความรู ความ

เขาใจ มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร ยังมีบทบาททั้งในการเรียนรูและมี

ประโยชนตอการดําเนินชีวิตอีกดวย (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณิตศาสตรยังเขามามีบทบาทอยางยิ่งในชีวิตประจําวันของมนุษยการติดตอสื่อสารดวยขอมูลหรือการประกอบ

กิจกรรมประจําวันคณิตศาสตรจะเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราทั้งสิ้น จึงกลาวไดวาประสบการณใน

ชีวิตประจําวันของเราเกี่ยวของกับคณิตศาสตรและจําเปนตองใชคณิตศาสตรอยูเสมอ ซึ่งการจัดประสบการณที่

สงเสริมการเรียนรูทางคณิตศาสตรใหแกเด็กปฐมวัยนั้นมีความแตกตางจากการเรียนคณิตศา

เนื่องจากพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมีความแตกตางจากเด็กในวัยอื่น ไมวาจะเปนความเขาใจหรือความคิดรวบยอด 

 2542)ชวงปฐมวัยจึงเปนชวงที่ควรสงเสริมใหเด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

เนื่องจากเด็กปฐมวัยเปนชวงที่เขาใจคณิตศาสตรไดดี การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานคณิตศาสตรจะชวยใหเด็กคิด

อยางเปนระบบคิดอยางรอบคอบสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ วิชาคณิตศาสตรจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง

ในชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัยที่จะชวยพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผลเปนระบบ มีแบบแผน ตลอดจนมีก

แผนการแกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม(สิริมณี บรรจง, 2549) 

จากความสําคัญและความจําเปนของพัฒนาและสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนําไปใชในชีวิตปร

เหมาะสมผูวิจัยจึงตองการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

เนื่องจากการสอนแบบโครงการเปนการจัดประสบการณที่เปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึก 

โดยเรื่องที่เรียนและประเด็นที่ศึกษามาจากความสนใจของผูเรียนเอง โดยการเปดโอกาสใหเด็กไดสังเกตอยางใกลชิด

จากแหลงขอมูลเบื้องตนอาจใชระยะเวลาที่ยาวนานอยางเพียงพอตามความสนใจของเด็กเพื่อที่จะใหเด็กคนพบหา

คําตอบและคลี่คลายความสงสัยใครรู ในการจัดกิจกรรมเด็กอาจประสบทั้งความสําเร็จและความลมเหลว

แสวงหาความรูตามวิธีการของเด็กเอง(นภเนตร ธรรมบวร,2549) โดยทําการศึกษากับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่

โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา เพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะทักษะดานการนับและดาน

การเปรียบเทียบเพื่อเปนแนวทางสําหรับนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป

เพื่อเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดประสบการณเรียนรูแบบโครงการสําหรับเด็กปฐมวัย

 
ตัวแปรอิสระไดแก รูปแบบการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน   

ทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและดานการเปรียบเทียบ

113 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนแหงการเรียนรู มีความอยากรู อยากเห็นชางสังเกต ชอบสํารวจสิ่งตางๆรอบตัว

และคณิตศาสตรสามารถพัฒนาและเสริมสรางใหเด็กรูเขาใจธรรมชาติและสิ่งตางๆรอบตัว การที่เด็กมีความรู ความ

คณิตศาสตร ยังมีบทบาททั้งในการเรียนรูและมี

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2551)นอกจากนี้

คณิตศาสตรยังเขามามีบทบาทอยางยิ่งในชีวิตประจําวันของมนุษยการติดตอสื่อสารดวยขอมูลหรือการประกอบ

ตรจะเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราทั้งสิ้น จึงกลาวไดวาประสบการณใน

ชีวิตประจําวันของเราเกี่ยวของกับคณิตศาสตรและจําเปนตองใชคณิตศาสตรอยูเสมอ ซึ่งการจัดประสบการณที่

สงเสริมการเรียนรูทางคณิตศาสตรใหแกเด็กปฐมวัยนั้นมีความแตกตางจากการเรียนคณิตศาสตรในระดับอื่น 

เนื่องจากพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมีความแตกตางจากเด็กในวัยอื่น ไมวาจะเปนความเขาใจหรือความคิดรวบยอด 

ชวงปฐมวัยจึงเปนชวงที่ควรสงเสริมใหเด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ตศาสตรไดดี การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานคณิตศาสตรจะชวยใหเด็กคิด

อยางเปนระบบคิดอยางรอบคอบสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ วิชาคณิตศาสตรจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง

ในชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัยที่จะชวยพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผลเปนระบบ มีแบบแผน ตลอดจนมีการวาง

จากความสําคัญและความจําเปนของพัฒนาและสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสมผูวิจัยจึงตองการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

เนื่องจากการสอนแบบโครงการเปนการจัดประสบการณที่เปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึก 

ากความสนใจของผูเรียนเอง โดยการเปดโอกาสใหเด็กไดสังเกตอยางใกลชิด

จากแหลงขอมูลเบื้องตนอาจใชระยะเวลาที่ยาวนานอยางเพียงพอตามความสนใจของเด็กเพื่อที่จะใหเด็กคนพบหา

คําตอบและคลี่คลายความสงสัยใครรู ในการจัดกิจกรรมเด็กอาจประสบทั้งความสําเร็จและความลมเหลวในวิธีการ

โดยทําการศึกษากับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่

โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา เพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะทักษะดานการนับและดาน

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 

เพื่อเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดประสบการณเรียนรูแบบโครงการสําหรับเด็กปฐมวัย 

   

ทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและดานการเปรียบเทียบ 



 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 การจัดประสบการณเรียนรูแบบโครงการ

เด็กไดแสวงหาคําตอบจากการเรียนในเรื่องที่สนใจอยางลึกซึ้ง 

เรียนรูอยางเปนระบบตามลําดับขั้นตอนโดยครูเปนผูคอยใหคําปรึกษา ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหกับเด็ก

ทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ทักษะที่สามารถเรียนรูไดโดยการกระทํา เพื่อเปนพ้ืนฐานในการเตรียมความพรอมในการเรียนคณิตศาสตรในระดบัที่

สูงขึ้นโดยวัดไดจากแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและดานการเปรียบเทียบที่

ผูวิจัยสรางขึ้น 

เด็กปฐมวัย หมายถึง 

จํานวน20 คน 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ประกอบดวย

สอนแผนละ 30 นาที สัปดาห ละ

เด็กปฐมวัยดานการนับและการเปรียบเทียบ เปนแบบทดสอบที่มีคําถามเปนรูปภาพ เปนแบบเลือกตอบ

แบงเปน1 ชุด มีท้ังหมด 15 ขอ

ขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ

การสรางเครื่องมือในการศึกษาเพือ่เก็บรวบรวมขอมลู ผูศึ

1. แผนการจัดประสบการณ

1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัด

ประกอบดวย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 

คูมือคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย

1.2 สรางแผนการจัดประสบการณจํานวน 

ละ 30 นาท ี  

1.3 กําหนดรูปแบบของแผนการจัดประสบการณ ยึดองคประกอบ 

   

   

   

 

รูปแบบการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ประสบการณเรียนรูแบบโครงการหมายถึงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เปดโอกาสให

เด็กไดแสวงหาคําตอบจากการเรียนในเรื่องที่สนใจอยางลึกซึ้ง มุงใหเด็กเรียนรูจากประสบการณจริง และมีการ

เรียนรูอยางเปนระบบตามลําดับขั้นตอนโดยครูเปนผูคอยใหคําปรึกษา ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหกับเด็ก

ทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย หมายถึง ความพรอมเกี่ยวกับการนับและการเปรียบเทียบ ซึ่งเปน

ไดโดยการกระทํา เพื่อเปนพ้ืนฐานในการเตรียมความพรอมในการเรียนคณิตศาสตรในระดบัที่

สูงขึ้นโดยวัดไดจากแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและดานการเปรียบเทียบที่

หมายถึง เด็กนักเรียนชาย - หญิง อายุ 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปที่

 

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ประกอบดวย1) แผนการจัดประสบการณ

นาที สัปดาห ละ2 วัน คือ วันพุธและวันพฤหัสบดีและ2) แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของ

เด็กปฐมวัยดานการนับและการเปรียบเทียบ เปนแบบทดสอบที่มีคําถามเปนรูปภาพ เปนแบบเลือกตอบ

ขอ 

ขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

การสรางเครื่องมือในการศึกษาเพือ่เก็บรวบรวมขอมลู ผูศกึษาคนความีวิธีดําเนินการสรางดังน้ี

แผนการจัดประสบการณ      

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัด

ประกอบดวย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ตัวอยางแผนการจัดประสบการณของเด็กปฐมวัย 

คูมือคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

สรางแผนการจัดประสบการณจํานวน 4 แผน  โดยใชเวลาในการสอนสัปดาหละ 

กําหนดรูปแบบของแผนการจัดประสบการณ ยึดองคประกอบ 5 ประการดังนี้

      1.3.1 ชื่อกิจกรรม 

      1.3.2 จุดมุงหมาย 

      1.3.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

เรียนรูแบบโครงการเปนฐาน 

ทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

   - ดานการนับ 

   - ดานการเปรียบเทยีบ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

หมายถึงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เปดโอกาสให

มุงใหเด็กเรียนรูจากประสบการณจริง และมีการ

เรียนรูอยางเปนระบบตามลําดับขั้นตอนโดยครูเปนผูคอยใหคําปรึกษา ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหกับเด็ก 

หมายถึง ความพรอมเกี่ยวกับการนับและการเปรียบเทียบ ซึ่งเปน

ไดโดยการกระทํา เพื่อเปนพ้ืนฐานในการเตรียมความพรอมในการเรียนคณิตศาสตรในระดบัที่

สูงขึ้นโดยวัดไดจากแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและดานการเปรียบเทียบที่

ลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปที่1/1 

แผนการจัดประสบการณจํานวน 4 แผน ใชเวลา

แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของ

เด็กปฐมวัยดานการนับและการเปรียบเทียบ เปนแบบทดสอบที่มีคําถามเปนรูปภาพ เปนแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 

กษาคนความีวิธีดําเนินการสรางดังน้ี 

   

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดประสบการณซึ่ง

ตัวอยางแผนการจัดประสบการณของเด็กปฐมวัย และ

โดยใชเวลาในการสอนสัปดาหละ 2 วัน วัน

ประการดังนี ้

ทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

 

ดานการเปรียบเทยีบ 



 

 

   

   

 

ประกอบดวย คุณครูระดับชั้นอนุบาล จํานวน 

คุณภาพของแผนการจัดประสบการณ และปรับปรุงตามคําแนะนํา

1.5 นําแผนที่ผานการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางโดย

การจัดกิจกรรมตามขั้นตอนของแผนการจัดประสบการณ

1.5ปรับปรุงแกไข แผนการจัดประสบการณและกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง

1.6 นําแผนการจัดประสบการณที่ปรับปรุงเหมาะสมแลวไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง

 

2. แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและการเปรียบเทียบ

2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแบบทดสอบวัดทักษะ

และการเปรียบเทียบรวมทั้งแบบฝกหัดตางๆของเด็กปฐมวัย และศึกษาการสรางแบบทดสอบจากงานวิจัยที่

เกี่ยวของ 

2.2 สรางแบบทดสอบวัด

ซึ่งเปนแบบทดสอบที่มีคําถามเปนรูปภาพ เปนแบบเลือกตอบ

ประกอบดวย ดานการนับจํานวน จํานวน 

เล็กจํานวน 3 ขอการเปรียบเทียบ สูง 

2.3 นําแบบทดสอบวัด

เสนอตอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองของแบบทดสอบจํานวน 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปางจํานวน 

และคุณครูระดับชั้นอนุบาล จํานวน 

2.4นําคะแนนมาวิเคราะหขอมูลหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค 

Objective Congruence : IOC) 

2.5 ปรับปรุง แกไข แบบทดสอบใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําชองผูเชี่ยวชา

  2.6 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงเหมาะสมแลวไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง

2.7 นําแบบทดสอบท่ีไดไปหาคาความเชื่อมั่น

เชื่อมั่น ผลปรากฏวาแบบทดสอบวัดทักษะ

ความเชือ่มั่นเทากับ .50 

การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควากับกลุมตัวอยาง

ระดับชั้นอนุบาลปที1่ ภาคเรียนที่ 

(Simple Sampling)โดยใชหองเปนหนวยในการสุม สุมหองมาจํานวน 

กับกลุมตัวอยางสัปดาหละ 2 วัน วันละ 

1.ทดสอบกอนทดลอง ดวยแบบทดสอบวัดทักษะด

เปรียบเทียบ จํานวน 15 ขอโดยการเก็บขอมูลเริ่มจากครูเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชในการทําแบบทดสอบจากนั้น
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      1.3.4 สื่อ/อุปกรณ 

      1.3.5 วิธีประเมิน 

  1.4 นําแผนการจัดประสบการณที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

ประกอบดวย คุณครูระดับชั้นอนุบาล จํานวน 2 ทาน และอาจารยดานการศึกษาปฐมวัย จํานวน  

ผนการจัดประสบการณ และปรับปรุงตามคําแนะนํา 

นําแผนที่ผานการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางโดย

การจัดกิจกรรมตามขั้นตอนของแผนการจัดประสบการณ 

ปรับปรุงแกไข แผนการจัดประสบการณและกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง

นําแผนการจัดประสบการณที่ปรับปรุงเหมาะสมแลวไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง

แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและการเปรียบเทียบ

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับ

รวมทั้งแบบฝกหัดตางๆของเด็กปฐมวัย และศึกษาการสรางแบบทดสอบจากงานวิจัยที่

สรางแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและการเปรียบเทียบ

คําถามเปนรูปภาพ เปนแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก แบงเปน

ประกอบดวย ดานการนับจํานวน จํานวน 6 ขอ ดานการเปรียบเทียบ จํานวน 9 ขอ ไดแก การเปรียบเทียบใหญ 

ขอการเปรียบเทียบ สูง –ต่ํา จํานวน 3 ขอ และการเปรียบเทียบสั้น - ยาวจํานวน 

นําแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและการเปรียบเทียบ

เสนอตอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองของแบบทดสอบจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย อาจารยประจํา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปางจํานวน 

นอนุบาล จํานวน 2 ทาน 

นําคะแนนมาวิเคราะหขอมูลหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค 

Objective Congruence : IOC) ผลปรากฏวา แบบทดสอบมีคาความสอดคลองอยูระหวาง 

ปรับปรุง แกไข แบบทดสอบใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําชองผูเชี่ยวชา

นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงเหมาะสมแลวไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง

นําแบบทดสอบท่ีไดไปหาคาความเชื่อมั่น  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

เชื่อมั่น ผลปรากฏวาแบบทดสอบวัดทักษะดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและการเปรียบเทียบ

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควากับกลุมตัวอยางเด็กนักเรียนชาย - หญิง อายุ 3 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย

โดยใชหองเปนหนวยในการสุม สุมหองมาจํานวน 1 หอง มีนักเรียนทั้งหมด 

วัน วันละ 30 นาที ดังนี ้    

ทดสอบกอนทดลอง ดวยแบบทดสอบวัดทักษะดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและการ

อโดยการเก็บขอมูลเริ่มจากครูเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชในการทําแบบทดสอบจากนั้น
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

นําแผนการจัดประสบการณที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ซึ่ง

ทาน และอาจารยดานการศึกษาปฐมวัย จํานวน  1 ทาน ตรวจสอบ

นําแผนที่ผานการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางโดย

ปรับปรุงแกไข แผนการจัดประสบการณและกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง 

นําแผนการจัดประสบการณที่ปรับปรุงเหมาะสมแลวไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง 

แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและการเปรียบเทียบ 

ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับ

รวมทั้งแบบฝกหัดตางๆของเด็กปฐมวัย และศึกษาการสรางแบบทดสอบจากงานวิจัยที่

ทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและการเปรียบเทียบ

ตัวเลือก แบงเปน1 ชุด มีทั้งหมด 15 ขอ

ขอ ไดแก การเปรียบเทียบใหญ –

ยาวจํานวน 3 ขอ 

ทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและการเปรียบเทียบ

ทาน ประกอบดวย อาจารยประจํา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปางจํานวน 1 ทาน 

นําคะแนนมาวิเคราะหขอมูลหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค (Index of Item 

ผลปรากฏวา แบบทดสอบมีคาความสอดคลองอยูระหวาง 6.67 – 1.00 

ปรับปรุง แกไข แบบทดสอบใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําชองผูเชี่ยวชาญ  

นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงเหมาะสมแลวไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง 

สําเร็จรูป SPSS ในการหาความ

ดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและการเปรียบเทียบมีคา

3 - 4 ป ที่กําลังศึกษาใน

ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย

หอง มีนักเรียนทั้งหมด 20 คน เก็บขอมูล

    

านคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการนับและการ

อโดยการเก็บขอมูลเริ่มจากครูเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชในการทําแบบทดสอบจากนั้น



 

 

อธิบายขั้นตอนและวิธีการทําแบบทดสอบเด็กลงมือทําแบบทดสอบตามขั้นตอน ครูสังเกตพฤติกรรมขณะเด็กลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรม และบันทึกคะแนนการทําแบบทดสอบกอนการทดลอง

2. ดําเนินการทดลอง โดยการจัดกิจกรร

3.เมื่อสิ้นสุดการทดลองแลว ผูวิจัยทําการทดสอบหลังทดลองดวยแบบทดสอบวัดทักษะด

ของเด็กปฐมวัยดานการนับและการเปรียบเทียบ 

 4. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหวิธีการทางสถิติตอไป

การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยนําคะแนนท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. ศึกษาผลการจัดประสบการณเรียนรูแบบโครงการสําหรับเด็กปฐมวัย

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. เปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร

 

7. ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐานสําหรับเด็กปฐมวัย

เรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐาน

ระดับนอย (mean=6.80, SD=2.09

ทางคณิตศาสตรดานการนับและดานการเปรียบเทียบอยูในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร

แนวคิดโครงการเปนฐาน เด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรสูงกวากอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปน

ฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐานเด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรสูงกวากอนการจัดการเรียนรู

ตามแนวคิดโครงการเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากการวิจัย พบวา เด็กปฐมวัยมีทักษ

โครงการ โดยทักษะทางคณิตศาสตร

ใหเห็นวาการจัดประสบการณเรียนรูแบบโครงการ 

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

สูงกวากอนการจัดประสบการณเรียนรูแบบโครงการ

กระบวนการจัดกิจกรรมการที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยหัวข

หัวขอที่เด็กไดเลือกไดแก เรื่องดอกไม ซึ่งเปนเรื่องที่อยูใกลตัว เด็กพอมีประสบการณเดิมในเรื่องดังกลาว และเปน

เรื่องที่สามารถเรียนรู ทําความเขาใจไดงาย เหมาะสมกับวัยของเด็กสอดคลองกับปทมา ศุภกําเนิด

การจัดประสบการณแบบโครงการเปนรูปแบบการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนศูนยกลางตองคํานึงถึงความสนใจ

และความตองการของเด็กเปนการสงเสริมการเรียนรูโดยบูรณาการทักษะกระบวนการตางๆ ที่ใชในการเรียนรูได

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

อธิบายขั้นตอนและวิธีการทําแบบทดสอบเด็กลงมือทําแบบทดสอบตามขั้นตอน ครูสังเกตพฤติกรรมขณะเด็กลงมือ

บันทึกคะแนนการทําแบบทดสอบกอนการทดลอง 

ดําเนินการทดลอง โดยการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนของแผนการจัดประสบการณทั้ง 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองแลว ผูวิจัยทําการทดสอบหลังทดลองดวยแบบทดสอบวัดทักษะด

ของเด็กปฐมวัยดานการนับและการเปรียบเทียบ จํานวน 15 ขอ 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหวิธีการทางสถิติตอไป 

การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยนําคะแนนท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ศึกษาผลการจัดประสบการณเรียนรูแบบโครงการสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชสถิติการบรรยาย

มาตรฐาน 

เปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยใชสถิติคาท ี(t - test Dependent Samples) 

ผลการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยในภาพรวม พบวา กอน

เรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐาน เด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรดานการนับและดานการเปรียบเทียบอยูใน

mean=6.80, SD=2.09) และหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐาน

ทางคณิตศาสตรดานการนับและดานการเปรียบเทียบอยูในระดับมาก (mean=11.35, SD=1.53

บเทียบทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยในภาพรวม พบวา หลังการจัดการเรียนรูตาม

แนวคิดโครงการเปนฐาน เด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรสูงกวากอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปน

ฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อวิเคราะหเปนรายดานในดานการนับและดานการเปรียบเทียบ พบวา 

หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐานเด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรสูงกวากอนการจัดการเรียนรู

ตามแนวคิดโครงการเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนกัน  

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการวิจัย พบวา เด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรสูงขึ้นกวากอนการจัด

ทางคณิตศาสตรในภาพรวมสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

การจัดประสบการณเรียนรูแบบโครงการ ชวยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้น 

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี1้. การที่เด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตร

จัดประสบการณเรียนรูแบบโครงการอาจเปนเพราะการจัดประสบการณเรียนรูแบบโครงการมี

กระบวนการจัดกิจกรรมการที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยหัวขอที่เรียนไดมาจากความสนใจอยากเรียนรูของเด็ก ซึ่ง

หัวขอที่เด็กไดเลือกไดแก เรื่องดอกไม ซึ่งเปนเรื่องที่อยูใกลตัว เด็กพอมีประสบการณเดิมในเรื่องดังกลาว และเปน

เรื่องที่สามารถเรียนรู ทําความเขาใจไดงาย เหมาะสมกับวัยของเด็กสอดคลองกับปทมา ศุภกําเนิด

การจัดประสบการณแบบโครงการเปนรูปแบบการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนศูนยกลางตองคํานึงถึงความสนใจ

และความตองการของเด็กเปนการสงเสริมการเรียนรูโดยบูรณาการทักษะกระบวนการตางๆ ที่ใชในการเรียนรูได
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

อธิบายขั้นตอนและวิธีการทําแบบทดสอบเด็กลงมือทําแบบทดสอบตามขั้นตอน ครูสังเกตพฤติกรรมขณะเด็กลงมือ

มตามขั้นตอนของแผนการจัดประสบการณทั้ง 4 แผน 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองแลว ผูวิจัยทําการทดสอบหลังทดลองดวยแบบทดสอบวัดทักษะดานคณิตศาสตร

ผูวิจัยนําคะแนนท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

โดยใชสถิติการบรรยาย ไดแก 

test Dependent Samples)  

ในภาพรวม พบวา กอนการจัดการ

เด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรดานการนับและดานการเปรียบเทียบอยูใน

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐาน เด็กปฐมวัยมีทักษะ

mean=11.35, SD=1.53)  

ปฐมวัยในภาพรวม พบวา หลังการจัดการเรียนรูตาม

แนวคิดโครงการเปนฐาน เด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรสูงกวากอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปน

านการเปรียบเทียบ พบวา 

หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดโครงการเปนฐานเด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรสูงกวากอนการจัดการเรียนรู

การจัดประสบการณเรียนรูแบบ

สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง

ของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้น ซึ่ง

ทางคณิตศาสตรในภาพรวม

อาจเปนเพราะการจัดประสบการณเรียนรูแบบโครงการมี

อที่เรียนไดมาจากความสนใจอยากเรียนรูของเด็ก ซึ่ง

หัวขอที่เด็กไดเลือกไดแก เรื่องดอกไม ซึ่งเปนเรื่องที่อยูใกลตัว เด็กพอมีประสบการณเดิมในเรื่องดังกลาว และเปน

เรื่องที่สามารถเรียนรู ทําความเขาใจไดงาย เหมาะสมกับวัยของเด็กสอดคลองกับปทมา ศุภกําเนิด (2545) ไดสรุปวา 

การจัดประสบการณแบบโครงการเปนรูปแบบการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนศูนยกลางตองคํานึงถึงความสนใจ

และความตองการของเด็กเปนการสงเสริมการเรียนรูโดยบูรณาการทักษะกระบวนการตางๆ ที่ใชในการเรียนรูได



 

 

ดวยกันและไดศึกษาคนควาเรื่องที่เด็กให

ความสะดวก คอยกระตุนใหเด็กไดคิดและเรียนรูรวมกัน และระยะเวลาในการเรียนรูสามารถยืดหยุนไดตามความ

ตองการและความสนใจของเด็กซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวราภรณ อิ่นแกวและบัณฑิตา อินสมบัติ 

ศึกษา ผลการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีตอความสามารถทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยผลการวิจัยพบวา

จํานวนเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการมีความสามารถทางคณิตศาสตรผานเกณฑรอยละ 

ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑรอยละ 

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการมีความสามารถทางดานคณิตศาสตรทุกดานหลังการจัด

ประสบการณสูงกวากอนการจัดประสบการณอยางมีนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

สมบูรณ (2558) ไดศึกษาผลการจัดประสบการณแบบโครงการโดยใชกระบวนการกลุมที่มีตอทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังการจัด

ประสบการณแบบโครงการโดยใชกระบวนการกลุมสูงกวากอนการจัดประสบการณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร

.01 และเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการจัดประสบการณแบบโครงการโดยใชกระบวนการกลุมอยูในระดับมาก

2. แผนการจัดประสบการณที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น เปนแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับเรื่องที่เด็กได

เลือกเรียนรูดวยตนเองและเปนเรื่องที่เด็กมีความสนใจ โดยแผนกา

แตละแผนจะมีการจัดกิจกรรมที่แตกตาง มีความหลากหลายเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริง     

ยึดเรื่องที่เด็กอยากเรียนรูเปนสําคัญ และในแตละกิจกรรมไดสอดแทรกทักษะทางคณิตศาสตรดานการนับและ     

การเปรียบเทียบเขาไปในกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะดังกลาวจากการทํากิจกรรม เชนเดียวกับ

เงียบประเสริฐ (2542) ไดกลาววา คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย คือการจัดประสบการณจริงทางคณิตศาสตรใน

ชีวิตประจําวันของเด็ก และกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเพื่อสรางความรู

การจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมจะตองมีการวางแผนและเตรียมการอยางดี และมุงเนนการทํางานเปนกลุม

แบบมีสวนรวมโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง เพื่อใหเด็กไดสรางความรูและทักษะ ปลูกฝงใหเด็กไดรูจักการคนควาและ

แกปญหาอยางสนุกสนานมีทักษะและความรูทางคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานการศึกษาท่ีสูงขึ้น และสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดตอไป เชนเดียวกับ นิตยา ประพฤติกิจ 

ที่ควรศึกษา ไดแกการนับ(Counting) 

การเปรียบเทียบ(Comparing) 

(Measurement) เซท (Set) 

(Conservation)ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยพบวา กิจกรรมใน

สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรจากการไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจและไดมีสวนรวมใน

กิจกรรมดวยตนเอง ดังจะเห็นไดจากระยะที่ 

สนใจรวมกันโดยใชวิธีลงคะแนนเสียง ซึ่งทําใหเด็กไดใชทักษะในการนับจํานวน และการเปรียบเทียบจํานวนคะแนน

ที่มากนอยจากการนับคะแนนเสียงและตัดสิน ในการจัดประสบการณครั้งนี้หัวขอโครงการที่เด็กสนใจคือเรื่องดอกไม 

เมื่อไดหัวขอแลวจึงเขาสูระยะที่ 

เด็กไดรวมกันตั้งคําถามเกี่ยวกับดอกไมไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง สงผลใหเด็กไดพัฒนาทักษะในเรื่องการ

สังเกตเปรียบเทียบและการนับ โดยการนับจํานวนดอกไมที่สํารวจเปรียบเทียบสี

3 ระยะสรุปผลโครงการ เด็กไดรวมกันสรุปความรูความเขาใจและประสบการณเกี่ยวกับดอกไม และมีโอกาสได

ถายทอดกระบวนการในการทํากิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดวยกันและไดศึกษาคนควาเรื่องที่เด็กใหความสนใจอยางลุมลึกโดยมีครูเปนผูคอยใหความชวยเหลือ คอยอํานวย

ความสะดวก คอยกระตุนใหเด็กไดคิดและเรียนรูรวมกัน และระยะเวลาในการเรียนรูสามารถยืดหยุนไดตามความ

ตองการและความสนใจของเด็กซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวราภรณ อิ่นแกวและบัณฑิตา อินสมบัติ 

ศึกษา ผลการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีตอความสามารถทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยผลการวิจัยพบวา

จํานวนเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการมีความสามารถทางคณิตศาสตรผานเกณฑรอยละ 

ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของจํานวนเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการมีความสามารถทางดานคณิตศาสตรทุกดานหลังการจัด

ประสบการณสูงกวากอนการจัดประสบการณอยางมีนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกับ นิภา เกษตร

กษาผลการจัดประสบการณแบบโครงการโดยใชกระบวนการกลุมที่มีตอทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังการจัด

ประสบการณแบบโครงการโดยใชกระบวนการกลุมสูงกวากอนการจัดประสบการณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร

และเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการจัดประสบการณแบบโครงการโดยใชกระบวนการกลุมอยูในระดับมาก

แผนการจัดประสบการณที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น เปนแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับเรื่องที่เด็กได

เลือกเรียนรูดวยตนเองและเปนเรื่องที่เด็กมีความสนใจ โดยแผนการจัดประสบการณดังกลาวมีทั้งหมด 

แตละแผนจะมีการจัดกิจกรรมที่แตกตาง มีความหลากหลายเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริง     

ยึดเรื่องที่เด็กอยากเรียนรูเปนสําคัญ และในแตละกิจกรรมไดสอดแทรกทักษะทางคณิตศาสตรดานการนับและ     

บเทียบเขาไปในกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะดังกลาวจากการทํากิจกรรม เชนเดียวกับ

ไดกลาววา คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย คือการจัดประสบการณจริงทางคณิตศาสตรใน

ชีวิตประจําวันของเด็ก และกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเพื่อสรางความรูและทักษะที่เหมาะสมกับวัยทางคณิตศาสตร ทั้งนี้

การจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมจะตองมีการวางแผนและเตรียมการอยางดี และมุงเนนการทํางานเปนกลุม

แบบมีสวนรวมโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง เพื่อใหเด็กไดสรางความรูและทักษะ ปลูกฝงใหเด็กไดรูจักการคนควาและ

ปญหาอยางสนุกสนานมีทักษะและความรูทางคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานการศึกษาท่ีสูงขึ้น และสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดตอไป เชนเดียวกับ นิตยา ประพฤติกิจ (2541) ไดสรุปวาขอบขายของคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย

Counting) ตัวเลข(Numeration) การจับคู (Matching) การจัดประเภท

Comparing) การจัดลําดับ (Ordering) รูปทรงและเนื้อที่ (Shape and Space) 

Set) เศษสวน (Fraction) การทําตามแบบหรือลวดลาย (Patterning) 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยพบวา กิจกรรมใน3 ระยะของการจัดประสบการณเรียนรูแบบโครงการนั้น

สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรจากการไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจและไดมีสวนรวมใน

กิจกรรมดวยตนเอง ดังจะเห็นไดจากระยะที่ 1 ระยะเริ่มตนโครงการ เปนระยะที่เด็กชวยกันเลือกหัวขอที่ทุกคน

สนใจรวมกันโดยใชวิธีลงคะแนนเสียง ซึ่งทําใหเด็กไดใชทักษะในการนับจํานวน และการเปรียบเทียบจํานวนคะแนน

ที่มากนอยจากการนับคะแนนเสียงและตัดสิน ในการจัดประสบการณครั้งนี้หัวขอโครงการที่เด็กสนใจคือเรื่องดอกไม 

งเขาสูระยะที่ 2 ระยะดําเนินโครงการที่เปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณแบบโครงการ 

เด็กไดรวมกันตั้งคําถามเกี่ยวกับดอกไมไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง สงผลใหเด็กไดพัฒนาทักษะในเรื่องการ

สังเกตเปรียบเทียบและการนับ โดยการนับจํานวนดอกไมที่สํารวจเปรียบเทียบสี ขนาดของดอกไม เมื่อเขาสูระยะที่ 

ระยะสรุปผลโครงการ เด็กไดรวมกันสรุปความรูความเขาใจและประสบการณเกี่ยวกับดอกไม และมีโอกาสได

ถายทอดกระบวนการในการทํากิจกรรม 

117 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ความสนใจอยางลุมลึกโดยมีครูเปนผูคอยใหความชวยเหลือ คอยอํานวย

ความสะดวก คอยกระตุนใหเด็กไดคิดและเรียนรูรวมกัน และระยะเวลาในการเรียนรูสามารถยืดหยุนไดตามความ

ตองการและความสนใจของเด็กซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวราภรณ อิ่นแกวและบัณฑิตา อินสมบัติ (2559) ได

ศึกษา ผลการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีตอความสามารถทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยผลการวิจัยพบวา

จํานวนเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการมีความสามารถทางคณิตศาสตรผานเกณฑรอยละ 70 

สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นอกจากนี้ เด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการมีความสามารถทางดานคณิตศาสตรทุกดานหลังการจัด

เชนเดียวกับ นิภา เกษตร

กษาผลการจัดประสบการณแบบโครงการโดยใชกระบวนการกลุมที่มีตอทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังการจัด

ประสบการณแบบโครงการโดยใชกระบวนการกลุมสูงกวากอนการจัดประสบการณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

และเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการจัดประสบการณแบบโครงการโดยใชกระบวนการกลุมอยูในระดับมาก 

แผนการจัดประสบการณที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น เปนแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับเรื่องที่เด็กได

รจัดประสบการณดังกลาวมีทั้งหมด 4 แผน ซึ่งใน

แตละแผนจะมีการจัดกิจกรรมที่แตกตาง มีความหลากหลายเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริง     

ยึดเรื่องที่เด็กอยากเรียนรูเปนสําคัญ และในแตละกิจกรรมไดสอดแทรกทักษะทางคณิตศาสตรดานการนับและ     

บเทียบเขาไปในกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะดังกลาวจากการทํากิจกรรม เชนเดียวกับเพ็ญจันทร 

ไดกลาววา คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย คือการจัดประสบการณจริงทางคณิตศาสตรใน

และทักษะที่เหมาะสมกับวัยทางคณิตศาสตร ทั้งนี้

การจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมจะตองมีการวางแผนและเตรียมการอยางดี และมุงเนนการทํางานเปนกลุม

แบบมีสวนรวมโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง เพื่อใหเด็กไดสรางความรูและทักษะ ปลูกฝงใหเด็กไดรูจักการคนควาและ

ปญหาอยางสนุกสนานมีทักษะและความรูทางคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานการศึกษาท่ีสูงขึ้น และสามารถนําไปใชใน

ไดสรุปวาขอบขายของคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย

การจัดประเภท(Classification) 

Shape and Space) การวัด 

Patterning) และ การอนุรักษ 

จัดประสบการณเรียนรูแบบโครงการนั้น

สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรจากการไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจและไดมีสวนรวมใน

ที่เด็กชวยกันเลือกหัวขอที่ทุกคน

สนใจรวมกันโดยใชวิธีลงคะแนนเสียง ซึ่งทําใหเด็กไดใชทักษะในการนับจํานวน และการเปรียบเทียบจํานวนคะแนน

ที่มากนอยจากการนับคะแนนเสียงและตัดสิน ในการจัดประสบการณครั้งนี้หัวขอโครงการที่เด็กสนใจคือเรื่องดอกไม 

ระยะดําเนินโครงการที่เปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณแบบโครงการ 

เด็กไดรวมกันตั้งคําถามเกี่ยวกับดอกไมไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง สงผลใหเด็กไดพัฒนาทักษะในเรื่องการ

ขนาดของดอกไม เมื่อเขาสูระยะที่ 

ระยะสรุปผลโครงการ เด็กไดรวมกันสรุปความรูความเขาใจและประสบการณเกี่ยวกับดอกไม และมีโอกาสได



 

 

9. เอกสารอางอิง 
นภเนตร ธรรมบวร. (2549). 

สําหรับเด็กปฐมวัย หน

นิตยา ประพฤติกิจ. (2541).คณิตศาสตร

นิภา เกษตรสมบูรณ.(2558).ผลการจัดประสบการณแบบโครงการโดยใชกระบวนการกลุมที่มีตอทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

,คณะครุศาสตร, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ปทมา ศุภกําเนิด. (2545).การศึกษาพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยที่

โครงการ.กรุงเทพฯ: 

เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ. (2542)

วราภรณ อิ่นแกวและบัณฑิตา อินสมบัติ

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่

สิริมณี บรรจง. (2549).เด็กปฐมวยักับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ราชภัฏสวนสุนันทา. ถายเอกสา
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). หลักสูตรเพื่อพัฒนาเดกปฐมวัย ใน ประมวลสาระชุดวิชาการ

สําหรับเด็กปฐมวัย หนวยที่ 3. นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช

คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร

ผลการจัดประสบการณแบบโครงการโดยใชกระบวนการกลุมที่มีตอทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. 

การศึกษาพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบ

: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2542). คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย. ภูเก็ต: คณะครุุศาสตร สถาบันราชภัฏภเูก็ต

วราภรณ อิ่นแกวและบัณฑิตา อินสมบัติ.(2559).ผลการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีตอ

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย.ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม, สาขาหลักสูตรและการสอน. 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2551). หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่1. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ สกสค

เด็กปฐมวยักับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร.กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ถายเอกสาร. 
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หลักสูตรเพื่อพัฒนาเดกปฐมวัย ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดประสบการณ

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช. 

โอเดียนสโตร. 

ผลการจัดประสบการณแบบโครงการโดยใชกระบวนการกลุมที่มีตอทักษะพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ไดรับการจัดประสบการณแบบ

คณะครุุศาสตร สถาบันราชภัฏภเูก็ต. 

โครงการที่มีตอความสามารถทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค,        

หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร 

โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว. 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 



 

 

แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมและหาแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบดวย 

วิจัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 

ประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเที่ยงเทากับ 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) หาแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ขนาดกลาง โดยการจัดสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน 

ผลการวิจัยพบวา  

สภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสภาพการ

มีสวนรวมอันดับสูงสุด ไดแก ดานงานบริหารทั่วไป รองลงมาคือ ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ และสภาพ

การมีสวนรวมอันดับต่ําสุด ไดแก ดานงานบุคคล สวนแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในขอบขายงาน 

ความเขาใจแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรทองถิ่น และระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีสวน

ตั้งงบประมาณ 3) ดานงานบุคคล สถานศึกษาควรจัดอบรมเรื่องการกํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล ขอบขายการ

ปฏิบัติงานในสวนตางๆ ของสถานศึกษา ใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมวางแผนสรรหาและแกปญหาการ

ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหคณะกรรมการ

สถานศึกษา ไดเขามามีสวนรวมในการวางแผน กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และ

แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

 
คําสําคัญ:  การบริหารแบบมีสวนรวม
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แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 42 

 
ดุจเดือน  หมีอิ่ม

1 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมและหาแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวม ประชากรที่ใชในการ

วิจัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 180 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

ระดับ มีคาความเที่ยงเทากับ 0.99 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

หาแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ขนาดกลาง โดยการจัดสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 คน  

สภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสภาพการ

แก ดานงานบริหารทั่วไป รองลงมาคือ ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ และสภาพ

การมีสวนรวมอันดับต่ําสุด ไดแก ดานงานบุคคล สวนแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในขอบขายงาน 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานวิชาการ สถานศึกษาควรสรางความตระหนัก 

ความเขาใจแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรทองถิ่น และระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) ดานงบประมาณ สถานศึกษาควรอบรมเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ 

ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีสวนรวมวางแผนและเห็นชอบในการเสนอขอ

ดานงานบุคคล สถานศึกษาควรจัดอบรมเรื่องการกํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล ขอบขายการ

ปฏิบัติงานในสวนตางๆ ของสถานศึกษา ใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมวางแผนสรรหาและแกปญหาการ

ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา 4) ดานงานบริหารทั่วไป สถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจ 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหคณะกรรมการ

สถานศึกษา ไดเขามามีสวนรวมในการวางแผน กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และ

าของสถานศึกษา 

การบริหารแบบมีสวนรวม,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมและหาแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

แบบมีสวนรวม ประชากรที่ใชในการ

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

หาแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

สภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสภาพการ

แก ดานงานบริหารทั่วไป รองลงมาคือ ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ และสภาพ

การมีสวนรวมอันดับต่ําสุด ไดแก ดานงานบุคคล สวนแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

ดานวิชาการ สถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ความรู

ความเขาใจแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรทองถิ่น และระบบ

ดานงบประมาณ สถานศึกษาควรอบรมเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ 

รวมวางแผนและเห็นชอบในการเสนอขอ

ดานงานบุคคล สถานศึกษาควรจัดอบรมเรื่องการกํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล ขอบขายการ

ปฏิบัติงานในสวนตางๆ ของสถานศึกษา ใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมวางแผนสรรหาและแกปญหาการ

านบริหารทั่วไป สถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจ 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหคณะกรรมการ

สถานศึกษา ไดเขามามีสวนรวมในการวางแผน กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และ



 

 

THE GUIDELINES OF BASIC EDUCATION COMMITTEE FOR PARTICIPATION

 IN ADMINISTRATION OF THE MIDDLE SECONDARY SCHOOLS, 

THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 42

Abstract 
The research aimed to study and propose of basic education committee for participation 

in administration of the middle secondary schools, the secondary education service area office 

42. The research includes two phases: 1) To study theof 

participation in administration.The populations used in the research were 180 school committees. 

The research of instrument used was a rating scale questionnairewith reliability coefficient equal 

to 0.99. The data was analyzed
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The research aimed to study and propose of basic education committee for participation 

in administration of the middle secondary schools, the secondary education service area office 

42. The research includes two phases: 1) To study theof basic education committee for 

participation in administration.The populations used in the research were 180 school committees. 

The research of instrument used was a rating scale questionnairewith reliability coefficient equal 

to 0.99. The data was analyzed by using percentage, mean and standard deviation. 2) To 

proposeof basic education committee for participation in administration by using a focus group 

meeting of seven experts. 

The research findings revealed that: the overall participation of the school 

educational management was rated at a high level all four aspects. As far as each aspect was 

concerned, that the participation of the school committees was mostly high in the aspect of 

general administration affairs and proposeof basic education committee for participation in 

academic administration of the middle secondary schools using four aspects; the academic, 

budgeting, personal affairs and general administration affairs 1) the academic, the school should 

have training the school committees to develop their understanding about School curriculum 

Assessment system of school 2) the budgeting the school should have training the 

school committees about school budget management for consideration and suggestion of set up 

) the personal affairs the school should take the school committees to learn 

about personal duties in school and also help to plan or solve the problem of wanting teacher   

4) general administration affairs the school should have to training for making a s

action plan and given them more participation in school activities. 

School Board Members 

                   
The Master of education Program in educational Administration, NakhonsawanRajabhat University 

120 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

THE GUIDELINES OF BASIC EDUCATION COMMITTEE FOR PARTICIPATION 

IN ADMINISTRATION OF THE MIDDLE SECONDARY SCHOOLS,  

THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 42 

The research aimed to study and propose of basic education committee for participation 

in administration of the middle secondary schools, the secondary education service area office 

basic education committee for 

participation in administration.The populations used in the research were 180 school committees. 

The research of instrument used was a rating scale questionnairewith reliability coefficient equal 

by using percentage, mean and standard deviation. 2) To 

proposeof basic education committee for participation in administration by using a focus group 

The research findings revealed that: the overall participation of the school committees in 

educational management was rated at a high level all four aspects. As far as each aspect was 

concerned, that the participation of the school committees was mostly high in the aspect of 

ion committee for participation in 

academic administration of the middle secondary schools using four aspects; the academic, 

budgeting, personal affairs and general administration affairs 1) the academic, the school should 

es to develop their understanding about School curriculum 

Assessment system of school 2) the budgeting the school should have training the 

school committees about school budget management for consideration and suggestion of set up 

) the personal affairs the school should take the school committees to learn 

about personal duties in school and also help to plan or solve the problem of wanting teacher   

4) general administration affairs the school should have to training for making a school annul 
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1. บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

กระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่

ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น รวมทั้งใหมี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ แตละสถานศึกษา 

ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนผู

พระภิกษุสงฆ หรือผูแทนองคกรทางศาสนา

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองทําหนาท่ี เปนตัวแทนของชุมชนและผูปกครองนักเรียน โดยเขา

มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงตองคํานึงถึงการจัดการศึกษาที่เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน

เปนอยางมากซึ่งเปนลูกหลานของชุมชน ในขณะเดียวกันตองทํางานรวมกั

ความเปนเจาของสถานศึกษารวมกัน จึงตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวม และความโปรงใสในการทํางานและ

สามารถตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา แตสภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากอดีต

ถึงปจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

ไดรับการรองขอจากสถานศึกษามากกวาการที่มีการคัดเลือก หรือไดรับการคัดสรรจากผูมีสวนเกี่ยวของอยางแทจริง

จึงทําใหผูที่มาปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดความกระตือรือรนในการปฏิ

ยังไมคอยมีความรูและความเขาใจทางดานทักษะในการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งสวนมากยังคิดวาการจัดการศึกษาเปน

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาเพียงอยางเดียว จึงไมคอยใหความสนใจและสวนมากผูที่จะมาเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดและเขาใจวา

จึงไมคอยใหความรวมมือและไมมาเขารวมการประชุม จึงทําใหการมีสวนรวมนั้นยังไมสงผลตอการพัฒนาการจัด

การศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ

 จากการสังเกต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

ดําเนินงาน ปงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตรของแผนการศึกษาแหงชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

ที่ 5 เนนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทในการเปนผูนําในการจัดการศึกษาแบบมี

สวนรวม โดยเฉพาะการมีสวนรวมอยางแทจริงของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียน

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

ขอบขายงาน 4 ดาน ไดแก 1) 

ทั่วไป ตามบทบาทที่กําหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ

เพื่อท่ีจะไดทราบถึงสภาพที่แทจริง และนําขอมูลไปใชเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของในการจัด

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8) โดยจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการ

กระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยการมีสวนรวมของบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น รวมทั้งใหมี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ แตละสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการจะประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 

ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา และผูแทน

พระภิกษุสงฆ หรือผูแทนองคกรทางศาสนาเพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553, น

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองทําหนาท่ี เปนตัวแทนของชุมชนและผูปกครองนักเรียน โดยเขา

มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงตองคํานึงถึงการจัดการศึกษาที่เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน

เปนอยางมากซึ่งเปนลูกหลานของชุมชน ในขณะเดียวกันตองทํางานรวมกับผูบริหารและคณะครู โดยตระหนักถึง

ความเปนเจาของสถานศึกษารวมกัน จึงตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวม และความโปรงใสในการทํางานและ

สามารถตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา แตสภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากอดีต

ถึงปจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความชัดเจนในเรื่องบทบาทหนาที่ของตนเอง สวนมากมัก

ไดรับการรองขอจากสถานศึกษามากกวาการที่มีการคัดเลือก หรือไดรับการคัดสรรจากผูมีสวนเกี่ยวของอยางแทจริง

จึงทําใหผูที่มาปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดความกระตือรือรนในการปฏิ

ยังไมคอยมีความรูและความเขาใจทางดานทักษะในการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งสวนมากยังคิดวาการจัดการศึกษาเปน

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาเพียงอยางเดียว จึงไมคอยใหความสนใจและสวนมากผูที่จะมาเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดและเขาใจวา การที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษานั้นมีภาระมาก ไมมีคาตอบแทน 

จึงไมคอยใหความรวมมือและไมมาเขารวมการประชุม จึงทําใหการมีสวนรวมนั้นยังไมสงผลตอการพัฒนาการจัด

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ

จากการสังเกต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ไดกลาวถึงกรอบและแนวทางการ

2561 และจากจุดเนน (การพัฒนาตามนโยบาย สพฐ.ปงบประมาณ 

ยุทธศาสตรของแผนการศึกษาแหงชาติ)  ที่มุงเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมก

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

เนนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42, น.120-124) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและสงเสริมการมี

สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทในการเปนผูนําในการจัดการศึกษาแบบมี

สวนรวม โดยเฉพาะการมีสวนรวมอยางแทจริงของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียน

าวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

1) ดานงานวิชาการ 2) ดานงานงบประมาณ  3) ดานงานบคุคล และ 

ทั่วไป ตามบทบาทที่กําหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ

เพื่อท่ีจะไดทราบถึงสภาพที่แทจริง และนําขอมูลไปใชเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของในการจัด
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ศ. 2553 กําหนดใหสังคม

โดยจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการ

น  โดยการมีสวนรวมของบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น รวมทั้งใหมี

ซึ่งคณะกรรมการจะประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 

ปกครอง ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา และผูแทน

เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 

น.2) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองทําหนาท่ี เปนตัวแทนของชุมชนและผูปกครองนักเรียน โดยเขา

มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงตองคํานึงถึงการจัดการศึกษาที่เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน

บผูบริหารและคณะครู โดยตระหนักถึง

ความเปนเจาของสถานศึกษารวมกัน จึงตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวม และความโปรงใสในการทํางานและ

สามารถตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา แตสภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากอดีต

ฐานยังขาดความชัดเจนในเรื่องบทบาทหนาที่ของตนเอง สวนมากมัก

ไดรับการรองขอจากสถานศึกษามากกวาการที่มีการคัดเลือก หรือไดรับการคัดสรรจากผูมีสวนเกี่ยวของอยางแทจริง

จึงทําใหผูที่มาปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ และ

ยังไมคอยมีความรูและความเขาใจทางดานทักษะในการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งสวนมากยังคิดวาการจัดการศึกษาเปน

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาเพียงอยางเดียว จึงไมคอยใหความสนใจและสวนมากผูที่จะมาเปนคณะกรรมการ

การที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษานั้นมีภาระมาก ไมมีคาตอบแทน 

จึงไมคอยใหความรวมมือและไมมาเขารวมการประชุม จึงทําใหการมีสวนรวมนั้นยังไมสงผลตอการพัฒนาการจัด

ศ. 2553, น.21-22) 

ไดกลาวถึงกรอบและแนวทางการ

ปงบประมาณ 2561 และ 6 

ที่มุงเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม และ

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประเด็นยุทธศาสตร

เนนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและสงเสริมการมี

สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทในการเปนผูนําในการจัดการศึกษาแบบมี

สวนรวม โดยเฉพาะการมีสวนรวมอยางแทจริงของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

าวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ใน

คคล และ 4) ดานงานบริหาร

ทั่วไป ตามบทบาทที่กําหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 

เพื่อท่ีจะไดทราบถึงสภาพที่แทจริง และนําขอมูลไปใชเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของในการจัด



 

 

การศึกษาใชประกอบการพิจารณา

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

สวนรวม 

 

2. วัตถุประสงค 
1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ั

ขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 

2.  เพื่อหาแนวทางการบรหิารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน

ขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ขอบเขตดานเนื้อหา

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดศึกษาสภาพการบรหิารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

โดยศึกษาใน 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป

2.  ขอบเขตดานประชากร

 ในการวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง 

จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

3.  ขอบเขตดานตัวแปร

  ตัวแปรที่ศึกษา ในครั้งนี้ มี 

  3.1สภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน

3.2แนวทางการบริหารแบบมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
สภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาในงานดานงานวิชาการ ดาน

งานบุคคล ดานงานงบประมาณ และดานงานบริหารทั่วไป ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวในระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ

 1.  ดานงานวิชาการ หมายถึง ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

และสงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัด

การศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง

 2. ดานงานงบประมาณ หมายถึง ใหความเห็น ขอเสนอ

จัดหารายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษา และการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา

 3.  ดานงานบุคคล หมายถึง ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การศึกษาใชประกอบการพิจารณา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่

42ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่มุงเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมี

เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ั

ขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 

เพื่อหาแนวทางการบรหิารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน

ขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 

 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดศึกษาสภาพการบรหิารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ดาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป 

ขอบเขตดานประชากร 

ในการวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง 

จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42ทั้งหมด 180 คน

ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรที่ศึกษา ในครั้งนี้ มี 2 ตัวแปรคือ 

สภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน

แนวทางการบริหารแบบมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาในงานดานงานวิชาการ ดาน

งานบุคคล ดานงานงบประมาณ และดานงานบริหารทั่วไป ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวในระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543ดังนี ้

ดานงานวิชาการ หมายถึง ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

และสงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัด

การศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ดานงานงบประมาณ หมายถึง ใหความเห็น ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการ

จัดหารายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษา และการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 

ดานงานบุคคล หมายถึง ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่

ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่มุงเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมี

เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน

เพื่อหาแนวทางการบรหิารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดศึกษาสภาพการบรหิารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ในการวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง 

คน 

สภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

แนวทางการบริหารแบบมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การที่

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาในงานดานงานวิชาการ ดาน

งานบุคคล ดานงานงบประมาณ และดานงานบริหารทั่วไป ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวในระเบียบ

ดานงานวิชาการ หมายถึง ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

และสงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัด

แนะ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการ

ดานงานบุคคล หมายถึง ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ



 

 

 4.  ดานงานบริหารทั่วไป หมายถึง ใหความเห็นชอบ ขอเสนอแนะ คําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย 

แผนพัฒนาการศึกษา สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร การออกระเบียนขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติในการ

ดําเนินงานตาง ๆ ของสถานศึกษา

แนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา

บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานสามารถ

นําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษาได

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ น ฐ าน  

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ

สถานศึกษาในแตละโรงเรียนของโรงเรียนขนาดกลาง ในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนผู

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุ หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ และผูทรงคุณวุฒิ

โรงเรียนขนาดกลาง

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษา โดยศึกษาใน 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป ซึ่งสามารถ

นําเสนอเปนกรอบความคิดได ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

บริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําเสนอแนวทางการบรหิารแบบมสีวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรยีนขนาดกลาง  ในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

 

 

สภาพการบริหารแบบมสีวนรวม

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาดกลาง  ในจังหวัด

นครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 ใน 4 

1. การบริหารงานวิชาการ

2.  การบริหารงานบุคลากร

3.  การบริหารงานงบประมาณ

4. การบริหารงานบริหารทั่วไป

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดานงานบริหารทั่วไป หมายถึง ใหความเห็นชอบ ขอเสนอแนะ คําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย 

แผนพัฒนาการศึกษา สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร การออกระเบียนขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติในการ

ดําเนินงานตาง ๆ ของสถานศึกษา 

แนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนในการ

บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานสามารถ

นําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษาได 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ น ฐ าน  หมายถึ ง  บุ คคลที่ ไ ด รับการแต งตั้ งตามระเบียบ

ธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการ

สถานศึกษาในแตละโรงเรียนของโรงเรียนขนาดกลาง ในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนผู

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุ หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ และผูทรงคุณวุฒิ

โรงเรียนขนาดกลางหมายถึง สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต 500 – 1,499 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ

ดาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป ซึ่งสามารถ

นําเสนอเปนกรอบความคิดได ดังนี ้

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมุงหวังที่จะศึกษาสภาพการ

บริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําเสนอแนวทางการบรหิารแบบมสีวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรยีนขนาดกลาง  ในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

แบบมสีวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาดกลาง  ในจังหวัด

นครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

4 ดาน ประกอบดวย 

การบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานบุคลากร 

การบริหารงานงบประมาณ 

รทั่วไป 

แนวทางการมีสวนรวมในการบรหิารของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนขนาดกลาง  ในจังหวัดนครสวรรค 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ดานงานบริหารทั่วไป หมายถึง ใหความเห็นชอบ ขอเสนอแนะ คําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย 

แผนพัฒนาการศึกษา สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร การออกระเบียนขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติในการ

หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนในการ

บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานสามารถ

หมายถึ ง  บุ คคลที่ ไ ด รับการแต งตั้ งตามระเบียบ

ใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการ

สถานศึกษาในแตละโรงเรียนของโรงเรียนขนาดกลาง ในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนผูปกครอง ผูแทน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุ หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ และผูทรงคุณวุฒ ิ

499 คน ในจังหวัดนครสวรรค 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ

ดาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป ซึ่งสามารถ

โดยมุงหวังที่จะศึกษาสภาพการ

บริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําเสนอแนวทางการบรหิารแบบมสีวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรยีนขนาดกลาง  ในจังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

แนวทางการมีสวนรวมในการบรหิารของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนขนาดกลาง  ในจังหวัดนครสวรรค 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 



 

 

ประชากร 

ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัด

นครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มี 

1. แบบสอบถาม แบงออกเปน 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

บริหารงานทั้ง4 ดาน ไดแก 1) 

4) ดานบริหารทั่วไป 

ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 

มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

 5 

 4 

 3 

 2 

   

2. แบบบันทึกการสนทนากลุมมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรางแนวทางท่ีผูวิจัยสราง

ขึ้น โดยพิจารณาจากระดับการมีสวนรวมต่ําสุด 

พิจารณาตรวจสอบใน 2 ลักษณะคือ 

แนวทางท่ีผูวิจัยนําเสนอ หากไมเหมาะสม ใหผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ เพ่ิมเติมในรางเพื่อการปรับปรุงตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล

1. ขอหนังสือนําจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ถึงผูอํานวยการโรงเรียนขนาดกลาง 

ในจังหวัดนครสวรรค เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

2. นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคสงถึงประชากร 

ในระหวางวันท่ี 18 – 29 มิถุนายน 

3. นําแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความถูกตองเพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป

4. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเพื่อเชิญผูเชี่ยวชาญจํานวน 

รวมประชุมการสนทนากลุมโดยกําหนดเกณฑการเลือกผูเชี่ยวชาญไวดังนี้

 4.1ผูบริหารสถานศึกษา มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษาขึ้นไป 

และมีประสบการณในการบริหาร ตั้งแต 

 4.2ครูผูสอนในสถานศึกษา มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโททา

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป และปฏิบัติหนาที่หรือเคยปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 

 4.3ผูปฏิบัติหนาที่กรรมการ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัด

นครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42ทั้งหมด 180 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มี 2 ชนิด คือ แบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุม

แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)

เปนแบบสอบถามการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยพิจารณาการมีสวนรวมในการ

1) ดานการบริหารวิชาการ  2) ดานการบริหารงบประมาณ  3) 

ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)แบงออกเปน 

มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 67-70) โดยมีคาคะแนนดังนี้

   หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนมากที่สุด 

   หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนมาก 

   หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนปานกลาง 

   หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนนอย 

 1   หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนนอยท่ีสุด

แบบบันทึกการสนทนากลุมมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรางแนวทางท่ีผูวิจัยสราง

ขึ้น โดยพิจารณาจากระดับการมีสวนรวมต่ําสุด 3 อันดับแรกในการบริหารงานทั้ง4 

ลักษณะคือ 1. รางแนวทางท่ีผูวิจัยนําเสนอหากเหมาะสมใหพิจารณาวา คงเดิม กับ 

แนวทางท่ีผูวิจัยนําเสนอ หากไมเหมาะสม ใหผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ เพ่ิมเติมในรางเพื่อการปรับปรุงตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอหนังสือนําจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ถึงผูอํานวยการโรงเรียนขนาดกลาง 

ในจังหวัดนครสวรรค เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคสงถึงประชากร 

มิถุนายน 2561 จํานวน 180 ชุด 

นําแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความถูกตองเพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป

ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเพื่อเชิญผูเชี่ยวชาญจํานวน 

รวมประชุมการสนทนากลุมโดยกําหนดเกณฑการเลือกผูเชี่ยวชาญไวดังนี ้

ผูบริหารสถานศึกษา มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษาขึ้นไป 

และมีประสบการณในการบริหาร ตั้งแต 5 ปขึ้นไป  จํานวน 2 คน 

ครูผูสอนในสถานศึกษา มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโททางการบริหารการศึกษาขึ้นไปหรือมี

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป และปฏิบัติหนาที่หรือเคยปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 

ผูปฏิบัติหนาที่กรรมการ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จํานวน 3 คน 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัด

ละแบบบันทึกการสนทนากลุม 

(check list) 

เปนแบบสอบถามการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โดยพิจารณาการมีสวนรวมในการ

3) ดานบริหารบุคคล  และ 

แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด 

โดยมีคาคะแนนดังนี ้

   

หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนนอยท่ีสุด 

แบบบันทึกการสนทนากลุมมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบความเหมาะสมของรางแนวทางท่ีผูวิจัยสราง

4 ดาน เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิ

รางแนวทางท่ีผูวิจัยนําเสนอหากเหมาะสมใหพิจารณาวา คงเดิม กับ 2. ราง

แนวทางท่ีผูวิจัยนําเสนอ หากไมเหมาะสม ใหผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ เพ่ิมเติมในรางเพื่อการปรับปรุงตอไป 

ขอหนังสือนําจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ถึงผูอํานวยการโรงเรียนขนาดกลาง 

นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคสงถึงประชากร 

นําแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความถูกตองเพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 

ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเพื่อเชิญผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 ทาน 

ผูบริหารสถานศึกษา มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษาขึ้นไป 

งการบริหารการศึกษาขึ้นไปหรือมี

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป และปฏิบัติหนาที่หรือเคยปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 1 คน 

ผูปฏิบัติหนาที่กรรมการ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด



 

 

 4.4นักการศึกษาหรืออาจารยผูสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือศึกษานิเทศก มีวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา จํานวน 

5. จัดประชุมและบันทึกการสนทนากลุม ณ หองประชุมบัวน้ําเงิน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อําเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ดําเนินการ

การวิเคราะหขอมูล

1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ และ

รอยละ 

2. วิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยสถิติ

พื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย (μ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 คาเฉลี่ย 4.50 

 คาเฉลี่ย 3.50 

 คาเฉลี่ย 2.50 

 คาเฉลี่ย 1.50 

  คาเฉลี่ย 1.00 

3. วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเพื่อหา

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 42 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 1.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของ

 1.2 หาคาความเที่ยง 

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

 2.1 รอยละ (

 2.2 คาเฉลี่ย 

 2.3 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

7. ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

 1. สภาพการบริหารแบบ

จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการมีสวนรวมในระดับสูงสุดไดแก ดานงานบริหารทั่วไป

ไดแก ดานงานวิชาการดานงบประมาณ และสภาพการมีสวนรวมนอยท่ีสุด ไดแก ดานงานบุคคล ดังแสดงในตารางที่ 

1 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

นักการศึกษาหรืออาจารยผูสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือศึกษานิเทศก มีวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา จํานวน 1 คน 

จัดประชุมและบันทึกการสนทนากลุม ณ หองประชุมบัวน้ําเงิน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อําเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ดําเนินการสนทนากลุมเมื่อวันศุกรที่ 5 เมษายน 2562  

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ และ

วิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยสถิติ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) แลวนําไปแปลผลตามเกณฑ ดังนี ้

4.50 – 5.00  หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนระดับมากที่สุด

3.50 – 4.49  หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนระดับมาก

2.50 – 3.49  หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนระดับปานกลาง

1.50 – 2.49  หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนระดับนอย

1.00 – 1.49  หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนระดับนอยทีสุ่ด

วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

ของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับโครงสรางหลักของเนื้อหา 

หาคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามและคาคณุภาพรายขอ

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

(Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) 

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

จากการศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี

สภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง 

จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42โดยภาพรวมมีสภาพการมีสวนรวมอยูใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการมีสวนรวมในระดับสูงสุดไดแก ดานงานบริหารทั่วไป

ไดแก ดานงานวิชาการดานงบประมาณ และสภาพการมีสวนรวมนอยท่ีสุด ไดแก ดานงานบุคคล ดังแสดงในตารางที่ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

นักการศึกษาหรืออาจารยผูสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือศึกษานิเทศก มีวุฒิทางการศึกษา

จัดประชุมและบันทึกการสนทนากลุม ณ หองประชุมบัวน้ําเงิน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อําเภอ

วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ และ

วิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยสถิติ

หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนระดับมากที่สุด 

หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนระดับมาก 

หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนระดับปานกลาง 

หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนระดับนอย  

หมายถึง    มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนระดับนอยทีสุ่ด 

แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

ของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ขอคําถามกับโครงสรางหลักของเนื้อหา (IOC) 

ของแบบสอบถามและคาคณุภาพรายขอ 

จากการศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง 

โดยภาพรวมมีสภาพการมีสวนรวมอยูใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการมีสวนรวมในระดับสูงสุดไดแก ดานงานบริหารทั่วไป รองลงมา

ไดแก ดานงานวิชาการดานงบประมาณ และสภาพการมีสวนรวมนอยท่ีสุด ไดแก ดานงานบุคคล ดังแสดงในตารางที่ 



 

 

ตารางที่ 1 สภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัด

นครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 

ลําดับ สภาพการมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา

1 ดานงานบริหารทั่วไป

2 ดานงานวิชาการ 

3 ดานงานงบประมาณ 

4 ดานงานบุคคล 

คาเฉลี่ยรวม 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับสภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

สวนรวมอยูในระดับมาก (μ = 

งานบริหารทั่วไป (μ = 3.91) 

(μ = 3.75) และสภาพการมีสวนรวมนอยท่ีสุด ไดแก ดานงานบุคคล 

            2. ผลการเสนอแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

2.1 ดานงานบริหารวิชาการ 

  1) สถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจใหคณะกรรม

พื้นฐาน เห็นความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษาวาเปนสิ่งสําคัญตอความเจริญกาวหนาทางวิชาการของสถานศึกษา

  2) สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น 

  3) สถานศึกษาควรวางแผนประชุมเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

  4) สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมกํา

เปาหมาย มาตรฐานการศึกษาโดย  ใชขอมูลตามสภาพจริงของทองถิ่น

  5) สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการกํากับ ติดตาม

และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใหขอมูลตามสภาพจริง

  6) สถานศึกษาควรจัดทํารายงานผลการประกันคุณภายภายในเ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา ในปตอไป

  7) สถานศึกษาควรจัดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และรวมศึกษาดูงานนอกสถานที่ กับคณะครูในโรงเรียน เพื่อจูงใจใหเขา

เรียนรูภายในสถานศึกษา 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัด

นครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

สภาพการมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา 

Mean 

 

Standard 

Deviation  

ระดับคุณภาพ

ดานงานบริหารทั่วไป 3.91 0.78 มาก

3.89 0.78 มาก

 3.75 0.89 มาก

3.73 0.91 มาก

3.82 0.81 มาก

พบวา ระดับสภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีสภาพการมี

= 3.82) และเมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการมีสวนรวมในระดับสูงสุดไดแก ดาน

) ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานงานวิชาการ (  μ = 

และสภาพการมีสวนรวมนอยท่ีสุด ไดแก ดานงานบุคคล (μ = 3.73) 

แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

ดานงานบริหารวิชาการ  

สถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจใหคณะกรรม

พื้นฐาน เห็นความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษาวาเปนสิ่งสําคัญตอความเจริญกาวหนาทางวิชาการของสถานศึกษา

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และความตองการของชุมชุน

สถานศึกษาควรวางแผนประชุมเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมกํา

เปาหมาย มาตรฐานการศึกษาโดย  ใชขอมูลตามสภาพจริงของทองถิ่น 

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการกํากับ ติดตาม

และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใหขอมูลตามสภาพจริง 

สถานศึกษาควรจัดทํารายงานผลการประกันคุณภายภายในเ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา ในปตอไป

สถานศึกษาควรจัดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และรวมศึกษาดูงานนอกสถานที่ กับคณะครูในโรงเรียน เพื่อจูงใจใหเขามามีสวนรวมพัฒนาและปรับปรุงแหลง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัด

ระดับคุณภาพ อันดับ 

มาก 2 

มาก 3 

มาก 4 

มาก 1 

มาก - 

พบวา ระดับสภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

โดยภาพรวมมีสภาพการมี

และเมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการมีสวนรวมในระดับสูงสุดไดแก ดาน

= 3.89) ดานงบประมาณ 

แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

สถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน เห็นความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษาวาเปนสิ่งสําคัญตอความเจริญกาวหนาทางวิชาการของสถานศึกษา 

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร

เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และความตองการของชุมชุน 

สถานศึกษาควรวางแผนประชุมเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมกําหนดนโยบาย 

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการกํากับ ติดตาม

สถานศึกษาควรจัดทํารายงานผลการประกันคุณภายภายในเสนอใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา ในปตอไป 

สถานศึกษาควรจัดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู 

มามีสวนรวมพัฒนาและปรับปรุงแหลง



 

 

 2.2  ดานงานงบประมาณ

  1) สถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรม โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความชํานาญในดาน

งบประมาณ มาใหความรูแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

  2) สถานศึกษาแตงตั้งใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

กําหนดทิศทาง และเห็นชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา

  3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีสวนรวมใหความเห็นชอบงบประมาณรายจาย

ของสถานศึกษา ใหถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงค

  4) สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการพิจารณาการ

เสนอขอตั้งงบประมาณ ตามความเหมาะสมและความจําเปน

  5) สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมตรวจสอบการจัดทําแผน

งบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณประจําป

 2.3 ดานงานบุคคล 

  1) สถานศึ

กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย 

  2) สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการวางแผนในการ

สรรหาบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา

  3) ผูอํานวยการ 

รวมกัน กํากับ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

  4) สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสวนรวมเห็นชอบ เสนอแนะ ใน

การแตงตั้งบุคลากรตามโครงสราง

  5) สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสวนรวมในการติดตามสรางขวัญ

และกําลังใจใหกับบุคลากร 

 2.4 ดานงานบริหารทั่วไป

  1) สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมกับคณะครู ในการ

วางแผนกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาการศึกษา

  2) สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาการศึกษา

  3) สถานศึกษาควรเผยแพรผลการดําเนินงานโครงการ

และแผนพัฒนาการศึกษา ในหลากหลายชองทางเพื่อเปนการประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

  4) สถานศึกษาควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขามามีสวนรวมรับทราบ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา เพื่อนําขอเสนอแนะไปใชในการปรับปรุงและพัฒ

   5) สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมกรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขามามีสวนรวมวางแผน 

กําหนดทิศทาง ในการพัฒนาเด็กพิการ เด็กที่มีความบกพรอง หรือเด็กดอยโอกาส ใหไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดานงานงบประมาณ 

สถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรม โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความชํานาญในดาน

งบประมาณ มาใหความรูแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สถานศึกษาแตงตั้งใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีสวนรวมในการวางแผน

กําหนดทิศทาง และเห็นชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีสวนรวมใหความเห็นชอบงบประมาณรายจาย

ของสถานศึกษา ใหถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงค 

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการพิจารณาการ

เสนอขอตั้งงบประมาณ ตามความเหมาะสมและความจําเปน 

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมตรวจสอบการจัดทําแผน

งบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณประจําป 

ดานงานบุคคล  

สถานศึกษาควรจัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการ

กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย  

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการวางแผนในการ

สรรหาบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ผูอํานวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูที่มีสวนเกี่ยวของควรมีสวน

รวมกัน กํากับ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสวนรวมเห็นชอบ เสนอแนะ ใน

การแตงตั้งบุคลากรตามโครงสรางการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสวนรวมในการติดตามสรางขวัญ

ดานงานบริหารทั่วไป 

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมกับคณะครู ในการ

เนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาการศึกษา

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการประเมินผลการ

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาการศึกษา 

สถานศึกษาควรเผยแพรผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผ

และแผนพัฒนาการศึกษา ในหลากหลายชองทางเพื่อเปนการประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

สถานศึกษาควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขามามีสวนรวมรับทราบ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา เพื่อนําขอเสนอแนะไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป

สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมกรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขามามีสวนรวมวางแผน 

กําหนดทิศทาง ในการพัฒนาเด็กพิการ เด็กที่มีความบกพรอง หรือเด็กดอยโอกาส ใหไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรม โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความชํานาญในดาน

พื้นฐาน  มีสวนรวมในการวางแผน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีสวนรวมใหความเห็นชอบงบประมาณรายจาย

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการพิจารณาการ

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมตรวจสอบการจัดทําแผน

กษาควรจัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการ

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการวางแผนในการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูที่มีสวนเกี่ยวของควรมีสวน

รวมกัน กํากับ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสวนรวมเห็นชอบ เสนอแนะ ใน

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสวนรวมในการติดตามสรางขวัญ

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมกับคณะครู ในการ

เนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาการศึกษา 

สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการประเมินผลการ

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป 

และแผนพัฒนาการศึกษา ในหลากหลายชองทางเพื่อเปนการประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

สถานศึกษาควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขามามีสวนรวมรับทราบ

นาคุณภาพการศึกษาตอไป  

สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมกรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขามามีสวนรวมวางแผน 

กําหนดทิศทาง ในการพัฒนาเด็กพิการ เด็กที่มีความบกพรอง หรือเด็กดอยโอกาส ใหไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 



 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปราย ดังนี้

   1. ผลจากการศึกษาสภาพ

โรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การมีสวนรวมอยูในระดับมาก 

1.1 ดานงานวิชาการ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบ

หลักสูตรสถานศึกษา นอยท่ีสุด เนื่องจากอาจเปนเพราะคณะกรรมการสถานศึกษายังขาดความรูความเขาใจในเรื่อง

ดังกลาว จงึไมไดใหความสําคัญเพียงคิดแควาหลักสูตรสถานศึกษาเปนหนาท่ีของบุคลากรภายในสถานศึกษาเทานั้น 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปนิดา ปนดอน 

พื้นฐานในการจัดการโรงเรียนแมตื่นวิทยาคม อําเภออมกอย จังหวัดเชียงให

ทั้งหมดไมมีสวนรวมจัดทําหลักสูตร ใชวิธีการมอบหมายใหครูจัดทําตามมติที่ประชุม และยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของประหยัด บุญเรือง (2550

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 

ประเด็น เชน การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียน และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การเขา

รวมใหความเห็นและขอเสนอแนะตอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การใหขอเสนอแนะแกโรงเรี

ใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร

1.2 ดานงานงบประมาณ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสวนรวมกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณของสถานศึกษา นอยที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะคณะกรรมการสถานศึ

คณะกรรมการจากภายนอกขาดความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษา

บางแหงหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบางสวนคิดวาการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา ควรเปน

หนาที่ของผูบริหารและครูที่มีสวนเกี่ยวของเทานั้น คณะ

ทั้งบทบาทหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ

การบริหารงบประมาณ ไดกลาวไววา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบ 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําและเสนอของบประมาณ และการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาเทานั้น อาจ

ไมไดระบุชัดเจนในสวนของการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของธวัช  ธรรมวงศ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สําคัญคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ

ตนและกฎหมายที่เปนหลักปฏิบัติตางๆ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานนอยครั้ง จํากัดคนและเวลาไมสามารถเรียนรูและศึกษา

เทาที่ควร 

1.3 ดานงานบุคคล พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมกํากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลใหสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ นอยที่สุด ทั้งน้ีเปนเพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เปนบุคลากรภายนอก จึงมีบทบาทเพียงแคปองกัน และใหคําแนะนําตอสถานศึกษาเทานั้น อีกประการหนึ่งอาจเปน

เพราะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังใหเกียรติผูบริหารหรือคณะครู ในสวนของการกํากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลใหสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบจึงยกใหเปนหนาที่ของสถานศึกษาซึ่

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยขอนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปราย ดังนี ้

ผลจากการศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การมีสวนรวมอยูในระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลในแตละดาน ไดดังน้ี

ดานงานวิชาการ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบ

หลักสูตรสถานศึกษา นอยท่ีสุด เนื่องจากอาจเปนเพราะคณะกรรมการสถานศึกษายังขาดความรูความเขาใจในเรื่อง

งไมไดใหความสําคัญเพียงคิดแควาหลักสูตรสถานศึกษาเปนหนาท่ีของบุคลากรภายในสถานศึกษาเทานั้น 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปนิดา ปนดอน (2553) ที่พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในการจัดการโรงเรียนแมตื่นวิทยาคม อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ในสวนของการจัดทําหลักสูตรพบวา 

ทั้งหมดไมมีสวนรวมจัดทําหลักสูตร ใชวิธีการมอบหมายใหครูจัดทําตามมติที่ประชุม และยังสอดคลองกับงานวิจัย

2550) ที่พบวาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีปญหาในการปฏิบัติงานเปนอยางมากในหลาย

ประเด็น เชน การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียน และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การเขา

รวมใหความเห็นและขอเสนอแนะตอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การใหขอเสนอแนะแกโรงเรี

ใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร 

ดานงานงบประมาณ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสวนรวมกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณของสถานศึกษา นอยที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะคณะกรรมการสถานศึ

คณะกรรมการจากภายนอกขาดความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษา

บางแหงหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบางสวนคิดวาการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา ควรเปน

หนาที่ของผูบริหารและครูที่มีสวนเกี่ยวของเทานั้น คณะกรรมการสถานศึกษาจึงไมควรเขาไปยุงเกี่ยวในเรื่องนี้ อีก

ทั้งบทบาทหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ

การบริหารงบประมาณ ไดกลาวไววา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบ 

กี่ยวกับการจัดทําและเสนอของบประมาณ และการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาเทานั้น อาจ

ไมไดระบุชัดเจนในสวนของการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของธวัช  ธรรมวงศ (2554) พบวา ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะก

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สําคัญคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ

ตนและกฎหมายที่เปนหลักปฏิบัติตางๆ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานนอยครั้ง จํากัดคนและเวลาไมสามารถเรียนรูและศึกษาบทบาทหนาที่ของตนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาได

ดานงานบุคคล พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมกํากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลใหสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ นอยที่สุด ทั้งน้ีเปนเพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

นอก จึงมีบทบาทเพียงแคปองกัน และใหคําแนะนําตอสถานศึกษาเทานั้น อีกประการหนึ่งอาจเปน

เพราะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังใหเกียรติผูบริหารหรือคณะครู ในสวนของการกํากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลใหสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบจึงยกใหเปนหนาที่ของสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
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มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42โดยภาพรวมมีสภาพ

เมือ่พิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลในแตละดาน ไดดังน้ี 

ดานงานวิชาการ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบ

หลักสูตรสถานศึกษา นอยท่ีสุด เนื่องจากอาจเปนเพราะคณะกรรมการสถานศึกษายังขาดความรูความเขาใจในเรื่อง

งไมไดใหความสําคัญเพียงคิดแควาหลักสูตรสถานศึกษาเปนหนาท่ีของบุคลากรภายในสถานศึกษาเทานั้น 

ที่พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

ม ในสวนของการจัดทําหลักสูตรพบวา 

ทั้งหมดไมมีสวนรวมจัดทําหลักสูตร ใชวิธีการมอบหมายใหครูจัดทําตามมติที่ประชุม และยังสอดคลองกับงานวิจัย

ที่พบวาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีปญหาในการปฏิบัติงานเปนอยางมากในหลาย

ประเด็น เชน การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียน และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การเขา

รวมใหความเห็นและขอเสนอแนะตอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การใหขอเสนอแนะแกโรงเรียนในการสงเสริม

ดานงานงบประมาณ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสวนรวมกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณของสถานศึกษา นอยที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาบางสวนโดยเฉพาะ

คณะกรรมการจากภายนอกขาดความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษา

บางแหงหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบางสวนคิดวาการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา ควรเปน

กรรมการสถานศึกษาจึงไมควรเขาไปยุงเกี่ยวในเรื่องนี้ อีก

ทั้งบทบาทหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543  ดาน

การบริหารงบประมาณ ไดกลาวไววา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบ 

กี่ยวกับการจัดทําและเสนอของบประมาณ และการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาเทานั้น อาจ

ไมไดระบุชัดเจนในสวนของการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลอง

พบวา ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สําคัญคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ

ตนและกฎหมายที่เปนหลักปฏิบัติตางๆ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

บทบาทหนาที่ของตนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาได

ดานงานบุคคล พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมกํากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลใหสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ นอยที่สุด ทั้งน้ีเปนเพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

นอก จึงมีบทบาทเพียงแคปองกัน และใหคําแนะนําตอสถานศึกษาเทานั้น อีกประการหนึ่งอาจเปน

เพราะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังใหเกียรติผูบริหารหรือคณะครู ในสวนของการกํากับ ดูแลการบริหารงาน

งสอดคลองกับงานวิจัยของ



 

 

มณฑล อินทรสมบัติ (2554) 

รวมกํากับ การบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ

1.4ดานงานบริหารทั่วไป พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมกํา

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาการศึกษา นอยที่สุด ทั้งนี้เพราะวาในการพัฒนาสถานศึกษา

ในดานตาง ๆ นั้น ไมวาจะเปนดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําป ดานอาคาร สถานที่ การ

จัดกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา รวมถึงการประเมิ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีบทบาทไมมากนัก โดยเฉพาะในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจําป คณะกรรมการอาจมองวาเปนหนาที่ของสถานศึกษาเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคะแวน ศรีสมบัติ 

(2550) ที่พบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานใหมปาง

คา (ภูลังกาอนุสรณ) ดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็น

การมีสวนรวมนอยท่ีสุดคือกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถา

2. ผลการเสนอแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรยีน

ขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 

ผลดังนี ้

 2.1 ดานการบริหารวิชาการสถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ค

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถิ่นวาเปนสิ่ง

สําคัญตอความเจริญกาวหนาทางการศึกษาของสถานศึกษา  อีกทั้งสถานศึกษายังตองเสริมสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่

กําหนดนโยบาย เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่นซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของมณฑล อินทรสมบัติ 

เขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ดังนั้นการอบรมจะชวยใหเกิดความชัดเจนในหนาที่แกคณะกรรมการสถานศึกษา 

ซึ่งสงผลใหการมีสวนรวมมีมากขึ้น

 2.2 ดานการบริหารงบประมาณสถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมในเรื่องของการบริหารจัดการ

งบประมาณ การจัดทําแผนงบประมาณ ระเบียบขอบังคับตาง ๆ เพื่อ

สวนรวมในการวางแผนกําหนดทิศทางการใชจายงบประมาณ และมีสวนรวมพิจารณาเห็นชอบในการเสนอขอตั้ง

งบประมาณ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและความจําเปนของสถานศึกษามากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชู

ชาติ พงศรี (2557) ที่พบวา 

ความสามารถ และศักยภาพในดานตาง ๆ ของชุมชน ยังไมมีโอกาสไดรวมคิด รวมทํา หรือแสดงความคิดเห็น เพราะ

ขาดความรูในบทบาทหนาที่ของตนเอง

 2.3 ดานการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาควรจัดอบรมใ

พื้นฐานในเรื่องการกํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล ขอบขายการปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อให

คณะกรรมการสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมวางแผนในการสรรหาและแกปญหาในการขาดแคลนบุคลากรทาง

การศึกษา อีกทั้งสถานศึกษายังควรส

จัดการเรียนการสอนของครู เพื่อใหเขามามีสวนรวมประเมิน และเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษามากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมณฑล อินทรสมบัติ 

สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขามามีสวนรวม กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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) ที่ไดเสนอแนวทางควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขามามีสวน

รวมกํากับ การบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ดานงานบริหารทั่วไป พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมกํา

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาการศึกษา นอยที่สุด ทั้งนี้เพราะวาในการพัฒนาสถานศึกษา

ในดานตาง ๆ นั้น ไมวาจะเปนดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําป ดานอาคาร สถานที่ การ

จัดกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา รวมถึงการประเมินผลในการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีบทบาทไมมากนัก โดยเฉพาะในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจําป คณะกรรมการอาจมองวาเปนหนาที่ของสถานศึกษาเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคะแวน ศรีสมบัติ 

วนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานใหมปาง

ดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็น

การมีสวนรวมนอยท่ีสุดคือกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถา

ผลการเสนอแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรยีน

ขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 ในงาน 

ดานการบริหารวิชาการสถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ค

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถิ่นวาเปนสิ่ง

สําคัญตอความเจริญกาวหนาทางการศึกษาของสถานศึกษา  อีกทั้งสถานศึกษายังตองเสริมสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบาย เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่นซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของมณฑล อินทรสมบัติ (2554) ที่กลาววาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความรูความ

หนาที่ของตนเอง ดังนั้นการอบรมจะชวยใหเกิดความชัดเจนในหนาที่แกคณะกรรมการสถานศึกษา 

ซึ่งสงผลใหการมีสวนรวมมีมากขึ้น 

ดานการบริหารงบประมาณสถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมในเรื่องของการบริหารจัดการ

งบประมาณ การจัดทําแผนงบประมาณ ระเบียบขอบังคับตาง ๆ เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมี

สวนรวมในการวางแผนกําหนดทิศทางการใชจายงบประมาณ และมีสวนรวมพิจารณาเห็นชอบในการเสนอขอตั้ง

งบประมาณ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและความจําเปนของสถานศึกษามากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชู

ที่พบวา ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบริหารแบบมีสวนรวม ไดแก ผูที่มีสวนรวมมีความรู

ความสามารถ และศักยภาพในดานตาง ๆ ของชุมชน ยังไมมีโอกาสไดรวมคิด รวมทํา หรือแสดงความคิดเห็น เพราะ

ขาดความรูในบทบาทหนาที่ของตนเอง 

ดานการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาควรจัดอบรมใหความรู แกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในเรื่องการกํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล ขอบขายการปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อให

คณะกรรมการสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมวางแผนในการสรรหาและแกปญหาในการขาดแคลนบุคลากรทาง

การศึกษา อีกทั้งสถานศึกษายังควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการนิเทศ ติดตามการ

จัดการเรียนการสอนของครู เพื่อใหเขามามีสวนรวมประเมิน และเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษามากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมณฑล อินทรสมบัติ (2554

สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขามามีสวนรวม กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ที่ไดเสนอแนวทางควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขามามีสวน

ดานงานบริหารทั่วไป พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมกํากับ ติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาการศึกษา นอยที่สุด ทั้งนี้เพราะวาในการพัฒนาสถานศึกษา

ในดานตาง ๆ นั้น ไมวาจะเปนดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําป ดานอาคาร สถานที่ การ

นผลในการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีบทบาทไมมากนัก โดยเฉพาะในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจําป คณะกรรมการอาจมองวาเปนหนาที่ของสถานศึกษาเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคะแวน ศรีสมบัติ 

วนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานใหมปาง

ดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็น

การมีสวนรวมนอยท่ีสุดคือกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

ผลการเสนอแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรยีน

ในงาน 4 ดาน มีขออภิปราย

ดานการบริหารวิชาการสถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจให

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถิ่นวาเปนสิ่ง

สําคัญตอความเจริญกาวหนาทางการศึกษาของสถานศึกษา  อีกทั้งสถานศึกษายังตองเสริมสรางความรูความเขาใจ

อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบาย เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่นซึ่งสอดคลอง

ที่กลาววาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความรูความ

หนาที่ของตนเอง ดังนั้นการอบรมจะชวยใหเกิดความชัดเจนในหนาที่แกคณะกรรมการสถานศึกษา 

ดานการบริหารงบประมาณสถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมในเรื่องของการบริหารจัดการ

ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมี

สวนรวมในการวางแผนกําหนดทิศทางการใชจายงบประมาณ และมีสวนรวมพิจารณาเห็นชอบในการเสนอขอตั้ง

งบประมาณ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและความจําเปนของสถานศึกษามากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชู

ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบริหารแบบมีสวนรวม ไดแก ผูที่มีสวนรวมมีความรู

ความสามารถ และศักยภาพในดานตาง ๆ ของชุมชน ยังไมมีโอกาสไดรวมคิด รวมทํา หรือแสดงความคิดเห็น เพราะ

หความรู แกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในเรื่องการกํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล ขอบขายการปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อให

คณะกรรมการสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมวางแผนในการสรรหาและแกปญหาในการขาดแคลนบุคลากรทาง

งเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการนิเทศ ติดตามการ

จัดการเรียนการสอนของครู เพื่อใหเขามามีสวนรวมประเมิน และเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูและ

2554) ที่ไดเสนอแนวทาง ควร

สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขามามีสวนรวม กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับ



 

 

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ มีสวนรวมเสนอแนะการจัดบุคลการใหปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ของสถานศึกษา และมี

สวนรวมใหความเห็นชอบการบรรจุ แตงตั้ง ยาย ขาราชก

 2.4 ดานการบริหารทั่วไปสถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และการจัด

การศึกษาใหแกเด็กพิการ เด็กที่บกพรอง 

สวนรวมในการวางแผน กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา อีกทั้งสถานศึกษาควรเผยแพรผลการดําเนินงาน

วารสาร เว็บไซค ฯลฯ เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหชุมชนและทองถิ่น หรือผูที่สนใจไดรับทราบผลการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา ท้ังน้ีเพื่อชวยใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปตอ ๆ ไปไดซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของสุจิตรา  เชื้อชัย 

จัดอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ และประสบการณในการบริหารงานสถานศึกษาและททบทวนบทบาท

หนาที่ใหชัดเจน 

 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวจิัย

 1. ควรวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการมสีวนรวมในการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จงัหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

 2. ควรวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

 

9. เอกสารอางอิง 
คะแวน ศรีสมบัติ. (2550). การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน

บานใหมปางมะคา(

เชียงราย ประเทศไทย

ชูชาติ พงศรี. (2557). ศึกษาสภาพและแนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ เขต 

ภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย

บุญชม ศรีสะอาด และคณะ.  (

ปนิตา ปนตอน.  (2553).  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการโรงเรียนแม

ว ิทยาคม อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

มหาวิทยาลยัเชียงใหม เชียงใหม ประเทศไทย

ประหยัด บุญเรือง.  (2550) . 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 

การศึกษาคณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ มีสวนรวมเสนอแนะการจัดบุคลการใหปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ของสถานศึกษา และมี

สวนรวมใหความเห็นชอบการบรรจุ แตงตั้ง ยาย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมากข้ึน

ดานการบริหารทั่วไปสถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และการจัด

การศึกษาใหแกเด็กพิการ เด็กที่บกพรอง เด็กดอยโอกาส เพื่อเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ไดเขามามี

สวนรวมในการวางแผน กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา อีกทั้งสถานศึกษาควรเผยแพรผลการดําเนินงาน/กิจกรรมของสถานศึกษา ในชองทางตาง ๆ เชน 

ซค ฯลฯ เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหชุมชนและทองถิ่น หรือผูที่สนใจไดรับทราบผลการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา ท้ังน้ีเพื่อชวยใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปตอ ๆ ไปไดซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของสุจิตรา  เชื้อชัย (2557) ไดเสนอแนะเกี่ยวกบัการมีสวนรวมในการจัดการศึกษามีดังนี้ ควร

จัดอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ และประสบการณในการบริหารงานสถานศึกษาและททบทวนบทบาท

ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวจิัย 

ควรวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการมสีวนรวมในการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จงัหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

ควรวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน

(ภลูังกาอนสุรณ) . (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบณัฑิต).  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เชียงราย ประเทศไทย. 

ศึกษาสภาพและแนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ เขต 1.(วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบณัฑติ

ภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย. 

.  (2553). พื้นฐานการวิจัยการศึกษา.  กาฬสินธุ: ประสานการพิมพ

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการโรงเรียนแม

ว ิทยาคม อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม.(การศึกษาคนควาอิสระศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม เชียงใหม ประเทศไทย. 

 การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1.(วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบณัฑติ

การศึกษาคณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ มีสวนรวมเสนอแนะการจัดบุคลการใหปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ของสถานศึกษา และมี

ารครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมากข้ึน  

ดานการบริหารทั่วไปสถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และการจัด

เด็กดอยโอกาส เพื่อเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ไดเขามามี

สวนรวมในการวางแผน กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาการศึกษาของ

กิจกรรมของสถานศึกษา ในชองทางตาง ๆ เชน 

ซค ฯลฯ เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหชุมชนและทองถิ่น หรือผูที่สนใจไดรับทราบผลการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา ท้ังน้ีเพื่อชวยใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปตอ ๆ ไปไดซึ่ง

บการมีสวนรวมในการจัดการศึกษามีดังนี้ ควร

จัดอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ และประสบการณในการบริหารงานสถานศึกษาและททบทวนบทบาท

ควรวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการมสีวนรวมในการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จงัหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

ควรวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ศึกษาสภาพและแนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบณัฑติ). มหาวิทยาลัยราช

ประสานการพิมพ. 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการโรงเรียนแมตื่น 

การศึกษาคนควาอิสระศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ). 

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 

วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบณัฑติ). สาขาการบรหิาร

การศึกษาคณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย. 



 

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พ.ศ. 2553(ฉบับที่

มณฑล อินทรสมบัติ. (2554). 

พื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 

มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ราชบุรี ประเทศไทย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

พ.ศ. 2561. นครสวรรคประเทศไทย
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต,ิพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม

ฉบับที3่) . ราชกิจจานุเบกษา, เลม 116 ตอนที่ 74 หนาที่ 10. 

2554). การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น

พื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2. (วิทยานิพนธครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ราชบุรี ประเทศไทย. 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42. (2561).  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

นครสวรรคประเทศไทย 
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และแกไขเพิ่มเติม 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น 

วิทยานิพนธครุศาสตร 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  



 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 

การสอนเชิงผลิตภาพและ 2) 

ภาพ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาคณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร

กราฟกสําหรับครู ประจําภาคเรียนที่ 

(Convenience Sampling) เนื่องจาก เปนกลุมตัวอยางท่ีสามารถควบคุมได  หนวยงานใหความรวมมือในการดําเนินการ

ทดลองและหนวยงานมีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถิ

มาตรฐาน  และ  สถิติ  t-test   

 ผลการวิจัย พบวา 

ประกอบดวย ตอนท่ี 1 หลักการและเหตุผล และตอนที่ 

และสวนที่ 3 การประเมินผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบฯในสวนของกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนน้ันประกอบดวย 

แสวงหาความรูดวยตนเอง กิจกรรมที่ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ พบวา คะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนของกลุมตัวอยาง สูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
 

คําสําคัญ:  รูปแบบการเรียนการสอ
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 

รายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

ทนันยา คําคุม
1
  

 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการจัดการเรียน

) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิต

ภาพ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาคณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร

กราฟกสําหรับครู ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 28 คน เลือกโดยวิธีการเลือกตามความสะดวก 

เนื่องจาก เปนกลุมตัวอยางท่ีสามารถควบคุมได  หนวยงานใหความรวมมือในการดําเนินการ

ทดลองและหนวยงานมีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถิติที่ใช ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวน เบี่ยงเบน

 

ผลการวิจัย พบวา 1) รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ มีทั้งหมด 3 

หลักการและเหตุผล และตอนที่ 2 วัตถุประสงค สวนที่ 2 กระบวนการจัดการเ

การประเมินผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบฯในสวนของกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนน้ันประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1  การวางแผนและเตรียมความพรอม  กิจกรรมที่ 

แสวงหาความรูดวยตนเอง กิจกรรมที่ 3 การนําเสนอความกาวหนา และกิจกรรมที่ 4 การวัดและประเมินผล 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ พบวา คะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนของกลุมตัวอยาง สูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ,คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                   

คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด (tanan2526@gmail.com) 
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โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 

รายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร 

ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการจัดการเรียน

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิต

ภาพ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาคณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร

คน เลือกโดยวิธีการเลือกตามความสะดวก 

เนื่องจาก เปนกลุมตัวอยางท่ีสามารถควบคุมได  หนวยงานใหความรวมมือในการดําเนินการ

ติที่ใช ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวน เบี่ยงเบน

3 สวนหลัก คือ สวนที่ 1 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบฯในสวนของกระบวนการจัดการ

การวางแผนและเตรียมความพรอม  กิจกรรมที่ 2 การ

การวัดและประเมินผล 2) ผล

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ พบวา คะแนนเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 



 

 

The Study of Learning Achievement using Productivity Based 

Instructional in The Subject of Computer Graphic for Teachers of 

Undergraduate in The Faculty of Education, Roi Et Rajabhat 

 

Abstract 
 The purpose of this research aims to 1) Study the element of Productivity Based 

Instruction and 2) Study student achievement using Productivity Based Instruction Model. The 

samples of this research included 28 

Education, Roi et Rajabhat University was learned the course on Computer Graphic for Teacher in 

2nd academic year, choose by Convenience Sampling because the sample can be control, the 

departmentcooperation 

statistics are percentage, average, standard deviation and independent  samples  t

 The research result were as 1) The study of Productivity Based Instructional has 

there are part 1 : Principles and reasons and Objective part 2 : Teaching and learning process and 

part 3 : Evaluation. In the process of teaching and learning  has 4 activities that are step 1: 

Planning and preparation, step 2: Self

Measurement and Evaluate. 2) The results of student achievement using Productivity Based 

Instruction found that average score after study higher than before studying with statistical 

significance at .05 level. 

 

Keywords : Productivity Based Instruction, Computer graphic for teacher, Learning Achievement
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The Study of Learning Achievement using Productivity Based 

Instructional in The Subject of Computer Graphic for Teachers of 

Undergraduate in The Faculty of Education, Roi Et Rajabhat 

 
Tananya Khamkhum

1
 

The purpose of this research aims to 1) Study the element of Productivity Based 

Instruction and 2) Study student achievement using Productivity Based Instruction Model. The 

samples of this research included 28 student’s in Computer Education in the Faculty of 

Education, Roi et Rajabhat University was learned the course on Computer Graphic for Teacher in 

academic year, choose by Convenience Sampling because the sample can be control, the 

 in operations and they had information technology readiness. The 

statistics are percentage, average, standard deviation and independent  samples  t

The research result were as 1) The study of Productivity Based Instructional has 

art 1 : Principles and reasons and Objective part 2 : Teaching and learning process and 

part 3 : Evaluation. In the process of teaching and learning  has 4 activities that are step 1: 

Planning and preparation, step 2: Self-Directed, step 3: Presentation of 

Measurement and Evaluate. 2) The results of student achievement using Productivity Based 

Instruction found that average score after study higher than before studying with statistical 

Based Instruction, Computer graphic for teacher, Learning Achievement
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The Study of Learning Achievement using Productivity Based 

Instructional in The Subject of Computer Graphic for Teachers of 

Undergraduate in The Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University 

The purpose of this research aims to 1) Study the element of Productivity Based 

Instruction and 2) Study student achievement using Productivity Based Instruction Model. The 

student’s in Computer Education in the Faculty of 

Education, Roi et Rajabhat University was learned the course on Computer Graphic for Teacher in 

academic year, choose by Convenience Sampling because the sample can be control, the 

in operations and they had information technology readiness. The 

statistics are percentage, average, standard deviation and independent  samples  t-test. 

The research result were as 1) The study of Productivity Based Instructional has 3 parts 

art 1 : Principles and reasons and Objective part 2 : Teaching and learning process and 

part 3 : Evaluation. In the process of teaching and learning  has 4 activities that are step 1: 

 progress and step 4: 

Measurement and Evaluate. 2) The results of student achievement using Productivity Based 

Instruction found that average score after study higher than before studying with statistical 

Based Instruction, Computer graphic for teacher, Learning Achievement 

tanan2526@gmail.com) 



 

 

1. บทนํา 

 ปจจัยที่มีผลอยางมากตอวิธีการศึกษา  คือ  แนวความคิดพื้นฐานทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป  อันมี

ผลทําใหเกิดนวัตกรรมการศึกษาขึ้นหลายรูปแบบดวยกัน  

เพียงแตเฉพาะการสรางชิ้นงานเทานั้น  แตตองสามารถสรางชิ้นงานที่เปนนวัตกรรมในระดับที่ผูเรียนสามารทําได  

ซึ่งรูปแบบการเรียนรูเชิงนวัตกรรม  เปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถคิดคนผลงานที่เปนนวัตกรรมของ

ตนเองข้ึนมาได  ซึ่งอาจประกอบไปดวย 

งาน  (เนาวนิตย   สงคราม, 2557

ปจจุบันไววา  การจัดการศึกษาในปจจุบันควรพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ การสรางสรร

ไปสูสังคมในอนาคตอยางมี คุณภาพ การประกอบอาชีพตางๆ อยางสรางสรรคและเกิดนวัตกรรม ขึ้นอยางตอเนื่อง  

 สังคมและประเทศตองการผลผลิตทางการศึกษาที่ดีที่พึงประสงค  กลาวคือ  คนเกง  คนดี  มีคุณธรรม  

คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาได  

รูปแบบการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่มุงใหผูเรียน  คิดเปน  ทําเปน  สรางผลงาน  สรางผลผลิต  สรางองคความรูจากการ

เรียนรูเรื่องนั้นๆ ได (สมพร  โกมารทัต

ประเทศมีความรู โดยการดึงศักยภาพและภูมิปญญาของเขาออกมาใหไดมากที่สุด เพื่อยกระดับผลิตภาพ 

(Productivity) ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงมีความฉลาดทางการจัดการดวย เพราะองคประกอบ

สําหรับการแขงขันในเวทีโลกอยางนอยตอง

(Sensibility)  2) การแกปญหาอยางสรางสรรค 

Worker) และแรงงานที่มีฝมือ 

ที่สุด ทําใหอัตราสวนระหวางผลผลิต 

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีความสําคัญตอการจัดการศึกษาในยุคสารสนเทศเปนอยางมากวิถีทางของการเรียนรูและ

การจัดการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศ    จะเ

คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ผนวกกับระบบการสื่อสารทางไกลมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติในหมวด 9 ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนใหมีการนําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช จัดกระบวนการเรียนรูที่ใช

เทคโนโลยีและสารสนเทศตางๆ ใหเปนประโยชน การศึกษาในทุกๆ แหง จึงไมควรลืมเปาหมายอันแทจริงของ

การศึกษา คือ การพัฒนาความเปนมนุษยในทุกๆ ดาน ไมใชเฉพาะในแงของความรูและทักษะทางวิชาชีพเทานั้น แต

เราตองจัดการศึกษาท่ีใหท้ังความรูพื้นฐานที่จะเปนบันไดในการศึ

มนุษย  (สุมาลี ชัยเจริญ . 2554)

กันมานาน  มีเทคนิคการสอนมากมายที่เปนประโยชนแกนิสิต หรือนักศึกษา  ไมวาจะเปนการบรรยาย  อภิปราย

สาธิต  หรือวิธีการอื่นๆ  แตอยางไรก็ตามสภาพการณในหองเรียนและการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีตองการให

ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปนดวยตัวเอง  จึงเปนสิ่งจําเปนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใน

ปจจุบัน  ประกอบกับ  พจนศิรินทร  ลิมปนันทน 

ในระดับปริญญาตรี  ตองคํานึงถึงการนําความรูในรายวิชานั้นๆ  ประยุกตสูการประกอบวิชาชีพไดจริง  ทันสมัย  

และกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน   

  จากการศึกษาแนวคิดสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  รวมถึงการนําเท

จัดการเรียนการสอน  ผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ปจจัยที่มีผลอยางมากตอวิธีการศึกษา  คือ  แนวความคิดพื้นฐานทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป  อันมี

ผลทําใหเกิดนวัตกรรมการศึกษาขึ้นหลายรูปแบบดวยกัน  (บุญเกื้อ  ควรหาเวช, 2543

เพียงแตเฉพาะการสรางชิ้นงานเทานั้น  แตตองสามารถสรางชิ้นงานที่เปนนวัตกรรมในระดับที่ผูเรียนสามารทําได  

ซึ่งรูปแบบการเรียนรูเชิงนวัตกรรม  เปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถคิดคนผลงานที่เปนนวัตกรรมของ

จประกอบไปดวย 3 สวนหลัก  คือ  สวนนําเขา  สวนกระบวนการ  และสวนการประเมินผล

2557)อีกท้ังวิชัย วงษใหญ และคณะ (2558)  ไดสรุปสภาพการจัดการเรียนการสอนใน

ปจจุบันไววา  การจัดการศึกษาในปจจุบันควรพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ การสรางสรรคและนวัตกรรม เตรียมผูเรียน

ไปสูสังคมในอนาคตอยางมี คุณภาพ การประกอบอาชีพตางๆ อยางสรางสรรคและเกิดนวัตกรรม ขึ้นอยางตอเนื่อง  

สังคมและประเทศตองการผลผลิตทางการศึกษาที่ดีที่พึงประสงค  กลาวคือ  คนเกง  คนดี  มีคุณธรรม  

คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาได  สรางผลงานได  การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning)  

รูปแบบการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่มุงใหผูเรียน  คิดเปน  ทําเปน  สรางผลงาน  สรางผลผลิต  สรางองคความรูจากการ

สมพร  โกมารทัต, 2557) การจัดการศึกษาจึงเปนกระบวนการสําคัญที่จะใหกําลังคนของ

ประเทศมีความรู โดยการดึงศักยภาพและภูมิปญญาของเขาออกมาใหไดมากที่สุด เพื่อยกระดับผลิตภาพ 

ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงมีความฉลาดทางการจัดการดวย เพราะองคประกอบ

สําหรับการแขงขันในเวทีโลกอยางนอยตองมีสามประการคือ 1) การตอบสนองอยางฉับไวตอการเปลี่ยนแปลง 

การแกปญหาอยางสรางสรรค (Creativity) รวมทั้งการสราง แรงงานที่มีความรู 

และแรงงานที่มีฝมือ (Skilled Labor) ดวย  3) การผลิต (Productivity) ที่มีการลงทุนที่มีปร

ที่สุด ทําใหอัตราสวนระหวางผลผลิต (Output) ตอปจจัยนําเขา (Input) สูงที่สุด  (สุวิทย เมษินทรีย

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีความสําคัญตอการจัดการศึกษาในยุคสารสนเทศเปนอยางมากวิถีทางของการเรียนรูและ

การจัดการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศ    จะเปนการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนที่ประกอบดวย

คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ผนวกกับระบบการสื่อสารทางไกลมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนใหมีการนําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช จัดกระบวนการเรียนรูที่ใช

โลยีและสารสนเทศตางๆ ใหเปนประโยชน การศึกษาในทุกๆ แหง จึงไมควรลืมเปาหมายอันแทจริงของ

การศึกษา คือ การพัฒนาความเปนมนุษยในทุกๆ ดาน ไมใชเฉพาะในแงของความรูและทักษะทางวิชาชีพเทานั้น แต

เราตองจัดการศึกษาท่ีใหท้ังความรูพื้นฐานที่จะเปนบันไดในการศึกษาวิชาอ่ืนๆ และความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความเปน

2554)อีกท้ัง ธวัชชัย  สหพงษ (2556)  กลาววา  การสอนในหองเรียนเปนวิธีการสอนที่ใช

กันมานาน  มีเทคนิคการสอนมากมายที่เปนประโยชนแกนิสิต หรือนักศึกษา  ไมวาจะเปนการบรรยาย  อภิปราย

สาธิต  หรือวิธีการอื่นๆ  แตอยางไรก็ตามสภาพการณในหองเรียนและการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีตองการให

ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปนดวยตัวเอง  จึงเปนสิ่งจําเปนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใน

ปจจุบัน  ประกอบกับ  พจนศิรินทร  ลิมปนันทน (2558)  ไดกลาวไววา  การจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา

ในระดับปริญญาตรี  ตองคํานึงถึงการนําความรูในรายวิชานั้นๆ  ประยุกตสูการประกอบวิชาชีพไดจริง  ทันสมัย  

และกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน    

จากการศึกษาแนวคิดสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  รวมถึงการนําเท

จัดการเรียนการสอน  ผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ปจจัยที่มีผลอยางมากตอวิธีการศึกษา  คือ  แนวความคิดพื้นฐานทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป  อันมี

2543)  การพัฒนาผูเรียน  ไม

เพียงแตเฉพาะการสรางชิ้นงานเทานั้น  แตตองสามารถสรางชิ้นงานที่เปนนวัตกรรมในระดับที่ผูเรียนสามารทําได  

ซึ่งรูปแบบการเรียนรูเชิงนวัตกรรม  เปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถคิดคนผลงานที่เปนนวัตกรรมของ

สวนหลัก  คือ  สวนนําเขา  สวนกระบวนการ  และสวนการประเมินผล

ไดสรุปสภาพการจัดการเรียนการสอนใน

คและนวัตกรรม เตรียมผูเรียน

ไปสูสังคมในอนาคตอยางมี คุณภาพ การประกอบอาชีพตางๆ อยางสรางสรรคและเกิดนวัตกรรม ขึ้นอยางตอเนื่อง   

สังคมและประเทศตองการผลผลิตทางการศึกษาที่ดีที่พึงประสงค  กลาวคือ  คนเกง  คนดี  มีคุณธรรม  

Productivity Based Learning)  เปน

รูปแบบการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่มุงใหผูเรียน  คิดเปน  ทําเปน  สรางผลงาน  สรางผลผลิต  สรางองคความรูจากการ

บวนการสําคัญที่จะใหกําลังคนของ

ประเทศมีความรู โดยการดึงศักยภาพและภูมิปญญาของเขาออกมาใหไดมากที่สุด เพื่อยกระดับผลิตภาพ 

ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงมีความฉลาดทางการจัดการดวย เพราะองคประกอบ

การตอบสนองอยางฉับไวตอการเปลี่ยนแปลง 

รวมทั้งการสราง แรงงานที่มีความรู (Knowledge 

ที่มีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูง

สุวิทย เมษินทรีย, 2548)

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีความสําคัญตอการจัดการศึกษาในยุคสารสนเทศเปนอยางมากวิถีทางของการเรียนรูและ

ปนการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนที่ประกอบดวย

คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ผนวกกับระบบการสื่อสารทางไกลมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนใหมีการนําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช จัดกระบวนการเรียนรูที่ใช

โลยีและสารสนเทศตางๆ ใหเปนประโยชน การศึกษาในทุกๆ แหง จึงไมควรลืมเปาหมายอันแทจริงของ

การศึกษา คือ การพัฒนาความเปนมนุษยในทุกๆ ดาน ไมใชเฉพาะในแงของความรูและทักษะทางวิชาชีพเทานั้น แต

กษาวิชาอ่ืนๆ และความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความเปน

กลาววา  การสอนในหองเรียนเปนวิธีการสอนที่ใช

กันมานาน  มีเทคนิคการสอนมากมายที่เปนประโยชนแกนิสิต หรือนักศึกษา  ไมวาจะเปนการบรรยาย  อภิปราย  

สาธิต  หรือวิธีการอื่นๆ  แตอยางไรก็ตามสภาพการณในหองเรียนและการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีตองการให

ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปนดวยตัวเอง  จึงเปนสิ่งจําเปนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใน

ไดกลาวไววา  การจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา

ในระดับปริญญาตรี  ตองคํานึงถึงการนําความรูในรายวิชานั้นๆ  ประยุกตสูการประกอบวิชาชีพไดจริง  ทันสมัย  

จากการศึกษาแนวคิดสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน  ผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 



 

 

(Productivity based Instructional)  

เรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียน คิดเปน ลงมื

การศึกษาดวยตนเอง เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟก  โดยอาศัยเทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อเสริมที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองเส

กลุม การเรียนรูรวมกัน กิจกรรมระดมสมอง รวมไปถึงการเรียนรูรวมกันเปนทีม ซึ่งเปนพื้นฐานในการสรางผลงาน

หรือชิ้นงานของนักศึกษาตอไป

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ

 2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิ

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู ประจําภาคเรียนที่ 

วิธีการเลือกตามความสะดวก 

หนวยงานใหความรวมมือในการดําเนินการทดลองและหนวยงานมีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 3.2 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

  ตัวแปรตน คือ รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ

  ตัวแปรตาม คือ 

 3.3 เนื้อหาที่ใช 

  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย จากรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู ประกอบไปดวยเนื้อหาใน

ภาคทฤษฎี ดังนี้ 1) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานกราฟกและคอมพิวเตอรกราฟก 

3) หลักการออกแบบกราฟก 4

6) การออกแบบและการใชภาพในงานกราฟก 

 3.4 ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน

  ผูวิจัยแบงการดําเนินงานเปน 

ภาพ ระยะที่ 2 การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ ระยะที่ 

ของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ
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Productivity based Instructional)  มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจาก เปนรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียน คิดเปน ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถสรางองคความรูหรือผลงานที่ไดจาก

การศึกษาดวยตนเอง เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟก  โดยอาศัยเทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อเสริมที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองเส

กลุม การเรียนรูรวมกัน กิจกรรมระดมสมอง รวมไปถึงการเรียนรูรวมกันเปนทีม ซึ่งเปนพื้นฐานในการสรางผลงาน

หรือชิ้นงานของนักศึกษาตอไป 

เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพวิเตอรกราฟกสําหรับครู ภาคเรียนที่ 2 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 

วามสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจาก เปนกลุมตัวอยางที่สามารถควบคุมได  

หนวยงานใหความรวมมือในการดําเนินการทดลองและหนวยงานมีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตัวแปรตน คือ รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย จากรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู ประกอบไปดวยเนื้อหาใน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานกราฟกและคอมพิวเตอรกราฟก 2) การสื่อความหมายในงานกราฟก 

4) หลักการใชสีในงานกราฟก 5) การออกแบบและหลักการใชตัวอักษะในงานกราฟก 

การออกแบบและการใชภาพในงานกราฟก 7) หลักการงานกราฟกท่ีใชในสถานศึกษา 

ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน 

ผูวิจัยแบงการดําเนินงานเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษารูปแบบการเ

การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ ระยะที่ 3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 

135 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจาก เปนรูปแบบการจัดการ

อปฏิบัติจริง และสามารถสรางองคความรูหรือผลงานที่ไดจาก

การศึกษาดวยตนเอง เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟก  โดยอาศัยเทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อเสริมที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองเสริมกิจกรรม

กลุม การเรียนรูรวมกัน กิจกรรมระดมสมอง รวมไปถึงการเรียนรูรวมกันเปนทีม ซึ่งเปนพื้นฐานในการสรางผลงาน

เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

2 ปการศึกษา 2561 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ที่ลงทะเบียน

จํานวน 28 คน เลือกโดย

เนื่องจาก เปนกลุมตัวอยางที่สามารถควบคุมได  

หนวยงานใหความรวมมือในการดําเนินการทดลองและหนวยงานมีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย จากรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู ประกอบไปดวยเนื้อหาใน

การสื่อความหมายในงานกราฟก 

การออกแบบและหลักการใชตัวอักษะในงานกราฟก 

การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิต

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน



 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 

 รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ หมายถึง 

วิเคราะห สังเคราะห จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย

1 หลักการและเหตุผล และตอนที่ 

ประเมินผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ในสวนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ประกอบไปดวย  4 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 

ความรูดวยตนเอง กิจกรรมที่ 3 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู ภาคเรียนที่ 

 แบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบเพื่อใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ใน

คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู จํานวน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการประเมินความรู ความเขาใจของนักศึกษาในภาคทฤษฎี หลัง

การใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ

 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 6.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  6.1.1 แผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ เปนแผนการจัดการ

เรียนรูในสวนของภาคทฤษฎีจํานวน 

เชิงผลิตภาพ ผานการพิจารณาความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ ดานหลักสูตรและการสอน ดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา และดานการวัดประเมินผล จํานวน 

จัดการเรียนการสอนไดจริง 

รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ

ขั้นท่ี 1  การวางแผนและเตรียมความพรอม  

ขั้นท่ี 2 การแสวงหาความรูดวยตนเอง 

ขั้นท่ี 3 การนําเสนอความกาวหนา 

ขั้นท่ี 4 การวัดและประเมินผล

(สมพร  โกมารทัต (2557), 

(2559), Michael Sabin et. al (
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รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอน ที่ผูวิจัยศึกษาคนควา 

วิเคราะห สังเคราะห จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 

หลักการและเหตุผล และตอนที่ 2 วัตถุประสงค สวนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน และสวนที่ 

นผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ในสวนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1  การวางแผนและเตรียมความพรอม  กิจกรรมที่ 

3 การนําเสนอความกาวหนา และกิจกรรมที่ 4 การวัดและประเมินผล

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561

แบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบเพื่อใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ใน

คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการประเมินความรู ความเขาใจของนักศึกษาในภาคทฤษฎี หลัง

การใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

แผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ เปนแผนการจัดการ

เรียนรูในสวนของภาคทฤษฎีจํานวน 8 แผน ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน

เชิงผลิตภาพ ผานการพิจารณาความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ ดานหลักสูตรและการสอน ดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา และดานการวัดประเมินผล จํานวน 5 ทาน พบวา แผนการจัดกาเรียนรูสามารถนําไปใชในการ

รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 

การวางแผนและเตรียมความพรอม   

การแสวงหาความรูดวยตนเอง  

การนําเสนอความกาวหนา  

การวัดและประเมินผล 

, ไพฑูรย สินลารัตน 

Michael Sabin et. al (2015)) 

รูปแบบการจดัการ

เรียนการสอนเชิง

ผลติภาพ 

เทคโนโลยี
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

รูปแบบการเรียนการสอน ที่ผูวิจัยศึกษาคนควา 

สวน คือ สวนที่ 1 ประกอบดวย ตอนท่ี 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และสวนที่ 3 การ

นผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ในสวนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การวางแผนและเตรียมความพรอม  กิจกรรมที่ 2 การแสวงหา

ะประเมินผล 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

2561 

แบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบเพื่อใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการประเมินความรู ความเขาใจของนักศึกษาในภาคทฤษฎี หลัง

แผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ เปนแผนการจัดการ

ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน

เชิงผลิตภาพ ผานการพิจารณาความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ ดานหลักสูตรและการสอน ดานนวัตกรรมและ

ทาน พบวา แผนการจัดกาเรียนรูสามารถนําไปใชในการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษา 



 

 

  6.1.2 แบบทดสอบ เปนแบบทดสอบในรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู เพื่อประเมินความรู

ความเขาใจ ขอสอบเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 

สอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาจํานวน 

 6.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามระยะการดําเนินงาน 

  ระยะที่ 1 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ

   ขั้นตอนที่ 

เชิงผลิตภาพ จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ท้ังในประเทศและตางประเทศ

   ขั้นตอนที่ 

จัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ

   ขั้นตอนที่ 

รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพนําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมเบื้องตน ทําการปรับปรุงแกไข

เพื่อนําไปใชจริง 

   ขั้นตอนที่ 

นําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอด

จํานวน 5 ทาน พบวาผานเกณฑทุกขอ คัดเลือกมาจํานวน 

ตอไป 

  ระยะที่ 2 การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 

สอน 

   ขั้นตอนที่ 

สวนขอกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 

    1)  การวางแผนและเตรียม

แนะนํากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะเกิดขึ้นในแตละคาบเรียน

    2) การแสวงหาความรูดวยตนเอง ผูวิจัยมอบหมายหัวขอการคนควา ใหกับผูเรียน จัด

กิจกรรมกลุม ในลักษณะของการอภิปรายกลุมยอย กิจกรรมระดมสมอง กิจก

แบบทีม ตามรายละเอียดเนื้อหา คือ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานกราฟกและคอมพิวเตอรกราฟก การสื่อความหมาย

ในงานกราฟก หลักการออกแบบกราฟก หลักการใชสีในงานกราฟก การออกแบบและหลักการใชตัวอักษะในงาน

กราฟก การออกแบบและการใชภาพใ

ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฏี ทั้งหมด 

จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น

    3) การนําเสนอความกาวหนา หลังจากมอบหมายงานแลว ผูวิจัยจัดกิจกรรมการนําเสนอ

ความกาวหนาในการดําเนินงานเปนระยะๆ โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมนําเสนอความกาวหนาทุกๆ 

ความกาวหนาในการเรียน 

    4) การวัดและประเมินผล หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จในทุกๆ สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ

หลังเรียนในแตละหนวยการเรียนรูทุกครั้ง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

แบบทดสอบ เปนแบบทดสอบในรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู เพื่อประเมินความรู

ความเขาใจ ขอสอบเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ผานการตรวจสอบความ

สอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาจํานวน 5 ทาน พบวาผานเกณฑทุกขอ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามระยะการดําเนินงาน 

การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองคประกอบและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการ

เชิงผลิตภาพ จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิเคราะห และสังเคราะหองคประกอบและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 

ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพนําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมเบื้องตน ทําการปรับปรุงแกไข

ขั้นตอนที่ 4 จัดทําแบบทดสอบ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 4 

นําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามคํากับจุดประสงคการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณา

ทาน พบวาผานเกณฑทุกขอ คัดเลือกมาจํานวน 40 ขอ เพื่อนํามาจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ

การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้ 

ตอนที่ 1  ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความรูพื้นฐานกอนการจัดการเรียนการ

ขั้นตอนที่ 2  ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ ใน

สวนขอกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ  

การวางแผนและเตรียมความพรอม  ผูวิจัยชี้แจงจุดประสงคในแตละคาบเรียน และ

แนะนํากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะเกิดขึ้นในแตละคาบเรียน 

การแสวงหาความรูดวยตนเอง ผูวิจัยมอบหมายหัวขอการคนควา ใหกับผูเรียน จัด

กิจกรรมกลุม ในลักษณะของการอภิปรายกลุมยอย กิจกรรมระดมสมอง กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน และการเรียนรู

แบบทีม ตามรายละเอียดเนื้อหา คือ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานกราฟกและคอมพิวเตอรกราฟก การสื่อความหมาย

ในงานกราฟก หลักการออกแบบกราฟก หลักการใชสีในงานกราฟก การออกแบบและหลักการใชตัวอักษะในงาน

กราฟก การออกแบบและการใชภาพในงานกราฟก และหลักการงานกราฟกที่ใชในสถานศึกษา ซึ่งในแตละหัวขอ 

ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฏี ทั้งหมด 8 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม 

จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

การนําเสนอความกาวหนา หลังจากมอบหมายงานแลว ผูวิจัยจัดกิจกรรมการนําเสนอ

ความกาวหนาในการดําเนินงานเปนระยะๆ โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรู (ใชเวลา 

กิจกรรมนําเสนอความกาวหนาทุกๆ 1 ชั่วโมง ที่ไดทํากิจกรรม แลวบันทึกผล ลงในแบบบันทึกผลการร

การวัดและประเมินผล หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จในทุกๆ สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ

หลังเรียนในแตละหนวยการเรียนรูทุกครั้ง  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

แบบทดสอบ เปนแบบทดสอบในรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู เพื่อประเมินความรู

ขอ ผานการตรวจสอบความ

ทาน พบวาผานเกณฑทุกขอ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามระยะการดําเนินงาน 3 ระยะ ดังนี ้

ศึกษาองคประกอบและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน

รวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิเคราะห และสังเคราะหองคประกอบและกระบวนการ

โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพนําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมเบื้องตน ทําการปรับปรุงแกไข

4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ 

คลองของขอคําถามคํากับจุดประสงคการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณา

ขอ เพื่อนํามาจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ

การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้  

ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความรูพื้นฐานกอนการจัดการเรียนการ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ ใน

ความพรอม  ผูวิจัยชี้แจงจุดประสงคในแตละคาบเรียน และ

การแสวงหาความรูดวยตนเอง ผูวิจัยมอบหมายหัวขอการคนควา ใหกับผูเรียน จัด

รรมเพื่อนชวยเพื่อน และการเรียนรู

แบบทีม ตามรายละเอียดเนื้อหา คือ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานกราฟกและคอมพิวเตอรกราฟก การสื่อความหมาย

ในงานกราฟก หลักการออกแบบกราฟก หลักการใชสีในงานกราฟก การออกแบบและหลักการใชตัวอักษะในงาน

นงานกราฟก และหลักการงานกราฟกที่ใชในสถานศึกษา ซึ่งในแตละหัวขอ 

ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง อิงการ

การนําเสนอความกาวหนา หลังจากมอบหมายงานแลว ผูวิจัยจัดกิจกรรมการนําเสนอ

ใชเวลา 4 ชั่วโมงตอแผน) จะมี

ชั่วโมง ที่ไดทํากิจกรรม แลวบันทึกผล ลงในแบบบันทึกผลการรายงาน

การวัดและประเมินผล หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จในทุกๆ สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ



 

 

  ระยะที่ 3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการ

เรียนการสอนเชิงผลิตภาพ  

   ขั้นตอนที่ 

คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู เพื่อวัดความรูความเขาใจของนักศึกษา

   ขั้นตอนที่ 

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน

 

7. ผลการวิจัย 

 7.1 ผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ พบวา รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพฯ 

ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 

2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน และสวนที่ 

รูปแบบฯ ในสวนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบไปดวย  

และเตรียมความพรอม  เปนการเตรียมการในเบื้องตนกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยผู

การเรียนรู  แหลงขอมูลกรณีศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  เพื่อใหความรูตามสภาพจริงในประเด็นที่จะเรียนรูแบบ

สรางสรรคผลงาน   กิจกรรมที่ 

ภาพ ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความรู ความเ

ดวยกิจกรรมยอย เชน  กิจกรรมระดมสมอง  กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมการเรียนรูเปนทีม เปนตน  ซึ่งในแต

ละกิจกรรมยอย  จะมีการนําเอาเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชเปนเทคโนโลยี

การเรียนการสอน กิจกรรมที่ 

กิจกรรมตางๆ ตามที่ผูสอนกําหนด  โดยนําเสนอความกาวหนาทุกๆ 

แบบบันทึกผลการรายงานความกาวหนาในการเรียน แลวนําส

การวัดและประเมินผล  เปนการวัดประเมินผลวาผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว

มากเพียงใด โดยจะทําการวัดและประเมินในทุกๆ คาบเรียน โดยใชแบบทดสอบ

 7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่

รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ

 

ตาราง 1   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

การทดสอบ จํานวนผูเรียน

กอนเรียน 28 

หลังเรียน 28 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตาราง  พบวา การทดสอบความรู ความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  แสดงวากลุมตัวอยางมีคะแนนดานความรูความเขาใจในภาพรวมเกี่ยวกับหลักการงาน

กราฟกสําหรับครูเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการ

ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนจบในรายวิชา

คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู เพื่อวัดความรูความเขาใจของนักศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบ มาวิเคราะห สรุปผลโดยใชการคํานวณทางสถิติเพื่อ

ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน 

ผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ พบวา รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพฯ 

สวน คือ สวนที่ 1 ประกอบดวย ตอนท่ี 1 หลักการและเหตุผล และตอนที่ 

รเรียนการสอน และสวนที่ 3 การประเมินผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

รูปแบบฯ ในสวนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบไปดวย  4 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 

และเตรียมความพรอม  เปนการเตรียมการในเบื้องตนกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยผู

การเรียนรู  แหลงขอมูลกรณีศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  เพื่อใหความรูตามสภาพจริงในประเด็นที่จะเรียนรูแบบ

สรางสรรคผลงาน   กิจกรรมที่ 2)  การแสวงหาความรูดวยตนเอง เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงผลิต

ภาพ ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถสรางนวัตกรรมการศึกษาของตนเองได  ประกอบไป

ดวยกิจกรรมยอย เชน  กิจกรรมระดมสมอง  กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมการเรียนรูเปนทีม เปนตน  ซึ่งในแต

ละกิจกรรมยอย  จะมีการนําเอาเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชเปนเทคโนโลยี

การเรียนการสอน กิจกรรมที่ 3) การนําเสนอความกาวหนา เปนการนําเสนอความกาวหนาในการปฏิบัติงานหรือ

กิจกรรมตางๆ ตามที่ผูสอนกําหนด  โดยนําเสนอความกาวหนาทุกๆ 1 ชั่วโมง ที่ไดทํากิจกรรม แลวบันทึกผล ลงใน

แบบบันทึกผลการรายงานความกาวหนาในการเรียน แลวนําสงตอผูสอนพรอมกับรับฟงขอเสนอแนะ กิจกรรมที่ 

การวัดและประเมินผล  เปนการวัดประเมินผลวาผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว

มากเพียงใด โดยจะทําการวัดและประเมินในทุกๆ คาบเรียน โดยใชแบบทดสอบ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู โดยใช

รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

จํานวนผูเรียน 
คะแนนเฉลี่ย 

(40 คะแนน) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คา 

 19.73 6.30 
27

 33.05 10.81 

05 

จากตาราง  พบวา การทดสอบความรู ความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีความ

แสดงวากลุมตัวอยางมีคะแนนดานความรูความเขาใจในภาพรวมเกี่ยวกับหลักการงาน

กราฟกสําหรับครูเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการ

ผูวิจัยดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนจบในรายวิชา

นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบ มาวิเคราะห สรุปผลโดยใชการคํานวณทางสถิติเพื่อ

ผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ พบวา รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพฯ 

หลักการและเหตุผล และตอนที่ 2 วัตถุประสงค สวนที่ 

การประเมินผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1) การวางแผน

และเตรียมความพรอม  เปนการเตรียมการในเบื้องตนกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยผูสอนจัดหาแหลง

การเรียนรู  แหลงขอมูลกรณีศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  เพื่อใหความรูตามสภาพจริงในประเด็นที่จะเรียนรูแบบ

การแสวงหาความรูดวยตนเอง เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงผลิต

ขาใจ และสามารถสรางนวัตกรรมการศึกษาของตนเองได  ประกอบไป

ดวยกิจกรรมยอย เชน  กิจกรรมระดมสมอง  กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมการเรียนรูเปนทีม เปนตน  ซึ่งในแต

ละกิจกรรมยอย  จะมีการนําเอาเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชเปนเทคโนโลยีสนับสนุน

การนําเสนอความกาวหนา เปนการนําเสนอความกาวหนาในการปฏิบัติงานหรือ

ชั่วโมง ที่ไดทํากิจกรรม แลวบันทึกผล ลงใน

งตอผูสอนพรอมกับรับฟงขอเสนอแนะ กิจกรรมที่ 4) 

การวัดและประเมินผล  เปนการวัดประเมินผลวาผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว

เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู โดยใช

คา t df Sig. 

27.70 21 0.00* 

จากตาราง  พบวา การทดสอบความรู ความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีความ

แสดงวากลุมตัวอยางมีคะแนนดานความรูความเขาใจในภาพรวมเกี่ยวกับหลักการงาน



 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 8.1 อภิปรายผล 

  8.1.1 ผลการศึกษาองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ พบวา 

การสอนเชิงผลิตภาพฯ ประกอบดวย

วัตถุประสงค สวนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน และสวนที่ 

เรียนการสอนตามรูปแบบฯ ในสวนของกระบวนการจั

ที่ 1  การวางแผนและเตรียมความพรอม  กิจกรรมที่ 

ความกาวหนา และกิจกรรมที่ 

(2015)  ไพฑูรย สินลารัตน  

มารทัต  (2557)   ที่กลาวโดยสรุปวา รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ  ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการ

สอนคือ  การเตรียมการวิเคราะหวางแผนกอนการเรียน  การแสวงหาความรู การสร

ตนเอง การติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน การนําเสนอผลงานเพื่อการประเมินผล ซึ่งในการแสวงหาความรู

และการสรางสรรคผลงานของผูเรียนนั้น  ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยสนับสนุนใหผูเรียนได

เกิดการเรียนรูดวยตนเอง ไมวาจะ

การเรียนแบบโครงงาน และผูสอนจะมีบทบาทเปนผูคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือผูเรียนในการปฏิบัติงานตางๆ อีก

ทั้งยังตองสรางแรงจูงใจเพื่อใหผู เรียนอยากสรางผลงานของตนเองและสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Maduakolam และ Edwin Bell. (

Product - Based  เพื่อพัฒนาอาจารยใหบูรณาการความรูโดยใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบ

การสอนน้ี  ประกอบไปดวย  การออกแบบและการนําไปใช  การอบรมเชิง

การเรียนรู และการนําเสนอผลงาน

  8.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิต

ภาพ พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แสดงวากลุมตัวอยาง มี

ความรูความเขาใจในภาพรวมเกี่ยวกับหลักการงานกราฟกสําหรับครูเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ เชาวรินทร  สีใหม 

ภาพที่มีตอมโนทัศนทางธรณีวิทยาและความสาม

นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมโนทัศนทางธรณีวิทยาหลังเรียนสูงกวากอน เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และศิริศุกร ศิริโชคชัยตระกูล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

เทากับ 20.53, 22.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากั

คาเฉลี่ยดวย t-test ไดคา t = 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

 8.2 ขอเสนอแนะ 

  8.2.1 ควรศึกษาการใชรูปแบบการเรียนการสอ

ภาคปฏิบัติ 
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ พบวา 

การสอนเชิงผลิตภาพฯ ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 ประกอบดวย ตอนที่ 1 หลักการและเหตุผล และตอนที่ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และสวนที่ 3 การประเมินผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนตามรูปแบบฯ ในสวนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบไปดวย  

การวางแผนและเตรียมความพรอม  กิจกรรมที่ 2 การแสวงหาความรูดวยตนเอง กิจกรรมที่ 

ความกาวหนา และกิจกรรมที่ 4 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับแนวคิดของ Ganefri and Hendra Hidayat 

ย สินลารัตน  (2549)  เนาวนิตย  สงคราม  (2550)  เชาวริทนร  สีใหม  

ที่กลาวโดยสรุปวา รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ  ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการ

สอนคือ  การเตรียมการวิเคราะหวางแผนกอนการเรียน  การแสวงหาความรู การสรางสรรคและผลิตผลงานดวย

ตนเอง การติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน การนําเสนอผลงานเพื่อการประเมินผล ซึ่งในการแสวงหาความรู

และการสรางสรรคผลงานของผูเรียนนั้น  ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยสนับสนุนใหผูเรียนได

เกิดการเรียนรูดวยตนเอง ไมวาจะเปนการเรียนรูในบริบทจริง  การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบกํากับตนเอง 

การเรียนแบบโครงงาน และผูสอนจะมีบทบาทเปนผูคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือผูเรียนในการปฏิบัติงานตางๆ อีก

ทั้งยังตองสรางแรงจูงใจเพื่อใหผู เรียนอยากสรางผลงานของตนเองและสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Edwin Bell. (2003)  ที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของ 

เพื่อพัฒนาอาจารยใหบูรณาการความรูโดยใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบ

การสอนน้ี  ประกอบไปดวย  การออกแบบและการนําไปใช  การอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยี การศึกษาผล

การเรียนรู และการนําเสนอผลงาน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิต

ภาพ พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แสดงวากลุมตัวอยาง มี

ความรูความเขาใจในภาพรวมเกี่ยวกับหลักการงานกราฟกสําหรับครูเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

สอดคลองกับงานวิจัยของ เชาวรินทร  สีใหม (2552)  ที่ไดศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิต

ภาพที่มีตอมโนทัศนทางธรณีวิทยาและความสามารถในการสรางแบบจําลองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบวา 

นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมโนทัศนทางธรณีวิทยาหลังเรียนสูงกวากอน เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

และศิริศุกร ศิริโชคชัยตระกูล (2558)  ไดศึกษาเรื่องทักษะการแกปญหาและความคิดสรางสรรค

4 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากบั 4.70, 6.52 ตามลําดับ และเมื่อทดสอบความแตกตางของ

t = -2.919 ซึ่งปรากฏผลวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

ควรศึกษาการใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ เพื่อจัดการเรียนการสอนใน
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ผลการศึกษาองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ พบวา รูปแบบการเรียน

หลักการและเหตุผล และตอนที่ 2 

การประเมินผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการ

ดการเรียนการสอน ประกอบไปดวย  4 กิจกรรม คือ กิจกรรม

การแสวงหาความรูดวยตนเอง กิจกรรมที่ 3 การนําเสนอ

Ganefri and Hendra Hidayat 

เชาวริทนร  สีใหม  (2552) และสมพร  โก

ที่กลาวโดยสรุปวา รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ  ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการ

างสรรคและผลิตผลงานดวย

ตนเอง การติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน การนําเสนอผลงานเพื่อการประเมินผล ซึ่งในการแสวงหาความรู

และการสรางสรรคผลงานของผูเรียนนั้น  ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยสนับสนุนใหผูเรียนได

เปนการเรียนรูในบริบทจริง  การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบกํากับตนเอง 

การเรียนแบบโครงงาน และผูสอนจะมีบทบาทเปนผูคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือผูเรียนในการปฏิบัติงานตางๆ อีก

ทั้งยังตองสรางแรงจูงใจเพื่อใหผู เรียนอยากสรางผลงานของตนเองและสอดคลองกับงานวิจัยของ Ireh 

ที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของ 

เพื่อพัฒนาอาจารยใหบูรณาการความรูโดยใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบ

ปฏิบัติการดานเทคโนโลยี การศึกษาผล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิต

ภาพ พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แสดงวากลุมตัวอยาง มี

ความรูความเขาใจในภาพรวมเกี่ยวกับหลักการงานกราฟกสําหรับครูเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

ที่ไดศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิต

ารถในการสรางแบบจําลองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบวา 

นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมโนทัศนทางธรณีวิทยาหลังเรียนสูงกวากอน เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ไดศึกษาเรื่องทักษะการแกปญหาและความคิดสรางสรรคของ

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ (CRP) รายวิชา 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

ตามลําดับ และเมื่อทดสอบความแตกตางของ

ซึ่งปรากฏผลวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

นเชิงผลิตภาพ เพื่อจัดการเรียนการสอนใน



 

 

  8.2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ
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การสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

นาคพรต จังหวัดนครสวรรค ปการศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค จํานวน 

สรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

คุณภาพการสรางมัลติมีเดียแผนการจัดการเรียนรู  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา

ทดสอบคา t  

ผลการวิจัย พบวา  

1. การสรางมัลติมี เดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพคาเฉลี่ยรวมเทากับ 

2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนรู

สําหรับนักเรียนระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปที่ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คําสําคัญ : การสรางมัลติมเีดีย
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การสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค

 
ธนิษฐา  ฤทธิ์เทพ

1 ภราดร พิมพันธุ
2
 

 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  1) เพื่อสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับ

1และเสริมสรางพื้นฐานในการเรียนวิชาตางๆ  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี

นาคพรต จังหวัดนครสวรรค ปการศึกษา 2/2561 จํานวน 71 คน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก การ

านการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

แผนการจัดการเรียนรู  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลอง และการ

 

การสรางมัลติมี เดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนระดับชั้น

มีคุณภาพคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.47 แปลความหมายไดวา มีคุณภาพดีมาก

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย 

สําหรับนักเรียนระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปที่ 1ผลปรากฏวามีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

การสรางมัลติมเีดีย, การอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย 

                   
สาขาวิชาคอมพวิเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฎนครสวรรค (Film.thanitha@gmail.com
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การสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนกัเรียน 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค 

เพื่อสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับ

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้น

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี

คน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2 

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก การ

านการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1แบบประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

ดัชนีความสอดคลอง และการ

การสรางมัลติมี เดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนระดับชั้น

แปลความหมายไดวา มีคุณภาพดีมาก 

โดยใชการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย 

ผลปรากฏวามีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

com) 



 

 

Multimedia development, development in reading, writing Thai 

consonants for grade 1 studentsn, Wat Chom Khiri Nakphat School, 

Abstract 
The purposes of this research were 1

writing Thai consonants for Prathom Suksa 1 students and enhancing the basic of learning in 

various subjects 2) to study learning achievement before and after learning By creating 

multimedia development in reading, writing Thai con

population used in this research Is a grade 1 student at the Municipal School, Wat Chom Khiri 

Nakphat Temple Nakhon Sawan Province, academic year 2

1/2 students at Wat Chom Khiri Nakphat Mu

The tools used in this research were multimedia creation, development of reading, writing Thai 

consonants for grade 1 students, multimedia quality assessment form

And the test of learning achievement before and after school Statistics used in data analysis were 

mean, standard deviation Consistency index And t

The research found that 

 1. Multimedia creation, development in reading, writing Thai consonants for grade 1 

students with a total average quality of 4

 2. The achievement of students learning by using multimedia development in reading, 

writing Thai consonants for grade 1 students

than before learning. With statistical significance at the level of 

 

Keywords :  multimedia creation, reading, writing Thai consonants
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The purposes of this research were 1) to create multimedia development in reading, 

writing Thai consonants for Prathom Suksa 1 students and enhancing the basic of learning in 

to study learning achievement before and after learning By creating 

multimedia development in reading, writing Thai consonants for grade 1 students

population used in this research Is a grade 1 student at the Municipal School, Wat Chom Khiri 

Nakphat Temple Nakhon Sawan Province, academic year 2/2561, number of 71 people

2 students at Wat Chom Khiri Nakphat Municipal School 20 people in Nakhon Sawan Province

The tools used in this research were multimedia creation, development of reading, writing Thai 

consonants for grade 1 students, multimedia quality assessment form. learning management plan 

learning achievement before and after school Statistics used in data analysis were 

mean, standard deviation Consistency index And t-test 

The research found that  

Multimedia creation, development in reading, writing Thai consonants for grade 1 

with a total average quality of 4.47  meaning that Very good quality

The achievement of students learning by using multimedia development in reading, 

writing Thai consonants for grade 1 students. The results showed that after learning scores higher 

With statistical significance at the level of .05 

multimedia creation, reading, writing Thai consonants 

                   
Computer EducationFaculty of EducationNakhon Sawan RajabhatUniversity (Film.thanitha@gmail

Computer EducationFaculty of EducationNakhon Sawan RajabhatUniversity 
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to study learning achievement before and after learning By creating 

sonants for grade 1 students. The 

population used in this research Is a grade 1 student at the Municipal School, Wat Chom Khiri 

2561, number of 71 people. Grade 

nicipal School 20 people in Nakhon Sawan Province. 

The tools used in this research were multimedia creation, development of reading, writing Thai 

learning management plan 

learning achievement before and after school Statistics used in data analysis were 

Multimedia creation, development in reading, writing Thai consonants for grade 1 

47  meaning that Very good quality 

The achievement of students learning by using multimedia development in reading, 

The results showed that after learning scores higher 

thanitha@gmail.com) 



 

 

1. บทนํา 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ

เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย  เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและ

ความสัมพันธที่ดีงามตอกัน  ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ  การงาน และดํารงชีวิตร

อยางสันติสุข  และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนา

ความรู   พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหวิจารณและสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  ต

นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรม ประเพณี  และสุนทรียภาพเปนสมบัติล้ําคาควร

แกการเรียนรู  อนุรักษ  และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 

ความสําคัญตอการพัฒนาชาติ  ประเทศที่จะพัฒนาไดตองอาศัยประชาชนในชาติที่มีความสามารถในการอานเลือก

นําความรู และความคิดมาพัฒนาชาติใหเจริญรุงเรือง  นอกจากนั้น  การอานยังมีความสําคัญตอการพัฒนาตนเอง  

โดยอาศัยความรูและความคิดจากการอานเปนกรอบในการดําเนินชีวิต

การเขียนซึ่งควบคูกับการอานนั้น ถือเปนเครื่องมือแสดงออกซึ่งความรู  ความคิด  ความรูสึกและจินตนาการของ

มนุษยทั้งเรื่องในอดีต  ปจจุบัน และอนาคต  เปนเครื่องมือสําคัญทางวัฒนธรรมที่ถายทอดมรดกทางสติปญญาของ

มนุษย  อันสะทอนความเจริญหรืออารยธรรมของมนุษยแตละยุคสมัยไดทางหนึ่ง  เมื่องานเขียนนั้นมีคุณคาและ

สามารถสื่อไดอยางกวางขวาง  รวดเร็ว  ก็จะชวยสรางความรูความคิดหรือความเพลิดเพลินตามเจตนาของผูเขียน

ใหแกผูอานไดอยางกวางขวาง  รวดเร็วดวย  ผูที่มีความสามารถในการ

สามารถยึดงานเขียนเปนอาชีพได 

 ปจจุบันปญหาในดานการอานและการเขียนอักษรไทย การปลูกฝงพ้ืนฐานของ การอาน การเขียน ใหแก

นักเรียนตั้งแต ยังเด็ก จึงจะเปนประโยชน และเปนจุดเริ่มตนที่ดี ในการเรียนตอไป ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดย

การนําเอาสื่อมัลติมีเดียเขามาชวย จะทําให การอาน การเ

ยิ่งขึ้น  

 มัลติมีเดีย คือ เปนการใชคอมพิวเตอรผสมผสานรูปแบบ การนําเสนอขอมูลขาวสารเพื่อกอใหเกิดการรับ

ที่หลากหลายตอกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปน การมองเห็น ขอความ ภาพ การได ยินเสียง หรือแมกระทั่ง

ความสามารถในการโตตอบกับสื่อ ทําใหมัลติมีเดียถูกนํามาประยุกตใชในการเรียนการ สอนอยางแพรหลาย ทั่งใน

ลักษณะสื่อ ประกอบการบรรยายของผูสอนในชั้นเรียน และสื่อสําหรับผูเรียนนําไปใชเพื่อการเรียนดวยตนเอง

กร  สงคราม. 2553) 

 ดวยเหตุนี้จึงทําให การเรียน การสอน ภาษาไทย

การเรียนรูที่ทําใหรูอยางรูจริง  สื่อสารไดถูกตอง  เกิดผลที่ดีขึ้น  โดยสามารถใชทักษะตางๆเชน การฟง  การอาน  

ซึ่ง เปนเครื่องมือในการรับสารและใชทักษะการพูด การอาน และการเขียน เปนเครื่องมือในการสงสารใ

(กระทรวงศึกษาธิการ.2551 

พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

หลักการใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม 

 จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงตองการสรางมัลติมีเดียพัฒนา การอาน การเขียน พยัญชนะไทยเพื่อชวยใน

การพัฒนาทางดานภาษาไทยใหแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ

เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย  เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและ

ความสัมพันธที่ดีงามตอกัน  ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ  การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยได

อยางสันติสุข  และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนา

ความรู   พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหวิจารณและสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรม ประเพณี  และสุนทรียภาพเปนสมบัติล้ําคาควร

แกการเรียนรู  อนุรักษ  และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ

ความสําคัญตอการพัฒนาชาติ  ประเทศที่จะพัฒนาไดตองอาศัยประชาชนในชาติที่มีความสามารถในการอานเลือก

นําความรู และความคิดมาพัฒนาชาติใหเจริญรุงเรือง  นอกจากนั้น  การอานยังมีความสําคัญตอการพัฒนาตนเอง  

โดยอาศัยความรูและความคิดจากการอานเปนกรอบในการดําเนินชีวิต  เลือกแนวทางในการประกอบอาชีพได สวน

การเขียนซึ่งควบคูกับการอานนั้น ถือเปนเครื่องมือแสดงออกซึ่งความรู  ความคิด  ความรูสึกและจินตนาการของ

มนุษยทั้งเรื่องในอดีต  ปจจุบัน และอนาคต  เปนเครื่องมือสําคัญทางวัฒนธรรมที่ถายทอดมรดกทางสติปญญาของ

อนความเจริญหรืออารยธรรมของมนุษยแตละยุคสมัยไดทางหนึ่ง  เมื่องานเขียนนั้นมีคุณคาและ

สามารถสื่อไดอยางกวางขวาง  รวดเร็ว  ก็จะชวยสรางความรูความคิดหรือความเพลิดเพลินตามเจตนาของผูเขียน

ใหแกผูอานไดอยางกวางขวาง  รวดเร็วดวย  ผูที่มีความสามารถในการเขียนและผลงานเปนที่ยอมรับในสังคม  ก็

สามารถยึดงานเขียนเปนอาชีพได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2552 : 

ปจจุบันปญหาในดานการอานและการเขียนอักษรไทย การปลูกฝงพ้ืนฐานของ การอาน การเขียน ใหแก

นักเรียนตั้งแต ยังเด็ก จึงจะเปนประโยชน และเปนจุดเริ่มตนที่ดี ในการเรียนตอไป ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดย

การนําเอาสื่อมัลติมีเดียเขามาชวย จะทําให การอาน การเขียน เปนเรื่องที่งายและประหยัดเวลาในการเรียนมาก

มัลติมีเดีย คือ เปนการใชคอมพิวเตอรผสมผสานรูปแบบ การนําเสนอขอมูลขาวสารเพื่อกอใหเกิดการรับ

ที่หลากหลายตอกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปน การมองเห็น ขอความ ภาพ การได ยินเสียง หรือแมกระทั่ง

รถในการโตตอบกับสื่อ ทําใหมัลติมีเดียถูกนํามาประยุกตใชในการเรียนการ สอนอยางแพรหลาย ทั่งใน

ลักษณะสื่อ ประกอบการบรรยายของผูสอนในชั้นเรียน และสื่อสําหรับผูเรียนนําไปใชเพื่อการเรียนดวยตนเอง

ดวยเหตุนี้จึงทําให การเรียน การสอน ภาษาไทยในปจจุบัน จะตองเนนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ

การเรียนรูที่ทําใหรูอยางรูจริง  สื่อสารไดถูกตอง  เกิดผลที่ดีขึ้น  โดยสามารถใชทักษะตางๆเชน การฟง  การอาน  

ซึ่ง เปนเครื่องมือในการรับสารและใชทักษะการพูด การอาน และการเขียน เปนเครื่องมือในการสงสารใ

2551 : 1) หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

 จึงไดกําหนดสาระหลักไว 5 สาระ  ไดแก  การอาน  การเขียน  การฟงและการพูด  

หลักการใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 1)   

จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงตองการสรางมัลติมีเดียพัฒนา การอาน การเขียน พยัญชนะไทยเพื่อชวยใน

การพัฒนาทางดานภาษาไทยใหแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

144 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ

เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย  เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและ

วมกันในสังคมประชาธิปไตยได

อยางสันติสุข  และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนา

ความรู   พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหวิจารณและสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

ลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรม ประเพณี  และสุนทรียภาพเปนสมบัติล้ําคาควร

กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 1) การอานมี

ความสําคัญตอการพัฒนาชาติ  ประเทศที่จะพัฒนาไดตองอาศัยประชาชนในชาติที่มีความสามารถในการอานเลือก

นําความรู และความคิดมาพัฒนาชาติใหเจริญรุงเรือง  นอกจากนั้น  การอานยังมีความสําคัญตอการพัฒนาตนเอง  

เลือกแนวทางในการประกอบอาชีพได สวน

การเขียนซึ่งควบคูกับการอานนั้น ถือเปนเครื่องมือแสดงออกซึ่งความรู  ความคิด  ความรูสึกและจินตนาการของ

มนุษยทั้งเรื่องในอดีต  ปจจุบัน และอนาคต  เปนเครื่องมือสําคัญทางวัฒนธรรมที่ถายทอดมรดกทางสติปญญาของ

อนความเจริญหรืออารยธรรมของมนุษยแตละยุคสมัยไดทางหนึ่ง  เมื่องานเขียนนั้นมีคุณคาและ

สามารถสื่อไดอยางกวางขวาง  รวดเร็ว  ก็จะชวยสรางความรูความคิดหรือความเพลิดเพลินตามเจตนาของผูเขียน

เขียนและผลงานเปนที่ยอมรับในสังคม  ก็

: 3)    

ปจจุบันปญหาในดานการอานและการเขียนอักษรไทย การปลูกฝงพ้ืนฐานของ การอาน การเขียน ใหแก

นักเรียนตั้งแต ยังเด็ก จึงจะเปนประโยชน และเปนจุดเริ่มตนที่ดี ในการเรียนตอไป ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดย

ขียน เปนเรื่องที่งายและประหยัดเวลาในการเรียนมาก

มัลติมีเดีย คือ เปนการใชคอมพิวเตอรผสมผสานรูปแบบ การนําเสนอขอมูลขาวสารเพื่อกอใหเกิดการรับ

ที่หลากหลายตอกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปน การมองเห็น ขอความ ภาพ การได ยินเสียง หรือแมกระทั่ง

รถในการโตตอบกับสื่อ ทําใหมัลติมีเดียถูกนํามาประยุกตใชในการเรียนการ สอนอยางแพรหลาย ทั่งใน

ลักษณะสื่อ ประกอบการบรรยายของผูสอนในชั้นเรียน และสื่อสําหรับผูเรียนนําไปใชเพื่อการเรียนดวยตนเอง`(ณัฐ

ในปจจุบัน จะตองเนนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ

การเรียนรูที่ทําใหรูอยางรูจริง  สื่อสารไดถูกตอง  เกิดผลที่ดีขึ้น  โดยสามารถใชทักษะตางๆเชน การฟง  การอาน  

ซึ่ง เปนเครื่องมือในการรับสารและใชทักษะการพูด การอาน และการเขียน เปนเครื่องมือในการสงสารใหรับรู 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

สาระ  ไดแก  การอาน  การเขียน  การฟงและการพูด  

จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงตองการสรางมัลติมีเดียพัฒนา การอาน การเขียน พยัญชนะไทยเพื่อชวยใน



 

 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน มัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน 

พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

 

3. ขอบเขตของการวิจยั 
1. ประชากรไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

2/2561 จํานวน 20 คนเลือกแบบเจาะจง

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 มัลติมีเดีย หมายถึง เปนการใชคอมพิวเตอรผสมผสานรูปแบบ การนําเสนอขอมูลขาวสารเพื่อกอใหเกิด

การรับที่หลากหลายตอกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปน การมองเห็น ขอความ ภาพ การได ยินเสียง หรือแมกระทั่ง

ความสามารถในการโตตอบกับสื่อทําใหมัลติมีเดียถูกนํามาประยุกตใชในการเรียนการ

ลักษณะสื่อ ประกอบการบรรยายของผูสอนในช้ันเรียน และสื่อสําหรับผูเรียนนําไปใชเพื่อการเรียนดวยตนเอง

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

1.1 ตัวแปรตนการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 

1.2 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

     ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

จํานวน  71  คน 

     กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

พรต ปการศึกษา 2/2561 จํานวน 

3.  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

     เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้

 3.1 มัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

รายละเอียดดังนี ้

 3.1.1 นําสตอรี่บอรดที่ออกแบบไวมาสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

 3.1.2 นํามัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึก

สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค ตรวจสอบคุณภาพของสื่อ ตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสม

 3.1.3 ทําการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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เพื่อสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน มัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน 

พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

 
ประชากรไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตจํานวน  

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1/2 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ปการศึกษา 

เลือกแบบเจาะจง 

หมายถึง เปนการใชคอมพิวเตอรผสมผสานรูปแบบ การนําเสนอขอมูลขาวสารเพื่อกอใหเกิด

การรับที่หลากหลายตอกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปน การมองเห็น ขอความ ภาพ การได ยินเสียง หรือแมกระทั่ง

ความสามารถในการโตตอบกับสื่อทําใหมัลติมีเดียถูกนํามาประยุกตใชในการเรียนการ สอนอยางแพรหลาย ทั่งใน

ลักษณะสื่อ ประกอบการบรรยายของผูสอนในช้ันเรียน และสื่อสําหรับผูเรียนนําไปใชเพื่อการเรียนดวยตนเอง

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

การสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1/2 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค

จํานวน 20 คน 

รื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้ 

มัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

นําสตอรี่บอรดที่ออกแบบไวมาสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการสรางสื่อมัลติมีเดีย

นํามัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึก

สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค ตรวจสอบคุณภาพของสื่อ ตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสม

ทําการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เพื่อสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน มัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตจํานวน  71  คน 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ปการศึกษา 

หมายถึง เปนการใชคอมพิวเตอรผสมผสานรูปแบบ การนําเสนอขอมูลขาวสารเพื่อกอใหเกิด

การรับที่หลากหลายตอกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปน การมองเห็น ขอความ ภาพ การได ยินเสียง หรือแมกระทั่ง

สอนอยางแพรหลาย ทั่งใน

ลักษณะสื่อ ประกอบการบรรยายของผูสอนในช้ันเรียน และสื่อสําหรับผูเรียนนําไปใชเพื่อการเรียนดวยตนเอง 

การสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค

มัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1มี

นําสตอรี่บอรดที่ออกแบบไวมาสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการสรางสื่อมัลติมีเดีย 

นํามัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน  การเขียน  พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1ที่

สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค ตรวจสอบคุณภาพของสื่อ ตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสม 



 

 

 3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้

 3.2.1 วิเคราะหหลักสูตร ซึ่งประกอ

วิเคราะหในแตละจุดประสงคการเรียนรูหรือเนื้อหาตาง ๆ

      3.2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

ตองการจริงจํานวน 20 ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค

 3.2.3 สรางแบบประเมิน และนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียนและหลังเรียน ที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม จากนั้นนําไปปรับปรุง

แกไขขอบกพรองตามที่ไดรับคําแนะนํา โดยนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสั

เรียนและหลังเรียนที่แกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพื่อหาคา 

 3.2.4 นําแบบประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ มาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม ซึ่งความสอดคลองของแบบ

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน มีคาตั้งแต 

 3.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย

 

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติ

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณภาพการสรางมัลติมีเดียพัฒนา

ดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เรียนรูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรม

1. แบบประเมินคุณภาพการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติคาเฉลี่ย 

วิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบก

2. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติคาเฉลี่ย 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะวิเคราะห

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ

ประกอบการบรรยาย 

 

6. ผลการวิจัย 
1. ผลการสรางมลัตมิีเดยีพัฒนาดานการอาน การเขียน พยญัชนะไทย 

1มีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิค คาเฉลี่ยรวมเทากับ 

ที่ 1) 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี ้

วิเคราะหหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู หรือเนื้อหากับพฤติกรรมที่จะวัด และ

วิเคราะหในแตละจุดประสงคการเรียนรูหรือเนื้อหาตาง ๆ 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค 

สรางแบบประเมิน และนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียนและหลังเรียน ที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม จากนั้นนําไปปรับปรุง

แกไขขอบกพรองตามที่ไดรับคําแนะนํา โดยนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสั

เรียนและหลังเรียนที่แกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพื่อหาคา IOC 

นําแบบประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ มาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม ซึ่งความสอดคลองของแบบ

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน มีคาตั้งแต 0.50-1.00 ทุกขอ แสดงวาสามารถนําไปใชได

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย

การวิเคราะหขอมูลและสถิต ิ

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณภาพการสรางมัลติมีเดียพัฒนา

ดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการ

เรียนรูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For Windows 

แบบประเมินคุณภาพการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียน

วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการ

วิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ 

แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติคาเฉลี่ย 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติpaired sample t – testและนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตาราง

ผลการสรางมลัตมิีเดยีพัฒนาดานการอาน การเขียน พยญัชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

มีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิค คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.47 แปลความหมายไดวา มีคณุภาพดี 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

บดวยจุดประสงคการเรียนรู หรือเนื้อหากับพฤติกรรมที่จะวัด และ

 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

สรางแบบประเมิน และนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียนและหลังเรียน ที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม จากนั้นนําไปปรับปรุง

แกไขขอบกพรองตามที่ไดรับคําแนะนํา โดยนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

นําแบบประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ มาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม ซึ่งความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทุกขอ แสดงวาสามารถนําไปใชได 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณภาพการสรางมัลติมีเดียพัฒนา

แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการ

SPSS For Windows ดังนี ้

แบบประเมินคุณภาพการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียน

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการ

แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (x) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตาราง

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

แปลความหมายไดวา มีคณุภาพดี (แสดงดังตาราง



 

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคณุภาพการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการ อานการเขียน พยญัชนะไทย นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1  

ที่ รายการ 

1 ดานเนื้อหา 

2 ดานเทคนิค 

คะแนนเฉลี่ยรวม 

 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชการสรางมลัตมิีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน 

พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05(

ตารางที่ 2ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนโดยใชการสราง

มัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล 

ผลการวิจัย พบวา การสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

 การวิจัยครั้งน้ีมจีุดมุงหมายเพื่อพฒันาการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน ภาษาไทย สาํหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

การเขียน ภาษาไทย สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 

อยูในระดับดมีากที่คาเฉลี่ย 4.75

ระดับดีที่คาเฉลี่ย 4.47 ศึกษาผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดวยการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเ

ภาษาไทย สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ดานการอาน การเขยีน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเ

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียน

พัฒนาดานการอาน การเขียน

คะแนนแบบทดสอบ 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สรุปผลการประเมินคณุภาพการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการ อานการเขียน พยญัชนะไทย นักเรียนช้ัน

x� S.D. 

4.75 0.29 

4.20 0.29 

4.47 0.29 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชการสรางมลัตมิีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน 

พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1ผลปรากฏวามผีลคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน อยางมี

(แสดงดังตารางที่ 2) 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนโดยใชการสราง

มัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัย พบวา การสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้น

สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

การวิจัยครั้งน้ีมจีุดมุงหมายเพื่อพฒันาการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน ภาษาไทย สาํหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1ที่มีคุณภาพซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวาการสรางมลัตมิีเดยีพัฒนาดานการอาน 

การเขียน ภาษาไทย สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความเหมาะสมโดยรวมในดานเนื้อหาของสื่อมีคุณภาพ

75 ดานเทคนิคของสื่อมีคณุภาพอยูในระดับดีที่คาเฉลี่ย 4.20

ศึกษาผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดวยการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเ

ภาษาไทย สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1กอนเรียนและหลงัเรียน ซึ่งผลการวเิคราะหขอมลู พบวา นักเรียน

1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต  ที่ไดรับการสอนดวยการสรางมลัติมเีดียพัฒนา

ดานการอาน การเขยีน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญั

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดรับการสอนดวยการสรางมลัติมเีดีย

พัฒนาดานการอาน การเขียนพบวา นักเรียนมีความพอใจดานการดําเนินเรื่องความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุ

n x� ..DS  df 

20 6.21 3.74 
35 

20 16.78 3.74 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สรุปผลการประเมินคณุภาพการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการ อานการเขียน พยญัชนะไทย นักเรียนช้ัน

ผลการประเมิน 

คุณภาพดีมาก 

คุณภาพดี 

คุณภาพดี 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชการสรางมลัตมิีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน 

ผลปรากฏวามผีลคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน อยางมี

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนโดยใชการสราง

มัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 (n=20) 

ผลการวิจัย พบวา การสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนชั้น

การวิจัยครั้งน้ีมจีุดมุงหมายเพื่อพฒันาการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน ภาษาไทย สาํหรับ

ที่มีคุณภาพซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวาการสรางมลัตมิีเดยีพัฒนาดานการอาน 

มีความเหมาะสมโดยรวมในดานเนื้อหาของสื่อมีคุณภาพ

20ดานเทคนิคคุณภาพอยูใน

ศึกษาผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดวยการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน 

กอนเรียนและหลงัเรียน ซึ่งผลการวเิคราะหขอมลู พบวา นักเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต  ที่ไดรับการสอนดวยการสรางมลัติมเีดียพัฒนา

รียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญั

ไดรับการสอนดวยการสรางมลัติมเีดีย

ดานการดําเนินเรื่องความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สดุที่

t Sig. 

-23.761* .00 



 

 

คาเฉลี่ย 4.62  ดานรูปภาพความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดที่คาเฉลี่ย 

มากที่สุดที่คาเฉลี่ย 4.64 และดานอื่น ๆความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดที่คาเฉลี่ย 

 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่

ภาษาไทยไดดมีากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ชัชลิตา ชาวาลี 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

พัฒนาดานการอาน การเขียน อยูที่ระดับ 

 2. ผลการเรียนรูดวยการสรางมัลติมีเดยีพัฒนาดานการอาน การเขยีน พบวาผลการเรยีนรู ความเขาใจใน

เนื้อหาของการอานและการเขียนภาษาไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

เนื่องจากการสรางมัลติมีเดียมสีีสนัสวยงาม สดใส เราความสนใจ ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ เนื้อหาท่ีนําเสนอ

เขาใจงาย มีดนตรี เสียงพากยประกอบทําใหนักเรยีนเกิดจินตนาการไปกับการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน 

การเขียน และภาพท่ีสื่อความหมายไดชัดเจน จึงทําใหเด็กสนใจ เกดิ

มากขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการเรียนรูดวยการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที ่1 ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้

 1. ขอเสนอแนะทั่วไป

 1.1 กอนการเรียนรูดวยการสรางมัลติมี

เนื้อหาใหกับนักเรียนกอน 

 1.2 ควรมีการจัดเตรียมความพรอมดานอุปกรณคอมพิวเตอรที่สมบรูณ เพื่อนํามาใชไดสะดวกเหมาะสม

ในทุกๆ ครั้งตอไปและเพื่อไมใหเกิดปญหาในการเรียนรูที่อาจจะสงผลไปถึงความตั้งใจในการเรีย

 1.3 ไมควรจํากัดเรื่องของเวลาในการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 2.1 ควรปรับเนื้อหาใหมีความเหมาะสม เขาใจไดงายมากกวานี้

2.2 ผลของการวิจัยในครั้งนี้สามารถการสรางมัลติมีเดียไปปรับใชกับเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวกับเนื้อหาในการเรียนการ

สอนได และสามารถนําไปปรับใชใหเขากับรูปแบบและความตองการของผูศึกษาในชวงอายุอื่นๆ ได

 

8. เอกสารอางอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). 

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).  

 ยอความ  และสรุปความ  ชวงชั้นที่ 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552).  

 กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย

ชัชลิตา  ชาวาลี.(2558) ผลการพัฒนาความฉลาดทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยใชโปรแกรมจริยธรรมการตูน

แอนิเมชัน่และโปรแกรมจริยธรรมหนังสือนิทาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดานรูปภาพความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดที่คาเฉลี่ย 4.73  ดานเสียงความพึงพอใจอยูในระดับ

และดานอื่น ๆความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดที่คาเฉลี่ย 4.68 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 1 มีความเขาใจในเนื้อหาของการอานและการเขียน พยัญชนะ

ภาษาไทยไดดมีากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ชัชลิตา ชาวาลี ,(2558) ผลจากการวิจยัพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีการวัดคาทางสถิติจากการสรางมัลติมี

พัฒนาดานการอาน การเขียน อยูที่ระดับ .05 

ผลการเรียนรูดวยการสรางมัลติมีเดยีพัฒนาดานการอาน การเขยีน พบวาผลการเรยีนรู ความเขาใจใน

เนื้อหาของการอานและการเขียนภาษาไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

การสรางมัลติมีเดียมสีีสนัสวยงาม สดใส เราความสนใจ ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ เนื้อหาท่ีนําเสนอ

เขาใจงาย มีดนตรี เสียงพากยประกอบทําใหนักเรยีนเกิดจินตนาการไปกับการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน 

การเขียน และภาพท่ีสื่อความหมายไดชัดเจน จึงทําใหเด็กสนใจ เกดิความรูและตระหนักถึงการอาน และ การเขียน

จากผลการเรียนรูดวยการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี ้

ข อเสนอแนะทั่วไป 

กอนการเรียนรูดวยการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน ภาษาไทย ควรมีการสอน

ควรมีการจัดเตรียมความพรอมดานอุปกรณคอมพิวเตอรที่สมบรูณ เพื่อนํามาใชไดสะดวกเหมาะสม

ในทุกๆ ครั้งตอไปและเพื่อไมใหเกิดปญหาในการเรียนรูที่อาจจะสงผลไปถึงความตั้งใจในการเรีย

ไมควรจํากัดเรื่องของเวลาในการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรปรับเนื้อหาใหมีความเหมาะสม เขาใจไดงายมากกวานี ้

ผลของการวิจัยในครั้งนี้สามารถการสรางมัลติมีเดียไปปรับใชกับเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวกับเนื้อหาในการเรียนการ

สอนได และสามารถนําไปปรับใชใหเขากับรูปแบบและความตองการของผูศึกษาในชวงอายุอื่นๆ ได

). หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กระทรวงศึกษาธิการ. 

).  คูมือการเรียนการสอนภาษาไทย  คิดและเขียนเชิงสรางสรรค 

ยอความ  และสรุปความ  ชวงชั้นที่ 2 – ชวงชั้นที่ 4.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ 

).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

ผลการพัฒนาความฉลาดทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยใชโปรแกรมจริยธรรมการตูน

ชัน่และโปรแกรมจริยธรรมหนังสือนิทาน.  การศึกษาคนควาอิสระ  กศ.ม
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ดานเสียงความพึงพอใจอยูในระดับ

 อภิปรายผลไดดังนี ้

มีความเขาใจในเนื้อหาของการอานและการเขียน พยัญชนะ

ผลจากการวิจยัพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีการวัดคาทางสถิติจากการสรางมัลติมีเดีย

ผลการเรียนรูดวยการสรางมัลติมีเดยีพัฒนาดานการอาน การเขยีน พบวาผลการเรยีนรู ความเขาใจใน

เนื้อหาของการอานและการเขียนภาษาไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทั้งนี้

การสรางมัลติมีเดียมสีีสนัสวยงาม สดใส เราความสนใจ ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ เนื้อหาท่ีนําเสนอ

เขาใจงาย มีดนตรี เสียงพากยประกอบทําใหนักเรยีนเกิดจินตนาการไปกับการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน 

ความรูและตระหนักถึงการอาน และ การเขียน

จากผลการเรียนรูดวยการสรางมัลติมีเดียพัฒนาดานการอาน การเขียน ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น

เดียพัฒนาดานการอาน การเขียน ภาษาไทย ควรมีการสอน

ควรมีการจัดเตรียมความพรอมดานอุปกรณคอมพิวเตอรที่สมบรูณ เพื่อนํามาใชไดสะดวกเหมาะสม

ในทุกๆ ครั้งตอไปและเพื่อไมใหเกิดปญหาในการเรียนรูที่อาจจะสงผลไปถึงความตั้งใจในการเรียนรูและความสนใจ 

ไมควรจํากัดเรื่องของเวลาในการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ 

ผลของการวิจัยในครั้งนี้สามารถการสรางมัลติมีเดียไปปรับใชกับเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวกับเนื้อหาในการเรียนการ

สอนได และสามารถนําไปปรับใชใหเขากับรูปแบบและความตองการของผูศึกษาในชวงอายุอื่นๆ ได 

2551. กรุงเทพมหานคร :  

คูมือการเรียนการสอนภาษาไทย  คิดและเขียนเชิงสรางสรรค : เรียงความ  

 องคการคา สกสค.  

2551. 

ผลการพัฒนาความฉลาดทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยใชโปรแกรมจริยธรรมการตูน 

ม.   



 

 

ณัฐกร   สงคราม.(2553).การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู

 แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทวีศักดิ์    กาญจนสุวรรณ.(2552

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิรันดร  สุขปรีดี.(2540)  การศึกษาอัตราความเร็วและความเขาใจในการอานของนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปที่ 

 4 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ประทีป  วาทิกทินกร

บุญชม ศรีสะอาด. (2554)การวิจัยเบื้องตน

 บริบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

พิศมัย หาญสมบ. (2557)  ชุดเสริมประสบการณการเขียนพยัญชนะไทยสําหรับเด็กปฐมวัยระดับชัน้บริบาล 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ยุทธ ไกยวรรณ, และกุสมุา ผลาพรม

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

 สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

2552).เทคโนโลยีมัลติมีเดีย.กรุงเทพฯ:เคทีพี คอมแอนด คอนซัลท

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,   

การศึกษาอัตราความเร็วและความเขาใจในการอานของนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปที่ 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม. มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประทีป  วาทิกทินกร.  รอยกรอง.  กรุงเทพฯ  :   มหาวิทยาลัยรามคําแหง,   

การวิจัยเบื้องตน. (พิมพครั้งท่ี 9). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสุวรีิยาสาสน

บริบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. วิทยานิพนธ.  ศศม. 

ดเสริมประสบการณการเขียนพยัญชนะไทยสําหรับเด็กปฐมวัยระดับชัน้บริบาล 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. วิทยานิพนธ.  ศศม 

และกุสมุา ผลาพรม. (2553). พื้นฐานการวิจัย. กรงุเทพฯ: โรงพิมพพิมพดี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  (2552)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สํานักพิมพ 

แอนด คอนซัลท.มหาสารคาม  :  

การศึกษาอัตราความเร็วและความเขาใจในการอานของนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปที่ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สํานักพิมพสุวรีิยาสาสน. 

ดเสริมประสบการณการเขียนพยัญชนะไทยสําหรับเด็กปฐมวัยระดับชัน้บริบาล 

โรงพิมพพิมพด.ี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กรุงเทพฯ: 



 

 

การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร ตําบลสันสลี 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทและความตองการในการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการ

จัดหาสมุนไพรไลยุงและเพื่อการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา 

เชียงรายเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

แบบบันทึกผลการดําเนินงาน การบันทึกภาคสนาม  การบันทึกการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสัมมนากลุมยอย  

กิจกรรมสรางการเรียนรูรวมกัน กลุมเปาหมาย

สมุนไพรและผูที่สนใจในตําบลสันสลีจํานวน 

Analysis) 

 ผลการวิจัยพบวาพื้นที่ในตําบลสันสลีมีสมุนไพรที่สามารถหาไดสะดวกและสามารถใชไลยุ

ตะไครหอม ยูคาลิปตัส ตะไครแดง  สาระแน มะกรูด  ผูประกอบการมีสวนรวมในการทําผลิตภัณฑไลยุง จํานวน 

ผลิตภัณฑ โดยแบงผลิตภัณฑดังนี้

ประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามาร

ปองกันยุงไดดี  แตบางคนอาจไมคอยชอบกลิ่นรุนแรง อาจมีอาการเวียนหัวไดตนทุนการผลิตผลิตภัณฑจะอยู

ระหวาง 10.50 -31.50 บาท   

ไลยุงไดประมาณ 2-3 วัน  พบวาผลิตภัณฑทั้ง 

ระหวาง 14.75- 28.48 บาท  

ไลยุงไดประมาณ 60-80 นาที  ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑจะอยูระหวาง

กันยุง  การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถจุดไดเปนเวลาเฉลี่ยอยูระหวาง  

พบวาผลิตภัณฑทั้ง 4 ชนิดสามารถปองกันยุงไดดี เนื่องจากทํามาจากตะไคร

ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑจะอยูระหวาง

ทากันยุง  การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง แปงสมุนไพรทากันยุงสามารถทากันยุงไดพอใช แต

ตุกตาไลยุงมีประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุงไดนอย ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑจะอยูระหวาง

ตนทุนผลิตภัณฑประกอบดวย วัตถุดิบ คาแรงและคาใชจายในการผลิต ซึ่งในการผลิตในชวงแรกตองลอง

ทําหลายครั้งจนกวาจะไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพคงที่ ทําใหสิ้นเปลืองวัตถุดิบสมุนไพร สง

หนวยเพิ่มเปนสองเทา ดังนั้นเพื่อประโยชนตอการผลิตและการดําเนินงาน การเปนผูประกอบการผลิตตองมีความรู

                                                          
1 สาขาวิชาบัญชีสาํนักวิชาบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย
2 สาขาวิชาบัญชีสาํนักวิชาบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย
3 สาขาวิชาบัญชีสาํนักวิชาบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย
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การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร ตําบลสันสลี 

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 
นิรุตติ์ ชัยโชค

1
 พัทธมน บุณยราศรยั

2  กัสมา กาซอน
3
  

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทและความตองการในการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการ

จัดหาสมุนไพรไลยุงและเพื่อการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา 

เชียงรายเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) 

แบบบันทึกผลการดําเนินงาน การบันทึกภาคสนาม  การบันทึกการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสัมมนากลุมยอย  

กิจกรรมสรางการเรียนรูรวมกัน กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  ผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

สมุนไพรและผูที่สนใจในตําบลสันสลีจํานวน 60 คน วิเคราะหขอมูล  เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา

พื้นที่ในตําบลสันสลีมีสมุนไพรที่สามารถหาไดสะดวกและสามารถใชไลยุ

ตะไครหอม ยูคาลิปตัส ตะไครแดง  สาระแน มะกรูด  ผูประกอบการมีสวนรวมในการทําผลิตภัณฑไลยุง จํานวน 

ผลิตภัณฑ โดยแบงผลิตภัณฑดังนี้  (1) กลุมผลิตภัณฑสเปรย  สเปรยสมุนไพรกันยุง กลิ่นมะกรูด  การทดสอบ

ประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถไลยุงไดประมาณ 30-40 นาที  พบวาผลิตภัณฑทั้ง 

ปองกันยุงไดดี  แตบางคนอาจไมคอยชอบกลิ่นรุนแรง อาจมีอาการเวียนหัวไดตนทุนการผลิตผลิตภัณฑจะอยู

  (2) กลุมผลิตภัณฑเจล  การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามาร

วัน  พบวาผลิตภัณฑทั้ง 4 ชนิดสามารถปองกันยุงไดดี  ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑจะอยู

 (3) กลุมผลิตภัณฑเทียน  การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถ

นาที  ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑจะอยูระหวาง 7.50 -18.33 บาท   

กันยุง  การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถจุดไดเปนเวลาเฉลี่ยอยูระหวาง  

ชนิดสามารถปองกันยุงไดดี เนื่องจากทํามาจากตะไครหอม เปลือกสม และใบสะระแหน 

ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑจะอยูระหวาง 2.41 – 8.83 บาท (5) กลุมผลิตภัณฑยาไลยุงตุกตาไลยุง และแปงสมุนไพร

ทากันยุง  การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง แปงสมุนไพรทากันยุงสามารถทากันยุงไดพอใช แต

ในการไลและปองกันยุงไดนอย ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑจะอยูระหวาง

ตนทุนผลิตภัณฑประกอบดวย วัตถุดิบ คาแรงและคาใชจายในการผลิต ซึ่งในการผลิตในชวงแรกตองลอง

ทําหลายครั้งจนกวาจะไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพคงที่ ทําใหสิ้นเปลืองวัตถุดิบสมุนไพร สงผลใหตนทุนผลิตภัณฑตอ

หนวยเพิ่มเปนสองเทา ดังนั้นเพื่อประโยชนตอการผลิตและการดําเนินงาน การเปนผูประกอบการผลิตตองมีความรู

                   
สาขาวิชาบัญชีสาํนักวิชาบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย (ning.chai@hotmail.com) 

สาขาวิชาบัญชีสาํนักวิชาบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

สาขาวิชาบัญชีสาํนักวิชาบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร ตําบลสันสลี  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทและความตองการในการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการ

จัดหาสมุนไพรไลยุงและเพื่อการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

Participatory Action Research: PAR) เครื่องมือวิจัย คือ 

แบบบันทึกผลการดําเนินงาน การบันทึกภาคสนาม  การบันทึกการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสัมมนากลุมยอย  

ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  ผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

คน วิเคราะหขอมูล  เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

พื้นที่ในตําบลสันสลีมีสมุนไพรที่สามารถหาไดสะดวกและสามารถใชไลยุง ไดแก ตน

ตะไครหอม ยูคาลิปตัส ตะไครแดง  สาระแน มะกรูด  ผูประกอบการมีสวนรวมในการทําผลิตภัณฑไลยุง จํานวน 19 

กลุมผลิตภัณฑสเปรย  สเปรยสมุนไพรกันยุง กลิ่นมะกรูด  การทดสอบ

นาที  พบวาผลิตภัณฑทั้ง 5 ชนิดสามารถ

ปองกันยุงไดดี  แตบางคนอาจไมคอยชอบกลิ่นรุนแรง อาจมีอาการเวียนหัวไดตนทุนการผลิตผลิตภัณฑจะอยู

กลุมผลิตภัณฑเจล  การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถ

ชนิดสามารถปองกันยุงไดดี  ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑจะอยู

กลุมผลิตภัณฑเทียน  การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถ

บาท   (4) กลุมผลิตภัณฑยาจุด

กันยุง  การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถจุดไดเปนเวลาเฉลี่ยอยูระหวาง  60- 120 นาที  

หอม เปลือกสม และใบสะระแหน 

กลุมผลิตภัณฑยาไลยุงตุกตาไลยุง และแปงสมุนไพร

ทากันยุง  การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง แปงสมุนไพรทากันยุงสามารถทากันยุงไดพอใช แต

ในการไลและปองกันยุงไดนอย ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑจะอยูระหวาง 8.33 -9.20  บาท 

ตนทุนผลิตภัณฑประกอบดวย วัตถุดิบ คาแรงและคาใชจายในการผลิต ซึ่งในการผลิตในชวงแรกตองลอง

ผลใหตนทุนผลิตภัณฑตอ

หนวยเพิ่มเปนสองเทา ดังนั้นเพื่อประโยชนตอการผลิตและการดําเนินงาน การเปนผูประกอบการผลิตตองมีความรู



 

 

และความเขาใจในเรื่อง การวิเคราะหตนทุนการผลิตที่ตองทําใหต่ําที่สุดโดยที่คุณภาพและคุณคาในการใชงานของ

ผลิตภายใตการยอมรับของลูกค

 

คําสําคัญ : ตนทุนผลิตภณัฑ, 
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และความเขาใจในเรื่อง การวิเคราะหตนทุนการผลิตที่ตองทําใหต่ําที่สุดโดยที่คุณภาพและคุณคาในการใชงานของ

ผลิตภายใตการยอมรับของลูกคา   

, สมนุไพรไลยุง, ประสิทธิภาพสมุนไพรไลยุง 
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และความเขาใจในเรื่อง การวิเคราะหตนทุนการผลิตที่ตองทําใหต่ําที่สุดโดยที่คุณภาพและคุณคาในการใชงานของ



 

 

Costing Analysis of Herbal Mosquito Repellent Products,

San Salee Sub-

Nirut  Chaichok

 

Abstract 
 Objectives of this research are to study the context and the need for local community 

participation, for the sourcing of mosquito repellent herbs, and to analyze the costing of herbal 

mosquito repellent products, San

This research is considered as a Participatory Action Research (PAR), which utilized research 

instrument including work record form, field record, observation record form, in

small group seminar, and joint learning activities. The target group for this research consisted of 

60 people who are herbal product producers and sellers, and interested individuals within San 

Salee Sub-district. Qualitative data analysis was conducted u

 Results show that, there are locally available herbs within the area of San Salee sub

district, with mosquito repellent properties, such as lemon grass, eucalyptus, red citronella grass, 

mint, and bergamot. The enterprises

products, which can be categorized as follow: 1) Spray product groups and herbal mosquito 

repellent from bergamot. From the mosquito repellent effectiveness testing, these products can 

repel mosquitoes around 30

However, some people may find the smell to be too strong, and possibly causing nausea.  

Production cost ranges between 10.50 

repellent effectiveness testing, these products can repel mosquitoes around 2

products are effective in mosquito repellent. Production cost ranges between 14.75

(3) Candle product group. From the mosquito repellent effectiveness tes

repel mosquitoes around 60

Incense mosquito repellent group. From the mosquito repellent effectiveness testing, these 

products can repel mosquitoes around 60

repellent as they are made from citronella grass, orange peel, and mint leaves. Production cost 

ranges between 2.41-8.83 Baht. (5) Mosquito repellent solution, dolls, and herbal powder 

product group. From the mo
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Objectives of this research are to study the context and the need for local community 

participation, for the sourcing of mosquito repellent herbs, and to analyze the costing of herbal 

mosquito repellent products, San Salee Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province. 

This research is considered as a Participatory Action Research (PAR), which utilized research 

instrument including work record form, field record, observation record form, in

small group seminar, and joint learning activities. The target group for this research consisted of 

60 people who are herbal product producers and sellers, and interested individuals within San 

district. Qualitative data analysis was conducted using Content Analysis technique.

Results show that, there are locally available herbs within the area of San Salee sub

district, with mosquito repellent properties, such as lemon grass, eucalyptus, red citronella grass, 

mint, and bergamot. The enterprises participated in the research have 19 mosquito repellent 

products, which can be categorized as follow: 1) Spray product groups and herbal mosquito 

repellent from bergamot. From the mosquito repellent effectiveness testing, these products can 

es around 30-40 minutes. All 5 products are effective in mosquito repellent. 

However, some people may find the smell to be too strong, and possibly causing nausea.  

Production cost ranges between 10.50 -31.50 Baht.   (2) Gel Products. From the mosquito 

ellent effectiveness testing, these products can repel mosquitoes around 2

products are effective in mosquito repellent. Production cost ranges between 14.75

(3) Candle product group. From the mosquito repellent effectiveness testing, these products can 

repel mosquitoes around 60-80 minutes. Production cost ranges between 7.50

Incense mosquito repellent group. From the mosquito repellent effectiveness testing, these 

products can repel mosquitoes around 60-120 minutes. All 4 products are effective in mosquito 

repellent as they are made from citronella grass, orange peel, and mint leaves. Production cost 

8.83 Baht. (5) Mosquito repellent solution, dolls, and herbal powder 

product group. From the mosquito repellent effectiveness testing, the herbal powder solution 
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Costing Analysis of Herbal Mosquito Repellent Products, 

district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province 
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Objectives of this research are to study the context and the need for local community 

participation, for the sourcing of mosquito repellent herbs, and to analyze the costing of herbal 

district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province. 

This research is considered as a Participatory Action Research (PAR), which utilized research 

instrument including work record form, field record, observation record form, in-depth interview, 

small group seminar, and joint learning activities. The target group for this research consisted of 

60 people who are herbal product producers and sellers, and interested individuals within San 

sing Content Analysis technique. 

Results show that, there are locally available herbs within the area of San Salee sub-

district, with mosquito repellent properties, such as lemon grass, eucalyptus, red citronella grass, 

participated in the research have 19 mosquito repellent 

products, which can be categorized as follow: 1) Spray product groups and herbal mosquito 

repellent from bergamot. From the mosquito repellent effectiveness testing, these products can 

40 minutes. All 5 products are effective in mosquito repellent. 

However, some people may find the smell to be too strong, and possibly causing nausea.  

31.50 Baht.   (2) Gel Products. From the mosquito 

ellent effectiveness testing, these products can repel mosquitoes around 2-3 days. All 4 

products are effective in mosquito repellent. Production cost ranges between 14.75- 28.48 Baht. 

ting, these products can 

80 minutes. Production cost ranges between 7.50-18.33 Baht. (4) 

Incense mosquito repellent group. From the mosquito repellent effectiveness testing, these 

es. All 4 products are effective in mosquito 

repellent as they are made from citronella grass, orange peel, and mint leaves. Production cost 

8.83 Baht. (5) Mosquito repellent solution, dolls, and herbal powder 

squito repellent effectiveness testing, the herbal powder solution 



 

 

are adequately effective in mosquito repellent. However, the mosquito repellent doll are less 

effective. Production cost ranges between 8.33 

 Product Cost consisted of raw materials, labor cost, and production expenses. During 

the initial phase, there were multiple production trials before the consistent product quality can 

be achieved. These trials consumed herbal raw materials, making the prod

be doubled.  Therefore, the enterprises owner must have knowledge and understanding on the 

production costing analysis, in order to maximize the benefit to their businesses. The lowest 

production cost possible need to be achieved, m

their products to conform to customer expectation. 

 

Keywords : Product Costing, Herbal Mosquito Repellent, Effectiveness of Herbal Mosquito 
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are adequately effective in mosquito repellent. However, the mosquito repellent doll are less 

effective. Production cost ranges between 8.33 -9.20 Baht. 

Product Cost consisted of raw materials, labor cost, and production expenses. During 

the initial phase, there were multiple production trials before the consistent product quality can 

be achieved. These trials consumed herbal raw materials, making the production cost per unit to 

be doubled.  Therefore, the enterprises owner must have knowledge and understanding on the 

production costing analysis, in order to maximize the benefit to their businesses. The lowest 

production cost possible need to be achieved, meanwhile, maintaining the quality and value of 

their products to conform to customer expectation.  

: Product Costing, Herbal Mosquito Repellent, Effectiveness of Herbal Mosquito 
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are adequately effective in mosquito repellent. However, the mosquito repellent doll are less 

Product Cost consisted of raw materials, labor cost, and production expenses. During 

the initial phase, there were multiple production trials before the consistent product quality can 

uction cost per unit to 

be doubled.  Therefore, the enterprises owner must have knowledge and understanding on the 

production costing analysis, in order to maximize the benefit to their businesses. The lowest 

eanwhile, maintaining the quality and value of 

: Product Costing, Herbal Mosquito Repellent, Effectiveness of Herbal Mosquito 



 

 

1. บทนํา 
การจะพัฒนาประเทศใหยั่งยืนนั้นยังตองพัฒนารากฐานที่สําคัญทางสังคมใหแข็งแรงทั้งบุคคลและสังคม 

ทั้งสองปจจัยนั้นตองถูกพัฒนาควบคูกันใหเกิดความสมดุล การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ การ

พัฒนาตอยอด จะตองมีความแปลกใหมอยางเห็นไดชัด การเปลี่ยนแปลงนั้

นวัตกรรมหรืออาจเปนสิ่งใหมที่สรางขึ้นมาจากองคความรูหรือความคิดสรางสรรคและสามารถเกิดขึ้นไดจริงพรอม

กับสรางประโยชนใหกับเศรษฐกิจและสังคมเปนที่ยอมรับ เพื่อแกไขและตอบสนองตอปญหาทางสังคม นอกจากนี้ยัง

ตองสามารถท่ีจะนําไปใชกับสังคมอื่นๆ ได

 การแกปญหาและพัฒนาสังคมโดยใชนวัตกรรมเขามาชวยนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นไดจริงและทําใหเกิด

ประโยชนไดอยางกวางขวาง แตอยางไรก็ตามกระบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อทุกภาค

สวนตองรวมมือกัน โดยเฉพาะในเรื่องของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเมือง ในชนบทและในปา ดวยสภาพของ

ประเทศในเขตพื้นที่รอนชื้นที่ตองประสบกับยุงเปนพาหะนําโรคหลายชนิดที่เปนอันตรายตอมนุษยเชน โรค

ไขเลือดออก ไขมาลาเรีย โรคเทาชาง ไขเหลืองเปนตน ปญหาซึ่งเกิดจากยุง

หรือภาวะภูมิไวตอยุงกัดที่เกิดจากการตอบสนองตอน้ําลายของยุง ซึ่งยุงใชในการปลอยสารตานการแข็งตัวของเลือด

เขาสูกระแสเลือดโดยที่การตอบสนองน้ันจะขึ้นอยูกับภาวะภูมิไวของแตละคน ยุงท่ีเปนปญหาทางการแพทยท่ีสําคัญ

ของประเทศไทย เชน ยุงลายบาน ยุงกนปลอง ยุงรําคาญ ยุงแมไกยุงเสือหรือยุงแมนโซเนียเปนตน หลายหนวยงาน

จึงมีการคิดวิธีการปองกันและหลีกเลี่ยง 

เกาะพักของยุงในบานใชควันหรือสารระเหยไลยุง หรือสารทาป

จากผลการสํารวจในทองตลาดพบวา มีผลิตภัณฑที่ใชในการกําจัดและปองกันยุงหลากหลายชนิด เชน 

ครีมและสเปรยกันยุง ยาจุดกันยุง น้ํามันไลยุง ผูขายสวนใหญมักเปนผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสารเคมีสังเคราะห 

แตผลิตภัณฑกันยุงเหลานี้กอใหเกิดปญหาขึ้

แพ รวมทั้งมีผลกระทบจากการใชในระยะยาว

ที่ไดจากการสกัดสมุนไพร และมีสวนผสมของพืชที่นํามาใชเปนสารไลยุงคือสวนของน้ํามันหอมระเหย ซึ่งเปนอีก

ทางเลือกหน่ึงท่ีนาจะมีความปลอดภัยตอมนุษยมากกวาสารเคมีสังเคราะห 

การสังเคราะหทางวิทยาศาสตร  ประกอบกับในประเทศไทยเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ

ตางๆ ที่ใชเปนสมุนไพรไดอยางมาก

สมุนไพรมาใชประโยชนในการแกไขปญหาสุขภาพของชุมชน สนับสนุนและสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 

โดยใชสมุนไพรในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

สุขภาพแผนปจจุบันได 

จากการลงพื้นที่เพื่อสํารวจรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสันสลีอยางตอเนื่อง จากการปฏิบัติการโดย

ความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนทองถิ่นและสํานักบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในระยะเ

ไดมีความรวมมือในการปฏิบัติการวิจัย ในระยะเวลาที่ผานมาเปน 

- ป 2560 นอกจากนี้ตําบลสันสลีเปนสวนหนึ่งอําเภอ   เวียงปาเปา เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่ถูกเลือก

ตามวิสัยทัศนท่ีวา เชียงรายเมืองสมุนไพร เกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย วิถีไทยลานนาจึงไดมีการพัฒนาในป 

ชุมชนไดวิเคราะหรวมกัน ไดพบปญหาสุขภาพของชุมชน ชาวบานมีภาวะเสี่ยงกับโรคระบบโลหิตที่เกิดจากยุง ชุมชน

มีการตรวจเฝาระวังลูกน้ํายุงลายทุกวันศุกร 
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การจะพัฒนาประเทศใหยั่งยืนนั้นยังตองพัฒนารากฐานที่สําคัญทางสังคมใหแข็งแรงทั้งบุคคลและสังคม 

ทั้งสองปจจัยนั้นตองถูกพัฒนาควบคูกันใหเกิดความสมดุล การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ การ

พัฒนาตอยอด จะตองมีความแปลกใหมอยางเห็นไดชัด การเปลี่ยนแปลงนั้นจะตองเพิ่มมูลคา เปนเปาหมายของ

นวัตกรรมหรืออาจเปนสิ่งใหมที่สรางขึ้นมาจากองคความรูหรือความคิดสรางสรรคและสามารถเกิดขึ้นไดจริงพรอม

กับสรางประโยชนใหกับเศรษฐกิจและสังคมเปนที่ยอมรับ เพื่อแกไขและตอบสนองตอปญหาทางสังคม นอกจากนี้ยัง

ะนําไปใชกับสังคมอื่นๆ ได(ธีรวัฒน เหลาสมบัติ, 2560) 

การแกปญหาและพัฒนาสังคมโดยใชนวัตกรรมเขามาชวยนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นไดจริงและทําใหเกิด

ประโยชนไดอยางกวางขวาง แตอยางไรก็ตามกระบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อทุกภาค

องรวมมือกัน โดยเฉพาะในเรื่องของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเมือง ในชนบทและในปา ดวยสภาพของ

ประเทศในเขตพื้นที่รอนชื้นที่ตองประสบกับยุงเปนพาหะนําโรคหลายชนิดที่เปนอันตรายตอมนุษยเชน โรค

ไขเลือดออก ไขมาลาเรีย โรคเทาชาง ไขเหลืองเปนตน ปญหาซึ่งเกิดจากยุงที่พบไดบอยคือปฏิกิริยาแพทางผิวหนัง 

หรือภาวะภูมิไวตอยุงกัดที่เกิดจากการตอบสนองตอน้ําลายของยุง ซึ่งยุงใชในการปลอยสารตานการแข็งตัวของเลือด

เขาสูกระแสเลือดโดยที่การตอบสนองน้ันจะขึ้นอยูกับภาวะภูมิไวของแตละคน ยุงท่ีเปนปญหาทางการแพทยท่ีสําคัญ

ไทย เชน ยุงลายบาน ยุงกนปลอง ยุงรําคาญ ยุงแมไกยุงเสือหรือยุงแมนโซเนียเปนตน หลายหนวยงาน

จึงมีการคิดวิธีการปองกันและหลีกเลี่ยง (วันชัย   โฉมทอง, 2556) เชนจัดการทําลายแหลงเพาะพันธุยุงจัดการแหลง

เกาะพักของยุงในบานใชควันหรือสารระเหยไลยุง หรือสารทาปองกันยุง เปนตน 

จากผลการสํารวจในทองตลาดพบวา มีผลิตภัณฑที่ใชในการกําจัดและปองกันยุงหลากหลายชนิด เชน 

ครีมและสเปรยกันยุง ยาจุดกันยุง น้ํามันไลยุง ผูขายสวนใหญมักเปนผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสารเคมีสังเคราะห 

แตผลิตภัณฑกันยุงเหลานี้กอใหเกิดปญหาขึ้นมากมายเพราะมีสารที่เปนอันตรายผสมอยู ทําใหผูใชบางคนเกิดอาการ

แพ รวมทั้งมีผลกระทบจากการใชในระยะยาวและมีพิษตอสิ่งแวดลอม ในปจจุบันทั่วโลกไดยอมรับแลววาผลิตภัณฑ

และมีสวนผสมของพืชที่นํามาใชเปนสารไลยุงคือสวนของน้ํามันหอมระเหย ซึ่งเปนอีก

ทางเลือกหน่ึงท่ีนาจะมีความปลอดภัยตอมนุษยมากกวาสารเคมีสังเคราะห ใหคุณประโยชนดีกวาผลิตภัณฑที่ไดจาก

การสังเคราะหทางวิทยาศาสตร  ประกอบกับในประเทศไทยเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ

ตางๆ ที่ใชเปนสมุนไพรไดอยางมาก(พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, 2561) กรมการแพทยแผนไทยมีการสนับสนุนการนํา

สมุนไพรมาใชประโยชนในการแกไขปญหาสุขภาพของชุมชน สนับสนุนและสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 

โดยใชสมุนไพรในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ใหเปนไปอยางถูกตองเปนระบบสามารถปรับประสานการดูแล

จากการลงพื้นที่เพื่อสํารวจรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสันสลีอยางตอเนื่อง จากการปฏิบัติการโดย

ความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนทองถิ่นและสํานักบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในระยะเ

ไดมีความรวมมือในการปฏิบัติการวิจัย ในระยะเวลาที่ผานมาเปน 2 ป ไดมีการวิจัยและพัฒนารวมกันตั้งแตป 

นอกจากนี้ตําบลสันสลีเปนสวนหนึ่งอําเภอ   เวียงปาเปา เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่ถูกเลือก

มืองสมุนไพร เกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย วิถีไทยลานนาจึงไดมีการพัฒนาในป 

ชุมชนไดวิเคราะหรวมกัน ไดพบปญหาสุขภาพของชุมชน ชาวบานมีภาวะเสี่ยงกับโรคระบบโลหิตที่เกิดจากยุง ชุมชน

มีการตรวจเฝาระวังลูกน้ํายุงลายทุกวันศุกร (องคการบริหารสวนตําบลสันสลี, 2561) ที่ไดอยูในแผนขององคการ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การจะพัฒนาประเทศใหยั่งยืนนั้นยังตองพัฒนารากฐานที่สําคัญทางสังคมใหแข็งแรงทั้งบุคคลและสังคม 

ทั้งสองปจจัยนั้นตองถูกพัฒนาควบคูกันใหเกิดความสมดุล การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ การ

นจะตองเพิ่มมูลคา เปนเปาหมายของ

นวัตกรรมหรืออาจเปนสิ่งใหมที่สรางขึ้นมาจากองคความรูหรือความคิดสรางสรรคและสามารถเกิดขึ้นไดจริงพรอม

กับสรางประโยชนใหกับเศรษฐกิจและสังคมเปนที่ยอมรับ เพื่อแกไขและตอบสนองตอปญหาทางสังคม นอกจากนี้ยัง

การแกปญหาและพัฒนาสังคมโดยใชนวัตกรรมเขามาชวยนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นไดจริงและทําใหเกิด

ประโยชนไดอยางกวางขวาง แตอยางไรก็ตามกระบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อทุกภาค

องรวมมือกัน โดยเฉพาะในเรื่องของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเมือง ในชนบทและในปา ดวยสภาพของ

ประเทศในเขตพื้นที่รอนชื้นที่ตองประสบกับยุงเปนพาหะนําโรคหลายชนิดที่เปนอันตรายตอมนุษยเชน โรค

ที่พบไดบอยคือปฏิกิริยาแพทางผิวหนัง 

หรือภาวะภูมิไวตอยุงกัดที่เกิดจากการตอบสนองตอน้ําลายของยุง ซึ่งยุงใชในการปลอยสารตานการแข็งตัวของเลือด

เขาสูกระแสเลือดโดยที่การตอบสนองน้ันจะขึ้นอยูกับภาวะภูมิไวของแตละคน ยุงท่ีเปนปญหาทางการแพทยท่ีสําคัญ

ไทย เชน ยุงลายบาน ยุงกนปลอง ยุงรําคาญ ยุงแมไกยุงเสือหรือยุงแมนโซเนียเปนตน หลายหนวยงาน

เชนจัดการทําลายแหลงเพาะพันธุยุงจัดการแหลง

จากผลการสํารวจในทองตลาดพบวา มีผลิตภัณฑที่ใชในการกําจัดและปองกันยุงหลากหลายชนิด เชน 

ครีมและสเปรยกันยุง ยาจุดกันยุง น้ํามันไลยุง ผูขายสวนใหญมักเปนผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสารเคมีสังเคราะห 

นมากมายเพราะมีสารที่เปนอันตรายผสมอยู ทําใหผูใชบางคนเกิดอาการ

ในปจจุบันทั่วโลกไดยอมรับแลววาผลิตภัณฑ

และมีสวนผสมของพืชที่นํามาใชเปนสารไลยุงคือสวนของน้ํามันหอมระเหย ซึ่งเปนอีก

ใหคุณประโยชนดีกวาผลิตภัณฑที่ไดจาก

การสังเคราะหทางวิทยาศาสตร  ประกอบกับในประเทศไทยเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ มีพืช

กรมการแพทยแผนไทยมีการสนับสนุนการนํา

สมุนไพรมาใชประโยชนในการแกไขปญหาสุขภาพของชุมชน สนับสนุนและสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 

ใหเปนไปอยางถูกตองเปนระบบสามารถปรับประสานการดูแล

จากการลงพื้นที่เพื่อสํารวจรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสันสลีอยางตอเนื่อง จากการปฏิบัติการโดย

ความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนทองถิ่นและสํานักบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในระยะเวลาที่ผานมา

ป ไดมีการวิจัยและพัฒนารวมกันตั้งแตป 2559 

นอกจากนี้ตําบลสันสลีเปนสวนหนึ่งอําเภอ   เวียงปาเปา เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่ถูกเลือก

มืองสมุนไพร เกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย วิถีไทยลานนาจึงไดมีการพัฒนาในป 2561 

ชุมชนไดวิเคราะหรวมกัน ไดพบปญหาสุขภาพของชุมชน ชาวบานมีภาวะเสี่ยงกับโรคระบบโลหิตที่เกิดจากยุง ชุมชน

ที่ไดอยูในแผนขององคการ



 

 

บริหารสวนตําบลในเรื่องขอเสนองานเพื่อแกปญหาและแนวทางการเสริมความเขมแข็งจึงตองการพัฒนา

ไลยุงจากสมุนไพรเนื่องจากในชุมชนมียุงปาจํานวนมากและมีสมุนไพรจํานวนมากเชนเดียวกัน แตการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่ใชในการไลยุงแตยังไมมีคว

การผลิตผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร

การแขงขันในดานราคาได กําหนดรายรับและกําไรที่ถูกตองได 

 คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญและความจํา

ใหชุมชนสามารถนําสมุนไพรทองถิ่นมาผลิตเปนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร และวิเคราะหตนทุนในตําบลสันสลี 

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย โดยเนนใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางจริงจัง เพื่อใหเกิด

การพัฒนาการเรียนรูและเพิ่มผลผลิต เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการผลิตผลิตภัณฑดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง

ซึ่งจะสงใหคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น เพื่อนําไปสูการวางแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ

และสรางมูลคาเพิ่มใหกับสมุนไพร สามารถพัฒนาใหชุมช

พึ่งตนเองได 

  

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาขอมูลสภาพทั่วไป  สมุนไพรในชุมชนที่เปนสวนผสมผลิตภัณฑไลยุง และสมุนไพรที่ใหน้ํามัน

หอมระเหยที่มีกลิ่นฉุนเปนเอกลักษณของชุมชน

2. เพื่อศึกษาการวิเคราะหตนทุนผลิตภณัฑไลยุงจากสมุนไพร ตาํบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตเนื้อหา บริบทชุมชน และความตองการในการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการ

ตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร 

พัฒนาการมีสวนรวม ความรู และทักษะของชุมชน

สมุนไพรในตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

3.2  ขอบเขตดานประชากร และกลุมเปาหมายที่ใชใ

ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรและผูที่สนใจในตําบล

สันสลีจํานวน 80 คน (องคการบริหารสวนตําบลสันสลี

และจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรซึ่งเปนผูใหขอมูลที่ครบถวนและมีความสอดคลองกัน 

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคือ ผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรและผูที่สนใจใน

ตําบลสันสลีจํานวน 60 คน  

3.3  ขอบเขตดานสถานท่ี

 พื้นท่ีที่ใชดําเนินการวิจัยตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

 3.4  ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา ชวงกรกฎาคม 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

บริหารสวนตําบลในเรื่องขอเสนองานเพื่อแกปญหาและแนวทางการเสริมความเขมแข็งจึงตองการพัฒนา

เนื่องจากในชุมชนมียุงปาจํานวนมากและมีสมุนไพรจํานวนมากเชนเดียวกัน แตการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่ใชในการไลยุงแตยังไมมีความหลากหลาย  และคนในชุมชนตองการความรูเรื่องการคํานวณหาตนทุน

ผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพรเพื่อใหสามารถนํามากําหนดราคาขาย สรางกําไร สามารถเพิ่มความสามารถใน

การแขงขันในดานราคาได กําหนดรายรับและกําไรที่ถูกตองได  

คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนที่ตองมีกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม สนับสนุน

ใหชุมชนสามารถนําสมุนไพรทองถิ่นมาผลิตเปนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร และวิเคราะหตนทุนในตําบลสันสลี 

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย โดยเนนใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางจริงจัง เพื่อใหเกิด

ารพัฒนาการเรียนรูและเพิ่มผลผลิต เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการผลิตผลิตภัณฑดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง

ซึ่งจะสงใหคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น เพื่อนําไปสูการวางแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ

และสรางมูลคาเพิ่มใหกับสมุนไพร สามารถพัฒนาใหชุมชนมีความเขมแข็งและเกิดประโยชนในระยะยาวเพื่อการ

เพื่อศึกษาขอมูลสภาพทั่วไป  สมุนไพรในชุมชนที่เปนสวนผสมผลิตภัณฑไลยุง และสมุนไพรที่ใหน้ํามัน

หอมระเหยที่มีกลิ่นฉุนเปนเอกลักษณของชุมชน 

เพื่อศึกษาการวิเคราะหตนทุนผลิตภณัฑไลยุงจากสมุนไพร ตาํบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

 
ขอบเขตเนื้อหา บริบทชุมชน และความตองการในการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการ

ตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร สําหรับผลิต แปรรูปเพื่อเพิ่มรายไดและสรางสุขภาพและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวของ

พัฒนาการมีสวนรวม ความรู และทักษะของชุมชนในการมีสวนรวมวิเคราะหตนทุนการทําผลิตภัณฑไลยุง

สมุนไพรในตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

ขอบเขตดานประชากร และกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรและผูที่สนใจในตําบล

องคการบริหารสวนตําบลสันสล,ี 2561) ทําการสุมตัวอยางแบบลูกโซจากผูประกอบการผลิต

และจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรซึ่งเปนผูใหขอมูลที่ครบถวนและมีความสอดคลองกัน  

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคือ ผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรและผูที่สนใจใน

ขอบเขตดานสถานท่ีศึกษา  

พื้นท่ีที่ใชดําเนินการวิจัยตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา ชวงกรกฎาคม 2561 – เมษายน 2562 รวมใชระยะเวลา  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

บริหารสวนตําบลในเรื่องขอเสนองานเพื่อแกปญหาและแนวทางการเสริมความเขมแข็งจึงตองการพัฒนาผลิตภัณฑ

เนื่องจากในชุมชนมียุงปาจํานวนมากและมีสมุนไพรจํานวนมากเชนเดียวกัน แตการพัฒนา

ามหลากหลาย  และคนในชุมชนตองการความรูเรื่องการคํานวณหาตนทุน

เพื่อใหสามารถนํามากําหนดราคาขาย สรางกําไร สามารถเพิ่มความสามารถใน

เปนที่ตองมีกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม สนับสนุน

ใหชุมชนสามารถนําสมุนไพรทองถิ่นมาผลิตเปนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร และวิเคราะหตนทุนในตําบลสันสลี 

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย โดยเนนใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางจริงจัง เพื่อใหเกิด

ารพัฒนาการเรียนรูและเพิ่มผลผลิต เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการผลิตผลิตภัณฑดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง

ซึ่งจะสงใหคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น เพื่อนําไปสูการวางแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ

นมีความเขมแข็งและเกิดประโยชนในระยะยาวเพื่อการ

เพื่อศึกษาขอมูลสภาพทั่วไป  สมุนไพรในชุมชนที่เปนสวนผสมผลิตภัณฑไลยุง และสมุนไพรที่ใหน้ํามัน

เพื่อศึกษาการวิเคราะหตนทุนผลิตภณัฑไลยุงจากสมุนไพร ตาํบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

ขอบเขตเนื้อหา บริบทชุมชน และความตองการในการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการวิเคราะห

และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวของ

การทําผลิตภัณฑไลยุงจาก

ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรและผูที่สนใจในตําบล

ทําการสุมตัวอยางแบบลูกโซจากผูประกอบการผลิต

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคือ ผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรและผูที่สนใจใน

รวมใชระยะเวลา  10 เดือน 



 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
ตนทุนผลิตภัณฑ หมายถึง คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑไลยุงซึ่งคิดเฉพาะ

รายจายที่เห็นชัดเจน มีการจายเกิดขึ้นจริงๆ  ประกอบดวยวัตถุดิบที่จัดทําขึ ้นเองหรือซื ้อมาเพื่อใชเปน

สวนประกอบที่สําคัญในการผลิตผลิตภัณฑ และคาใชจายในการผลิตเปนคาใชจายที่เ

สําหรับคาแรงงานทางตรง ที่เปนคาแรงในการจัดทําผลิตผลิตภัณฑไลยุง ในการวิจัยครั้งนี ้ยังไมไดนํามา

สวนประกอบคาแรงงานมาใชในการคํานวณ เนื่องจากเปนการพัฒนาผลิตภัณฑทําใหมีการทําใหมและทําซ้ํา 

จนกวาจะไดผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพใชงานไดดี

 ผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุง

ปรุง หรือแปรสภาพอื่นๆ ของวัตถุดิบ เชน บดละเอียด หรือสกัดจนไมเห็นรูปแบบเดิมตามธรรมชาติเพื่อผลิต

เปนผลิตภัณฑในการไลและปองกันยุง ไดแก การผลิตสเปรยหอมไลยุง การผลิตเจล

ยุง การทําเทียนสมุนไพรไลยุง และการทําแปงทากันยุง

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี

6.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสํารวจขอมูลเปนการศึกษาขอมูลสภาพทั่วไป และสมุนไพรในชุมชนที่เปนสวนผสมผลิตภัณฑ

ไลยุงดวยการสัมภาษณเชิงลึก  

ผูประกอบการ ผูที่สนใจเขารวมโครงการ และปราชญชุ

วิธีการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรคเพื่อใหชุมชนมีสวนรวม วางแผนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม

รวมกันดําเนินงาน ควบคุมและประเมินผลการดําเนินงาน

เชิงปฏิบัติการในการทําผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร และการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพรตั้งอยูบน

พื้นฐานความเปนจริงดําเนินการ

ดําเนินงานไดจัดสัมมนากลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน

ขอมูลสภาพทั่วไปและสมุนไพรในชุมชน

ทีเ่ปนสวนผสมผลติภณัฑไลยุง

สมุนไพรที่ใหน้ํามันหอมระเหยที่มกีลิ่น

ฉุนเปนเอกลักษณของชุมชน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

หมายถึง คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑไลยุงซึ่งคิดเฉพาะ

รายจายที่เห็นชัดเจน มีการจายเกิดขึ้นจริงๆ  ประกอบดวยวัตถุดิบที่จัดทําขึ ้นเองหรือซื ้อมาเพื่อใชเปน

สวนประกอบที่สําคัญในการผลิตผลิตภัณฑ และคาใชจายในการผลิตเปนคาใชจายที่เ

สําหรับคาแรงงานทางตรง ที่เปนคาแรงในการจัดทําผลิตผลิตภัณฑไลยุง ในการวิจัยครั้งนี ้ยังไมไดนํามา

สวนประกอบคาแรงงานมาใชในการคํานวณ เนื่องจากเปนการพัฒนาผลิตภัณฑทําใหมีการทําใหมและทําซ้ํา 

จนกวาจะไดผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพใชงานไดดี 

ลิตภัณฑสมุนไพรไลยุง หมายถึง  การนําวัตถุดิบและสมุนไพรซึ่งเปนปจจัยในการผลิต การผสม 

ปรุง หรือแปรสภาพอื่นๆ ของวัตถุดิบ เชน บดละเอียด หรือสกัดจนไมเห็นรูปแบบเดิมตามธรรมชาติเพื่อผลิต

เปนผลิตภัณฑในการไลและปองกันยุง ไดแก การผลิตสเปรยหอมไลยุง การผลิตเจลไลยุง การธูปสมุนไพรไล

ยุง การทําเทียนสมุนไพรไลยุง และการทําแปงทากันยุง 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) 

ขั้นการสํารวจขอมูลเปนการศึกษาขอมูลสภาพทั่วไป และสมุนไพรในชุมชนที่เปนสวนผสมผลิตภัณฑ

ไลยุงดวยการสัมภาษณเชิงลึก  2) ขั้นเตรียมการจัดกิจกรรม ในขั้นตอนนี้คณะผูวิจัยไดจัดเวทีสัมมนากลุมกับ

ผูประกอบการ ผูที่สนใจเขารวมโครงการ และปราชญชุมชนไดพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม  ดวย

วิธีการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรคเพื่อใหชุมชนมีสวนรวม วางแผนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม

รวมกันดําเนินงาน ควบคุมและประเมินผลการดําเนินงาน 3) ขั้นดําเนินการสงเสริมเปนการกําหนดกิจกรรมอบรม

การทําผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร และการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพรตั้งอยูบน

พื้นฐานความเปนจริงดําเนินการฝกปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหกับชุมชน และ 4) ขั้นติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานไดจัดสัมมนากลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 

สมุนไพรในชุมชน

ผลติภณัฑไลยุง 

สมุนไพรที่ใหน้ํามันหอมระเหยที่มกีลิ่น

ฉุนเปนเอกลักษณของชุมชน 

ผลติภณัฑ์

สมนุไพร 

การวิเคราะหตนทุน

ผลิตภัณฑไลยุงจาก

สมุนไพร
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

หมายถึง คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑไลยุงซึ่งคิดเฉพาะ

รายจายที่เห็นชัดเจน มีการจายเกิดขึ้นจริงๆ  ประกอบดวยวัตถุดิบที่จัดทําขึ ้นเองหรือซื ้อมาเพื่อใชเปน

สวนประกอบที่สําคัญในการผลิตผลิตภัณฑ และคาใชจายในการผลิตเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการผลิต 

สําหรับคาแรงงานทางตรง ที่เปนคาแรงในการจัดทําผลิตผลิตภัณฑไลยุง ในการวิจัยครั้งนี ้ยังไมไดนํามา

สวนประกอบคาแรงงานมาใชในการคํานวณ เนื่องจากเปนการพัฒนาผลิตภัณฑทําใหมีการทําใหมและทําซ้ํา 

หมายถึง  การนําวัตถุดิบและสมุนไพรซึ่งเปนปจจัยในการผลิต การผสม 

ปรุง หรือแปรสภาพอื่นๆ ของวัตถุดิบ เชน บดละเอียด หรือสกัดจนไมเห็นรูปแบบเดิมตามธรรมชาติเพื่อผลิต

ไลยุง การธูปสมุนไพรไล

(Participatory Action Research : PAR) ประกอบดวย 4

ขั้นการสํารวจขอมูลเปนการศึกษาขอมูลสภาพทั่วไป และสมุนไพรในชุมชนที่เปนสวนผสมผลิตภัณฑ

ขั้นเตรียมการจัดกิจกรรม ในขั้นตอนนี้คณะผูวิจัยไดจัดเวทีสัมมนากลุมกับ

มชนไดพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม  ดวย

วิธีการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรคเพื่อใหชุมชนมีสวนรวม วางแผนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม

ขั้นดําเนินการสงเสริมเปนการกําหนดกิจกรรมอบรม

การทําผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร และการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพรตั้งอยูบน

ขั้นติดตามประเมินผลการ

การวิเคราะหตนทุน

ผลิตภัณฑไลยุงจาก

สมุนไพร 



 

 

 6.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบบันทึกผลการดําเนินงานเรื่อง

วัสดุอุปกรณ วิธีการผลิตผลิตภัณฑไลยุง การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุง การบันทึกภาคสนามพรอมทั้ง

การบันทึกการสังเกตในการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ สวนการสัมภาษณเชิงลึกจ

ขอมูล การสัมมนากลุมยอยเพื่อผูประกอบการที่เขารวมโครงการ เกิด

และแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริง แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิเคราะหสถานการณจริง 

และไดชี้แจงเรื่องกิจกรรมที่ตองทํา เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจตรงกันในบทบาทหนาที่ของแตละฝายในการ

ทํางานวิจัย  สําหรับกิจกรรมสรางการเรียนรูรวมกันระหวางวิทยากรและผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

สมุนไพรไลยุง (ธานินทร  ศิลปจารุ

การศึกษา และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว

 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ

ผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรเก็บขอมูลทุกขั้นตอนที่ดําเนินการ

กระบวนการกลุมสัมพันธ กระบวนการกลุมยอย

 การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

สังเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัย

 

7. ผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะหขอมลูสรุป

 7.1 ขอมูลสภาพทั่วไปสมุนไพรในชุมชนที่เปนสวนผสมผลิตภัณฑไลยุงและสมุนไพรที่ใหน้ํามันหอม

ระเหยที่มีกลิ่นฉุนเปนเอกลกัษณของชุมชน

 (1) จากการศึกษาสภาพทั่วไปและสมุนไพรในชุมชนท่ีเปนสวนผสมผลิตภัณฑไลยุงพบวาในตําบลสันสลี อยู

บนดอยสูงที่เต็มไปดวยพืชพรรณไมนานาชนิ

ปญญาทองถิ่นของชุมชนไดนําสมุนไพรมาใชประโยชนในหลายๆ ทาง มีการนําสมุนไพรไลยุง และมีการนําพืช

สมุนไพรมาใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนเรื่องใกลตัวอยางยิ่ง  สมุนไพรบางชนิดก็ตองไปหาในปาชาวบานจึงนํามาปลู

ไวในบานของตนเองเพื่อใหสะดวกในการนํามาใช และไดรับการสงเสริมจากหนวยงานราชการทําใหบริเวณในตําบล

สันสลีมีพืชสมุนไพรที่สามารถใชไลยุงไดจํานวนมาก

สมุนไพรที่สามารถหาไดสะดวกและสามารถใชไลยุง มีดังนี้

   1) ตนตะไครหอม ถือเปนสมุนไพรที่สําคัญในชุมชน และห

ยุงและเปนสวนประกอบของลูกประคบ

การทําอาหารเพื่อใหมีรถชาติที่อรอยและมีกลิ่นหอมของตะไครหอม และนําใบตะไครหอมไปตากแหงเพื่อทําเปนลูก

ประคบ และใชเปนยากันยุง 

ตะไครหอม ตนและใบมีกลิ่นฉุนจนรับประทานเปนอาหารไมได สามารถใชตนสดนํามาทุบแลววางไวใช

สําหรับกันยุงไดดีและสามารถนําน้ํามันหอมระเหยตะไครหอมทาตามตัวไลแมลงและยุงไดที่เปนสาเหตุหลักของโรค

ไขเลือดออก โรคมาลาเรีย และเทาชางดวย

น้ํามันสกัดตะไครหอม

ทั้งตนใชตะไครหอม 4-5 ตน นํามาทั้งตน ทุบๆ วางทิ้งไวในหองมืดๆ กลิ่นน้ํามันหอมระเหยออกมา ยุง แมลงจะหนี

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบบันทึกผลการดําเนินงานเรื่อง

วัสดุอุปกรณ วิธีการผลิตผลิตภัณฑไลยุง การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุง การบันทึกภาคสนามพรอมทั้ง

การบันทึกการสังเกตในการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ สวนการสัมภาษณเชิงลึกจ

ขอมูล การสัมมนากลุมยอยเพื่อผูประกอบการที่เขารวมโครงการ เกิดสัมพันธภาพที่ดีปรึกษาเนนการพูดคุย ชี้แจง

และแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริง แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิเคราะหสถานการณจริง 

ตองทํา เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจตรงกันในบทบาทหนาที่ของแตละฝายในการ

สําหรับกิจกรรมสรางการเรียนรูรวมกันระหวางวิทยากรและผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

ธานินทร  ศิลปจารุ, 2555) เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้ สามารถตรวจสอบวัดไดตรงตามแนวคิดของ

การศึกษา และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว 

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ

ผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรเก็บขอมูลทุกขั้นตอนที่ดําเนินการ

การกลุมสัมพันธ กระบวนการกลุมยอยสังเกต  และการทําเวทีเสวนา 

การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis

สังเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมลูสรุปไดดังนี ้

ข อมูลสภาพทั่วไปสมุนไพรในชุมชนที่เปนสวนผสมผลิตภัณฑไลยุงและสมุนไพรที่ใหน้ํามันหอม

ระเหยที่มีกลิ่นฉุนเปนเอกลกัษณของชุมชน 

จากการศึกษาสภาพทั่วไปและสมุนไพรในชุมชนท่ีเปนสวนผสมผลิตภัณฑไลยุงพบวาในตําบลสันสลี อยู

บนดอยสูงที่เต็มไปดวยพืชพรรณไมนานาชนิด ในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ และสมุนไพรที่หลากหลาย ดวยภูมิ

ปญญาทองถิ่นของชุมชนไดนําสมุนไพรมาใชประโยชนในหลายๆ ทาง มีการนําสมุนไพรไลยุง และมีการนําพืช

สมุนไพรมาใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนเรื่องใกลตัวอยางยิ่ง  สมุนไพรบางชนิดก็ตองไปหาในปาชาวบานจึงนํามาปลู

ไวในบานของตนเองเพื่อใหสะดวกในการนํามาใช และไดรับการสงเสริมจากหนวยงานราชการทําใหบริเวณในตําบล

สันสลีมีพืชสมุนไพรที่สามารถใชไลยุงไดจํานวนมาก 

สมุนไพรที่สามารถหาไดสะดวกและสามารถใชไลยุง มีดังนี ้

ตนตะไครหอม ถือเปนสมุนไพรที่สําคัญในชุมชน และหาไดงายชาวบานจึงมักนํามาใชกัน

ยุงและเปนสวนประกอบของลูกประคบคนในชุมชนปางมะขามปอมนําตะไครหอมนํามาใชเปนสวนประกอบใน

การทําอาหารเพื่อใหมีรถชาติที่อรอยและมีกลิ่นหอมของตะไครหอม และนําใบตะไครหอมไปตากแหงเพื่อทําเปนลูก

ตนและใบมีกลิ่นฉุนจนรับประทานเปนอาหารไมได สามารถใชตนสดนํามาทุบแลววางไวใช

สําหรับกันยุงไดดีและสามารถนําน้ํามันหอมระเหยตะไครหอมทาตามตัวไลแมลงและยุงไดที่เปนสาเหตุหลักของโรค

ไขเลือดออก โรคมาลาเรีย และเทาชางดวย 

น้ํามันสกัดตะไครหอม ปรุงกับนํ้าหอมทาตัวปองกันยุงกัด ใสกระบอกสูบผสมกับน้ํามันอ่ืนฉีดไลยุงไดดีมาก

ตน นํามาทั้งตน ทุบๆ วางทิ้งไวในหองมืดๆ กลิ่นน้ํามันหอมระเหยออกมา ยุง แมลงจะหนี
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบบันทึกผลการดําเนินงานเรื่อง

วัสดุอุปกรณ วิธีการผลิตผลิตภัณฑไลยุง การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุง การบันทึกภาคสนามพรอมทั้ง

การบันทึกการสังเกตในการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ สวนการสัมภาษณเชิงลึกจากผูประกอบการที่ให

สัมพันธภาพที่ดีปรึกษาเนนการพูดคุย ชี้แจง

และแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริง แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิเคราะหสถานการณจริง 

ตองทํา เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจตรงกันในบทบาทหนาที่ของแตละฝายในการ

สําหรับกิจกรรมสรางการเรียนรูรวมกันระหวางวิทยากรและผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

อบวัดไดตรงตามแนวคิดของ

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ

ผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรเก็บขอมูลทุกขั้นตอนที่ดําเนินการใชวิธีการสัมภาษณ 

Content Analysis) จัดระบบขอมูลและ

ขอมูลสภาพทั่วไปสมุนไพรในชุมชนที่เปนสวนผสมผลิตภัณฑไลยุงและสมุนไพรที่ใหน้ํามันหอม

จากการศึกษาสภาพทั่วไปและสมุนไพรในชุมชนท่ีเปนสวนผสมผลิตภัณฑไลยุงพบวาในตําบลสันสลี อยู

ด ในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ และสมุนไพรที่หลากหลาย ดวยภูมิ

ปญญาทองถิ่นของชุมชนไดนําสมุนไพรมาใชประโยชนในหลายๆ ทาง มีการนําสมุนไพรไลยุง และมีการนําพืช

สมุนไพรมาใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนเรื่องใกลตัวอยางยิ่ง  สมุนไพรบางชนิดก็ตองไปหาในปาชาวบานจึงนํามาปลูก

ไวในบานของตนเองเพื่อใหสะดวกในการนํามาใช และไดรับการสงเสริมจากหนวยงานราชการทําใหบริเวณในตําบล

าไดงายชาวบานจึงมักนํามาใชกัน

คนในชุมชนปางมะขามปอมนําตะไครหอมนํามาใชเปนสวนประกอบใน

การทําอาหารเพื่อใหมีรถชาติที่อรอยและมีกลิ่นหอมของตะไครหอม และนําใบตะไครหอมไปตากแหงเพื่อทําเปนลูก

ตนและใบมีกลิ่นฉุนจนรับประทานเปนอาหารไมได สามารถใชตนสดนํามาทุบแลววางไวใช

สําหรับกันยุงไดดีและสามารถนําน้ํามันหอมระเหยตะไครหอมทาตามตัวไลแมลงและยุงไดที่เปนสาเหตุหลักของโรค

ใสกระบอกสูบผสมกับน้ํามันอ่ืนฉีดไลยุงไดดีมาก

ตน นํามาทั้งตน ทุบๆ วางทิ้งไวในหองมืดๆ กลิ่นน้ํามันหอมระเหยออกมา ยุง แมลงจะหนี



 

 

หมดยากันยุงที่ชาวบานสกัดเองท่ีทํามาจากตะไครหอมมีกลิ่นหอมมากคนในชุมชนนําตะไค

เปนลูกประคบ และใชเปนยากันยุงใชสด แหง ชนิดเดี่ยวไดการนําน้ํามันหอมระเหยสกัดจากตนตะไครหอมสามารถ

ใชไลแมลงได เมื่อนําน้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอม มาทดสอบกับยุงมีผลปองกันยุงกัดไดนาน 

หอมยังมีฤทธิ์ไลผีเสื้อกลางคืน และ

   2) ยูคาลิปตัส สามารถสกัดน้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัส ก็สามารถนําไปตอยอดเปนผลิตภัณฑเทียนหอม

ไลยุงได น้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัส สูตรออรแกนิค ก็สามารถชวยสามารถชวยในการไลยุง แมลงตางๆ ยังชวยให

รูสึกผอนคลาย สดชื่น หรือแมกระทั้งอาการคั

ระเหยจากยูคาลิปตัสยังสามารถปรับสภาพอากาศในหองใหสดชื่น แถมยังสามารถฆาเชื้อโรคบางชนิดได เชน เชื้อ

ไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และนอกจากนี้ยังสามารถจุดเพื่อสรางบรรยากาศในการรับประทานอาหารไดอีกดวย จุดเพื่

ประดับตกแตงสถานที่ตางๆ ไดอีกดวย  

   3)มะกรูดเปนไมยืนตนขนาดเล็ก เปนไมเนื้อแข็ง ลําตนและกิ่งมีหนามยาวเล็กนอย ใบสีเขียวแกพ้ืนผิวใบ

เรียบเกลี้ยง เปนมัน คอนขางหนา มีกลิ่นหอมมากเพราะมีตอมน้ํามันอยู ซึ่งผลแบบ ผลสม ใบดานบนสีเขม ใตใบสี

ออน กลีบดอกสีขาว เกสรสีเหลือง รวงงาย มีกลิ่นหอม มีผลสีเขียวเขมคลายมะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัวทาย

ของผลเปนจุก ผลออนมีเปนสีเขียวแก เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองสด พันธุที่มีผลเล็ก ผิวจะขรุขระนอยกวาและ

ไมมีจุกที่ขั้ว ภายในมีเมล็ดจํานวนมากๆ

มีน้ํามันหอมระเหยอยูมาก บางครั้งสามารถนําไปใชไลแมลงบางชนิด

    4)ตะไครแดง  ตนอวบใหญสีแดง มีกลิ่นหอมฉุนรุนแรงกวาตะไครอื่นๆ ราก ลําตน คั้นเอาน้ําไลยุง ลํา

ตนและใบใชทําธูปหรือสเปรยไลยุง  และกาบ

ผิวหนังกันยุง แมลง  

  (2)จากการศึกษาสมุนไพรที่ใหน้ํามันหอมระเหยที่มีกลิ่นฉุนเปนเอกลักษณของชุมชน พบวา คนในชุมชน

ไดชวยกันคิดที่จะทําผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุงตะไครหอม เพื่อกําจัดและปองกันยุงขึ้

ตะไครหอมในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชนและเพิ่มมูลคา ชวยหยุดปญหาการแพสารเคมี และเหลานี้กอใหเกิด

ปญหาสําหรับผูใชบางคนเกิดอาการแพ  

7.2 การผลิตผลิตภัณฑและการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร ตําบลสันสลี อําเภอเวียง

ปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 คณะผูวิจัยไดสงเสริมใหเกิดการดําเนินการ

ใหความรูการทําผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพรและและการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพรเปนเอกลกัษณ

ของชุมชน   

 

 คณะผูวิจัยและผูรวมวิจัยที่เปนนักศึกษาที่เรียนวิชาการวิจัยทางการบัญชีไดนําสมุนไพรในทองถิ่นไปผลิต

ผลิตภัณฑไลยุงรวมกับชุมชนไดผลิตภัณฑจํานวน 

รูปแบบสเปรย เจล เทียน ยาจุดกันยุงและอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

(1.1)  กลุมผลิตภัณฑสเปรย  ประกอบดวย 

ไลยุง กลิ่นมะกรูด4)สเปรยกันยุงใบสะระแหน

วัตถุดิบที่มีสวนประกอบของนํ้ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด น้ําหอมตะไครหอม ตะไครหอมและตะไครแดง

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

หมดยากันยุงที่ชาวบานสกัดเองท่ีทํามาจากตะไครหอมมีกลิ่นหอมมากคนในชุมชนนําตะไค

เปนลูกประคบ และใชเปนยากันยุงใชสด แหง ชนิดเดี่ยวไดการนําน้ํามันหอมระเหยสกัดจากตนตะไครหอมสามารถ

เมื่อนําน้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอม มาทดสอบกับยุงมีผลปองกันยุงกัดไดนาน 

หอมยังมีฤทธิ์ไลผีเสื้อกลางคืน และพวกแมลงบินตางๆ ได 

ยูคาลิปตัส สามารถสกัดน้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัส ก็สามารถนําไปตอยอดเปนผลิตภัณฑเทียนหอม

ไลยุงได น้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัส สูตรออรแกนิค ก็สามารถชวยสามารถชวยในการไลยุง แมลงตางๆ ยังชวยให

รูสึกผอนคลาย สดชื่น หรือแมกระทั้งอาการคัดจมูกจากหวัดก็ตาม  อาการแพอากาศ อาการไซนัส ซึ่งน้ํามันหอม

ระเหยจากยูคาลิปตัสยังสามารถปรับสภาพอากาศในหองใหสดชื่น แถมยังสามารถฆาเชื้อโรคบางชนิดได เชน เชื้อ

ไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และนอกจากนี้ยังสามารถจุดเพื่อสรางบรรยากาศในการรับประทานอาหารไดอีกดวย จุดเพื่

ประดับตกแตงสถานที่ตางๆ ไดอีกดวย   

เปนไมยืนตนขนาดเล็ก เปนไมเนื้อแข็ง ลําตนและกิ่งมีหนามยาวเล็กนอย ใบสีเขียวแกพ้ืนผิวใบ

เรียบเกลี้ยง เปนมัน คอนขางหนา มีกลิ่นหอมมากเพราะมีตอมน้ํามันอยู ซึ่งผลแบบ ผลสม ใบดานบนสีเขม ใตใบสี

บดอกสีขาว เกสรสีเหลือง รวงงาย มีกลิ่นหอม มีผลสีเขียวเขมคลายมะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัวทาย

ของผลเปนจุก ผลออนมีเปนสีเขียวแก เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองสด พันธุที่มีผลเล็ก ผิวจะขรุขระนอยกวาและ

ไมมีจุกที่ขั้ว ภายในมีเมล็ดจํานวนมากๆน้ํามะกรูดมีรสเปรี้ยว กลิ่นฉุนคลายใบ มะกรูดมีสวนเปลือกที่หนา ในมะกรูด

มีน้ํามันหอมระเหยอยูมาก บางครั้งสามารถนําไปใชไลแมลงบางชนิด 

ตะไครแดง  ตนอวบใหญสีแดง มีกลิ่นหอมฉุนรุนแรงกวาตะไครอื่นๆ ราก ลําตน คั้นเอาน้ําไลยุง ลํา

ตนและใบใชทําธูปหรือสเปรยไลยุง  และกาบ นํามากลั่นไดน้ํามันหอมระเหย ใชเปนเครื่องหอม เชน สบู หรือพนทา

จากการศึกษาสมุนไพรที่ใหน้ํามันหอมระเหยที่มีกลิ่นฉุนเปนเอกลักษณของชุมชน พบวา คนในชุมชน

ไดชวยกันคิดที่จะทําผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุงตะไครหอม เพื่อกําจัดและปองกันยุงขึ้นมาโดยชุมชนไดนําสมุนไพร

ตะไครหอมในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชนและเพิ่มมูลคา ชวยหยุดปญหาการแพสารเคมี และเหลานี้กอใหเกิด

ปญหาสําหรับผูใชบางคนเกิดอาการแพ   

การผลิตผลิตภัณฑและการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร ตําบลสันสลี อําเภอเวียง

คณะผูวิจัยไดสงเสริมใหเกิดการดําเนินการฝกปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหกับชุมชน บรรยายชี้แจง อธิบาย

ใหความรูการทําผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพรและและการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพรเปนเอกลกัษณ

  (1) การอบรมเชิงปฏิบัติการในการทําผลติภณัฑไลยุงจากสมุนไพร

คณะผูวิจัยและผูรวมวิจัยที่เปนนักศึกษาที่เรียนวิชาการวิจัยทางการบัญชีไดนําสมุนไพรในทองถิ่นไปผลิต

ผลิตภัณฑไลยุงรวมกับชุมชนไดผลิตภัณฑจํานวน 19 ผลิตภัณฑและไดคํานวณตนทุนการผลิต  โดยแบงผลิตภัณฑใน

ยาจุดกันยุงและอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี ้

กลุมผลิตภัณฑสเปรย  ประกอบดวย 1) สเปรยกันยุง2)สเปรยไลยุง กลิ่นตะไครหอม

สเปรยกันยุงใบสะระแหนและ 5) สเปรยสมุนไพรกันยุง กลิ่นมะกรูด ผลิตภัณฑกลุมนี้ทําจาก

วัตถุดิบที่มีสวนประกอบของนํ้ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด น้ําหอมตะไครหอม ตะไครหอมและตะไครแดง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

หมดยากันยุงที่ชาวบานสกัดเองท่ีทํามาจากตะไครหอมมีกลิ่นหอมมากคนในชุมชนนําตะไครหอมไปตามแหงเพื่อทํา

เปนลูกประคบ และใชเปนยากันยุงใชสด แหง ชนิดเดี่ยวไดการนําน้ํามันหอมระเหยสกัดจากตนตะไครหอมสามารถ

เมื่อนําน้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอม มาทดสอบกับยุงมีผลปองกันยุงกัดไดนาน 8-10ชั่วโมง กลิ่น

ยูคาลิปตัส สามารถสกัดน้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัส ก็สามารถนําไปตอยอดเปนผลิตภัณฑเทียนหอม

ไลยุงได น้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัส สูตรออรแกนิค ก็สามารถชวยสามารถชวยในการไลยุง แมลงตางๆ ยังชวยให

ดจมูกจากหวัดก็ตาม  อาการแพอากาศ อาการไซนัส ซึ่งน้ํามันหอม

ระเหยจากยูคาลิปตัสยังสามารถปรับสภาพอากาศในหองใหสดชื่น แถมยังสามารถฆาเชื้อโรคบางชนิดได เชน เชื้อ

ไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และนอกจากนี้ยังสามารถจุดเพื่อสรางบรรยากาศในการรับประทานอาหารไดอีกดวย จุดเพื่อ

เปนไมยืนตนขนาดเล็ก เปนไมเนื้อแข็ง ลําตนและกิ่งมีหนามยาวเล็กนอย ใบสีเขียวแกพ้ืนผิวใบ

เรียบเกลี้ยง เปนมัน คอนขางหนา มีกลิ่นหอมมากเพราะมีตอมน้ํามันอยู ซึ่งผลแบบ ผลสม ใบดานบนสีเขม ใตใบสี

บดอกสีขาว เกสรสีเหลือง รวงงาย มีกลิ่นหอม มีผลสีเขียวเขมคลายมะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัวทาย

ของผลเปนจุก ผลออนมีเปนสีเขียวแก เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองสด พันธุที่มีผลเล็ก ผิวจะขรุขระนอยกวาและ

รสเปรี้ยว กลิ่นฉุนคลายใบ มะกรูดมีสวนเปลือกที่หนา ในมะกรูด

ตะไครแดง  ตนอวบใหญสีแดง มีกลิ่นหอมฉุนรุนแรงกวาตะไครอื่นๆ ราก ลําตน คั้นเอาน้ําไลยุง ลํา

นํามากลั่นไดน้ํามันหอมระเหย ใชเปนเครื่องหอม เชน สบู หรือพนทา

จากการศึกษาสมุนไพรที่ใหน้ํามันหอมระเหยที่มีกลิ่นฉุนเปนเอกลักษณของชุมชน พบวา คนในชุมชน

นมาโดยชุมชนไดนําสมุนไพร

ตะไครหอมในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชนและเพิ่มมูลคา ชวยหยุดปญหาการแพสารเคมี และเหลานี้กอใหเกิด

การผลิตผลิตภัณฑและการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร ตําบลสันสลี อําเภอเวียง

ใหกับชุมชน บรรยายชี้แจง อธิบาย

ใหความรูการทําผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพรและและการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพรเปนเอกลกัษณ

รในการทําผลติภณัฑไลยุงจากสมุนไพร 

คณะผูวิจัยและผูรวมวิจัยที่เปนนักศึกษาที่เรียนวิชาการวิจัยทางการบัญชีไดนําสมุนไพรในทองถิ่นไปผลิต

ผลิตภัณฑและไดคํานวณตนทุนการผลิต  โดยแบงผลิตภัณฑใน

สเปรยไลยุง กลิ่นตะไครหอม3) สเปรย

สเปรยสมุนไพรกันยุง กลิ่นมะกรูด ผลิตภัณฑกลุมนี้ทําจาก

วัตถุดิบที่มีสวนประกอบของนํ้ามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด น้ําหอมตะไครหอม ตะไครหอมและตะไครแดง 



 

 

(1.2)  กลุมเจล 

ไลยุงและ 4) เจลหอมเพอรริเมอร ผลิตภัณฑกลุมนี้ทําจากวัตถุดิบที่มีสวนประกอบของน้ํามันหอมระเหยจากตะไคร

หอม   

(1.3)  กลุมผลิตภัณฑเทียน  ประกอบดวย 

หอม3) เทียนหอมน้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัสไลยุง

ผลิตภัณฑกลุมนี้ทําจากวัตถุดิบที่มีสวนประกอบของน้ํามันหอม

และเปลือกสม  

(1.4)  กลุมผลิตภัณฑยาจุดกันยุง  ประกอบดวย 

และ 3) ยาจุดกันยุงจากใบสะระแหน ผลิตภัณฑกลุมนี้ทําจากวัตถุดิบที่มีสวนประกอบของน้ํามันหอมระเหยจาก

ตะไครหอม เปลือกสม และใบสะระแหน

(1.5)  กลุมผลิตภัณฑยาไลยุงอ่ืนๆ  ประกอบดวย 

(2)การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร

 คณะผูวิจัยและคนในชุมชนไดมีการจัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกันในการใหความรูการทํา

ผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพรและและการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงมีรายละเอียดดังนี้

(2.1) การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ

กลุมดังน้ี 

(2.1.1) กลุมผลิตภัณฑสเปรย  ประกอบดวย 

สเปรยไลยุง กลิ่นมะกรูด4)สเปรยกันยุงใบสะระแหน

การทดสอบประสิทธิภาพ ใ

ผลิตภัณฑทั้ง 5 ชนิดสามารถปองกันยุงไดดีแตบางคนอาจไมคอยชอบกลิ่นรุนแรง อาจมีอาการเวียนหัวได

 ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑไลยุง

สมุนไพรกันยุง กลิ่นมะกรูด ราคาตอหนวย 

บาท  สเปรยไลยุง กลิ่นตะไครหอม ราคาตอหนวย 

ไดแกสเปรยกันยุงใบสะระแหน ราคาตอหนวย 

(2.1.2) กลุมผลิตภัณฑเจล 

สอง 3)เจลสเปรยไลยุงและ 4)

การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถไลยุงไดประมาณ 

4 ชนิดสามารถปองกันยุงไดดี 

 ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑไลยุง

ยุง แบบท่ีหนึ่งราคาตอหนวย 28

เจลสเปรยไลยุง ราคาตอหนวย 

เมอร ราคาตอหนวย 14.75 บาท    

(2.1.3) กลุมผลิตภัณฑเทียน  ประกอบดวย 

ตะไครหอม3)เทียนหอมน้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัสไลยุง

การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถไลยุงไดประมาณ 

ผลิตภัณฑทั้ง 5 ชนิดสามารถปองกันยุงไดดี

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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กลุมเจล ประกอบดวย 1) เจลหอมไลยุงแบบท่ีหนึ่ง2) เจลหอมไลยุง

อมเพอรริเมอร ผลิตภัณฑกลุมนี้ทําจากวัตถุดิบที่มีสวนประกอบของน้ํามันหอมระเหยจากตะไคร

กลุมผลิตภัณฑเทียน  ประกอบดวย 1) เทียนตะไครหอมไลยุง2) เทียนหอมไลยุงกลิ่นตะไคร

เทียนหอมน้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัสไลยุงออรแกนิค4) เทียนหอมไลยุง และ

ผลิตภัณฑกลุมนี้ทําจากวัตถุดิบที่มีสวนประกอบของน้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอม น้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัส 

กลุมผลิตภัณฑยาจุดกันยุง  ประกอบดวย 1) ยาจุดกันยุงจากเปลือกสม

ยาจุดกันยุงจากใบสะระแหน ผลิตภัณฑกลุมนี้ทําจากวัตถุดิบที่มีสวนประกอบของน้ํามันหอมระเหยจาก

ตะไครหอม เปลือกสม และใบสะระแหน 

กลุมผลิตภัณฑยาไลยุงอ่ืนๆ  ประกอบดวย 1) ตุกตาไลยุงและ 2) แปงสมุนไพรทากันยุง

การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร 

คณะผูวิจัยและคนในชุมชนไดมีการจัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกันในการใหความรูการทํา

ผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพรและและการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงมีรายละเอียดดังนี้

การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและการคํานวณตนทุนในการไลและปองกันยุงในแตละ

กลุมผลิตภัณฑสเปรย  ประกอบดวย 1) สเปรยกันยุง2) สเปรยไลยุง กลิ่นตะไครหอม

สเปรยกันยุงใบสะระแหนและ 5) สเปรยสมุนไพรกันยุง กลิ่นมะกรูด 

การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถไลยุงไดประมาณ 

ชนิดสามารถปองกันยุงไดดีแตบางคนอาจไมคอยชอบกลิ่นรุนแรง อาจมีอาการเวียนหัวได

ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑไลยุงกลุมผลิตภัณฑสเปรย ผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอหนวยมากที่สุดไดแก สเปรย

สมุนไพรกันยุง กลิ่นมะกรูด ราคาตอหนวย 31.50 บาท รองลงมาคือ สเปรยไลยุง กลิ่นมะกรูด ราคาตอหนวย 

บาท  สเปรยไลยุง กลิ่นตะไครหอม ราคาตอหนวย 19.20 บาท  และ สําหรับผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด 

ไดแกสเปรยกันยุงใบสะระแหน ราคาตอหนวย 10.50 บาท     

กลุมผลิตภัณฑเจล ประกอบดวย 1) เจลหอมไลยุงแบบที่หนึ่ง 

) เจลหอมเพอรริเมอร  

การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถไลยุงไดประมาณ 2-3 

 

ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑไลยุงกลุมผลิตภัณฑเจล ผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอหนวยมากที่สุดไดแก 

28.48 บาท รองลงมาคือ เจลหอมไลยุง แบบท่ีสองราคาตอหนวย 

เจลสเปรยไลยุง ราคาตอหนวย 17.33 บาท  สําหรับผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด ไดแกเจลหอม เพอรริ

บาท     

กลุมผลิตภัณฑเทียน  ประกอบดวย 1) เทียนตะไครหอมไลยุง

เทียนหอมน้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัสไลยุงออรแกนิค4) เทียนหอมไลยุง และ 

การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถไลยุงไดประมาณ 

ชนิดสามารถปองกันยุงไดดี 
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เจลหอมไลยุง แบบที่สอง 3)เจลสเปรย

อมเพอรริเมอร ผลิตภัณฑกลุมนี้ทําจากวัตถุดิบที่มีสวนประกอบของน้ํามันหอมระเหยจากตะไคร

เทียนหอมไลยุงกลิ่นตะไคร

และ 5)เทียนเปลือกสมไลยุง

จากตะไครหอม น้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัส 

ยาจุดกันยุงจากเปลือกสม2) สมุนไพรจุดกันยุง

ยาจุดกันยุงจากใบสะระแหน ผลิตภัณฑกลุมนี้ทําจากวัตถุดิบที่มีสวนประกอบของน้ํามันหอมระเหยจาก

แปงสมุนไพรทากันยุง 

คณะผูวิจัยและคนในชุมชนไดมีการจัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกันในการใหความรูการทํา

ผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพรและและการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงมีรายละเอียดดังนี ้

และการคํานวณตนทุนในการไลและปองกันยุงในแตละ

สเปรยไลยุง กลิ่นตะไครหอม3) 

สเปรยสมุนไพรกันยุง กลิ่นมะกรูด  

นการไลและปองกันยุง สามารถไลยุงไดประมาณ 30-40 นาที  พบวา

ชนิดสามารถปองกันยุงไดดีแตบางคนอาจไมคอยชอบกลิ่นรุนแรง อาจมีอาการเวียนหัวได 

ผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอหนวยมากที่สุดไดแก สเปรย

บาท รองลงมาคือ สเปรยไลยุง กลิ่นมะกรูด ราคาตอหนวย 29.10 

บาท  และ สําหรับผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด 

แบบที่หนึ่ง 2) เจลหอมไลยุง แบบที่

3 วัน  พบวาผลิตภัณฑทั้ง 

ผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอหนวยมากที่สุดไดแก เจลหอมไล

แบบท่ีสองราคาตอหนวย 23.50 บาท    และ 

ตภัณฑที่มีตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด ไดแกเจลหอม เพอรริ

เทียนตะไครหอมไลยุง2) เทียนหอมไลยุงกลิ่น

และ 5)เทียนเปลือกสมไลยุง 

การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถไลยุงไดประมาณ 60-80 นาที  พบวา



 

 

ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑไลยุง

ไลยุงกลิ่นตะไครหอม ราคาตอหนวย 

เทียนหอมน้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัสไลยุง

หนวยต่ําที่สุด ไดแกเทียนเปลือกสมไลยุงราคาตอหนวย 

(2.1.4) กลุมผลิตภัณฑยาจุดกันยุง  ประกอบดวย 

3) สมุนไพรจุดกันยุงและ 4) ยาจุดกันยุงจากใบสะระแหน

การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถจุดไดเปนเวลาเฉลี่ยอยูระหวาง  

พบวาผลิตภัณฑทั้ง 4 ชนิดสามารถปองกันยุงไดดีเนื่องจากทํามาจากตะไครหอม เปลือกสม และใบสะระแหน

 ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑไลยุง

จุดกันยุงจากเปลือกสม ราคาตอหนวย 

และธูปหอมไลยุง ราคาตอหนวย 

(2.1.5) กลุมผลิตภัณฑยาไลยุงอ่ืนๆ  ประกอบดวย 

การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง แปงสมุนไพรทากันยุงสามารถทากันยุงไดพอใ

ประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุงไดนอยมีรายละเอียดตนทุนการผลิต 

ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑไลยุง

ตุกตาไลยุง ราคาตอหนวย 9.20 

(2.2) การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร

 การซื้อขายสินคาทั้งในตลาดภายในและตางประเทศ มักจะมีการสํารวจราคาขายของสินคาที่ตองการใน

ชองทางการจําหนายจากรานคาหรืออี

ขอสวนลดราคา ดังนั้นผูประกอบการจึงมีการกําหนดราคาขายที่ผานขบวนการคิดอยางมีระบบ เพื่อเสนอขายสินคา 

และจะตองไดรับเงินคาตอบแทนที่คุมคากับคาใชจายทั้งหมดในการผลิตและการนําสินคาออกจําหนาย รวมทั้งผล

กําไรดวย จึงจําเปนที่ผูประกอบการสามารถคิดวิเคราะหใหเห็นถึงตนทุนและราคาที่แทจริงและเหมาะสมของ

ผลิตภัณฑไดอยางถูกตองมากที่สุด

 จากผลิตภัณฑทั้งหมด จํานวน 

ชุมชนก็ไดมีการผลิตและจําหนายอยูแลว 

ไปทําใหไดความรูใหมเพิ่มเติมมาก และไดรวมกันวิเคราะหในการทําผลิตภัณฑ  พบวา

1)  การผลิตในครั้งแรกอาจมีเสียหายตองผลิตซ้ําทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มเปนสองเทา  เชน การทําน้ํามัน

หอมระเหยในครั้งแรก ไดน้ํามันไมหอมและมีสีขุน ไมสามารถนํามาทําสเปยน้ํามันตะไครหอมได หรือการขึ้นธูปใน

ครั้งแรก เกิดการรวน ทําใหตองผลิตใหม จนกวาจะไดผลิตภัณฑที่ใชได

2) การผลิตตองลองทํา เพื่อใหไดผลิตภัณฑคงที่ทําใหสิ้นเปลืองวัตถุดิบ  ถาไดนําวิเคราะหตนทุนก

ทั้งหมดจะทําใหมีตนทุนการผลิตที่สูงได

3) ในการผลิตชวงแรก ไมสามารถนําคาแรงงานมาคํานวณเนื่องจากใชเวลาผลิตนานและตองลองทําซ้ํา

4) เมื่อทําซ้ําหลายครั้งทําใหสามารถทราบตนทุนในการผลิตจริงได และควรหาวิธีการแกไขปรับปรุงเพื่อให

ตนทุนการผลิตลดลงได 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑไลยุงกลุมผลิตภัณฑเทียน ผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอหนวยมากที่สุดไดแก เทียนหอม

ะไครหอม ราคาตอหนวย 18.33 บาท รองลงมาคือ เทียนหอมไลยุง ราคาตอหนวย 

เทียนหอมน้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัสไลยุงออรแกนิค ราคาตอหนวย 8.37 บาท  สําหรับผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอ

หนวยต่ําที่สุด ไดแกเทียนเปลือกสมไลยุงราคาตอหนวย 7.50 บาท     

กลุมผลิตภัณฑยาจุดกันยุง  ประกอบดวย 1) ธูปหอมไลยุง 2) ยาจุดกันยุงจากเปลือกสม

ยาจุดกันยุงจากใบสะระแหน 

การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถจุดไดเปนเวลาเฉลี่ยอยูระหวาง  

ดสามารถปองกันยุงไดดีเนื่องจากทํามาจากตะไครหอม เปลือกสม และใบสะระแหน

ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑไลยุงกลุมผลิตภัณฑยาจุดกันยุง  ผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอหนวยมากที่สุดไดแก ยา

จุดกันยุงจากเปลือกสม ราคาตอหนวย 8.83 บาท รองลงมาคือ สมุนไพรจุดกันยุง  ยาจุดกันยุ

และธูปหอมไลยุง ราคาตอหนวย 3.78 บาท  2.85 บาท และ 2.41 บาท ตามลําดับ 

กลุมผลิตภัณฑยาไลยุงอ่ืนๆ  ประกอบดวย 1) ตุกตาไลยุงและ 

การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง แปงสมุนไพรทากันยุงสามารถทากันยุงไดพอใ

ประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุงไดนอยมีรายละเอียดตนทุนการผลิต  

ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑไลยุงกลุมผลิตภัณฑยาไลยุงอื่นๆ  ผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอหนวยมากที่สุดไดแก 

20 บาท    รองลงมาคือ แปงสมุนไพรทากันยุง ราคาตอหนวย 

การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจากสมุนไพร 

การซื้อขายสินคาทั้งในตลาดภายในและตางประเทศ มักจะมีการสํารวจราคาขายของสินคาที่ตองการใน

ชองทางการจําหนายจากรานคาหรืออี-แคตตลอกออนไลนบนเว็บไซดของผูขาย เพื่อจะนําไปใชกอนที่จะตัดสินใจซื้อ 

ขอสวนลดราคา ดังนั้นผูประกอบการจึงมีการกําหนดราคาขายที่ผานขบวนการคิดอยางมีระบบ เพื่อเสนอขายสินคา 

และจะตองไดรับเงินคาตอบแทนที่คุมคากับคาใชจายทั้งหมดในการผลิตและการนําสินคาออกจําหนาย รวมทั้งผล

ผูประกอบการสามารถคิดวิเคราะหใหเห็นถึงตนทุนและราคาที่แทจริงและเหมาะสมของ

ผลิตภัณฑไดอยางถูกตองมากที่สุด 

จากผลิตภัณฑทั้งหมด จํานวน 19 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑบางชนิดเชน สเปรยไลยุง กลิ่นตะไครหอม คนใน

ชุมชนก็ไดมีการผลิตและจําหนายอยูแลว เปนผลิตภัณฑของชุมชน ซึ่งไดใสเพียงตะไครหอม แตการใสกลิ่นอื่นๆ เขา

ไปทําใหไดความรูใหมเพิ่มเติมมาก และไดรวมกันวิเคราะหในการทําผลิตภัณฑ  พบวา 

การผลิตในครั้งแรกอาจมีเสียหายตองผลิตซ้ําทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มเปนสองเทา  เชน การทําน้ํามัน

ในครั้งแรก ไดน้ํามันไมหอมและมีสีขุน ไมสามารถนํามาทําสเปยน้ํามันตะไครหอมได หรือการขึ้นธูปใน

ครั้งแรก เกิดการรวน ทําใหตองผลิตใหม จนกวาจะไดผลิตภัณฑที่ใชได 

การผลิตตองลองทํา เพื่อใหไดผลิตภัณฑคงที่ทําใหสิ้นเปลืองวัตถุดิบ  ถาไดนําวิเคราะหตนทุนก

ทั้งหมดจะทําใหมีตนทุนการผลิตที่สูงได 

ในการผลิตชวงแรก ไมสามารถนําคาแรงงานมาคํานวณเนื่องจากใชเวลาผลิตนานและตองลองทําซ้ํา

เมื่อทําซ้ําหลายครั้งทําใหสามารถทราบตนทุนในการผลิตจริงได และควรหาวิธีการแกไขปรับปรุงเพื่อให
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอหนวยมากที่สุดไดแก เทียนหอม

บาท รองลงมาคือ เทียนหอมไลยุง ราคาตอหนวย 8.42 บาท    และ 

บาท  สําหรับผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอ

ยาจุดกันยุงจากเปลือกสม

การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถจุดไดเปนเวลาเฉลี่ยอยูระหวาง  60- 120 นาที  

ดสามารถปองกันยุงไดดีเนื่องจากทํามาจากตะไครหอม เปลือกสม และใบสะระแหน 

ผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอหนวยมากที่สุดไดแก ยา

บาท รองลงมาคือ สมุนไพรจุดกันยุง  ยาจุดกันยุงจากใบสะระแหน 

และ 2) แปงสมุนไพรทากันยุง

การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง แปงสมุนไพรทากันยุงสามารถทากันยุงไดพอใช แตตุกตาไลยุงมี

ผลิตภัณฑที่มีตนทุนตอหนวยมากที่สุดไดแก 

ราคาตอหนวย 8.33 บาท      

การซื้อขายสินคาทั้งในตลาดภายในและตางประเทศ มักจะมีการสํารวจราคาขายของสินคาที่ตองการใน

เพื่อจะนําไปใชกอนที่จะตัดสินใจซื้อ 

ขอสวนลดราคา ดังนั้นผูประกอบการจึงมีการกําหนดราคาขายที่ผานขบวนการคิดอยางมีระบบ เพื่อเสนอขายสินคา 

และจะตองไดรับเงินคาตอบแทนที่คุมคากับคาใชจายทั้งหมดในการผลิตและการนําสินคาออกจําหนาย รวมทั้งผล

ผูประกอบการสามารถคิดวิเคราะหใหเห็นถึงตนทุนและราคาที่แทจริงและเหมาะสมของ

ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑบางชนิดเชน สเปรยไลยุง กลิ่นตะไครหอม คนใน

เปนผลิตภัณฑของชุมชน ซึ่งไดใสเพียงตะไครหอม แตการใสกลิ่นอื่นๆ เขา

การผลิตในครั้งแรกอาจมีเสียหายตองผลิตซ้ําทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มเปนสองเทา  เชน การทําน้ํามัน

ในครั้งแรก ไดน้ํามันไมหอมและมีสีขุน ไมสามารถนํามาทําสเปยน้ํามันตะไครหอมได หรือการขึ้นธูปใน

การผลิตตองลองทํา เพื่อใหไดผลิตภัณฑคงที่ทําใหสิ้นเปลืองวัตถุดิบ  ถาไดนําวิเคราะหตนทุนการผลิต

ในการผลิตชวงแรก ไมสามารถนําคาแรงงานมาคํานวณเนื่องจากใชเวลาผลิตนานและตองลองทําซ้ํา 

เมื่อทําซ้ําหลายครั้งทําใหสามารถทราบตนทุนในการผลิตจริงได และควรหาวิธีการแกไขปรับปรุงเพื่อให



 

 

5) ในการคํานวณตนทุนตอหนวยของผลิตภัณฑแตละชนิด มีความแตกตางกัน บางผลิตภัณฑราคาตอ

หนวยสูง เนื่องจากผลิตจํานวนนอยและบรรจุในปริมาณมาก ถาผลิตจํานวนมากก็จะทําใหราคาตอหนวยต่ํา

6) ทราบตนทุนการผลิตที่ใกลเคียงท่ีสุด  เนื่องจากการคํานวณอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากห

ปจจัยในการผลิตที่เกิดขึ้น 

7) การทราบตนทุนในการผลิตการผลิต สามารถนํามากําหนดราคาขาย สรางกําไร สามารถเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันในดานราคาได กําหนดรายรับและกําไรที่ถูกตองได

 8)การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑไลยุงที่ใชไดดี    และผูบริโภคตองการเปนกลุ

ยุง มีตนทุนตอหนวยประมาณ 

28.48 บาท เนื่องจากสามารถพกพา นําติดตัวไปใชไดงายกวา  

 ผูประกอบการมีความจําเปนอยางมากในการรวบรวมและวิเคราะห คาใชจายที่เกิดขึ้นของการ

ประโยชนตอการผลิตและการดําเนินงาน การเปนผูประกอบการผลิตตองมีความรูและความเขาใจในเรื่อง ตนทุนการ

ผลิต ที่ตองทําใหต่ําที่สุดโดยที่คุณภาพและคุณคาในการใชงานของผลิตภายใตการยอมรับของลูกคา ตนทุนการผลิต

หมายถึง คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมทางการผ

คาใชจาย 

 คณะผูวิจัยไดดําเนินติดตามผลใหเกิดการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะวิจัยชาวบานและ

ชุมชนไดจัดเวทีใหเกิดการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดมีการสรุปแนวทางการวิเคราะหตนทุนผลิ

สมุนไพร ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงรายประกอบดวยสิ่งเหลานี้ ไดแก

 1) ผูประกอบการมีความรูความใจเรื่องตนทุนการผลิตมากขึ้น และตระหนักวาควรตองจดบันทึกตนทุน

การผลิต แตมีปญหาในเรื่องการบันทึกบัญชี และการจําแนกวาสวนใดเปนวั

ผลิต   

 2) ผูประกอบการตองการใหมีการอบรมในการจัดทําบัญชีมากขึ้นและทําอยางตอเนื่อง

สําหรับวิธีการติดตามประเมินผลมีรูปแบบ คือ การประชุมปรึกษาหารือ การสรุปและการเขียนรายงาน

การประชุม การศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

จากการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้

1.สภาพท่ัวไปตําบลสันสลี เปนพื้นท่ีที่มีความอุดมสมบูรณ และสมุนไพรจํานวนมาก 

ของชุมชนไดนําสมุนไพรที่มีในชุมชนผูประกอบการในชุมชนมีสมุนไพรที่ใหน้ํามันหอมระเหยที่มีกลิ่นฉุนเปน

เอกลักษณของชุมชนที่ไดนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุงตะไครหอม เพื่อกําจัดและปองกันยุงข้ึนมาโดยชุมชน 

สอดคลองกับสุมนตทิพย คงตัน จันท

ระเหยที่สกัดไดนํามาตั้งตํารับธูปสมุนไพรไลยุงสูตรน้ํามันหอมระเหย

2. กลุมผลิตภัณฑสเปรย  ทําจากวัตถุดิบที่มีสวนประกอบของน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด น้ําหอม

ตะไครหอม ตะไครหอม ตะไครแดง

อยูระหวาง 10.50 -31.50 บาท 

น้ํามันยูคาลิปตัส เปนสวนประกอบของสารไลยุงท่ีทาบนผิวหนังไดเนื่องจากมีความเปนพิษต่ํา ได

เกินไปและผูบริโภคยอมรับได 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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คํานวณตนทุนตอหนวยของผลิตภัณฑแตละชนิด มีความแตกตางกัน บางผลิตภัณฑราคาตอ

หนวยสูง เนื่องจากผลิตจํานวนนอยและบรรจุในปริมาณมาก ถาผลิตจํานวนมากก็จะทําใหราคาตอหนวยต่ํา

ทราบตนทุนการผลิตที่ใกลเคียงท่ีสุด  เนื่องจากการคํานวณอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากห

การทราบตนทุนในการผลิตการผลิต สามารถนํามากําหนดราคาขาย สรางกําไร สามารถเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันในดานราคาได กําหนดรายรับและกําไรที่ถูกตองได 

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑไลยุงที่ใชไดดี    และผูบริโภคตองการเปนกลุ

ยุง มีตนทุนตอหนวยประมาณ 10.50 – 33.12 บาท และกลุมผลิตภัณฑเจล ตนทุนตอหนวยประมาณ 

บาท เนื่องจากสามารถพกพา นําติดตัวไปใชไดงายกวา   

ผูประกอบการมีความจําเปนอยางมากในการรวบรวมและวิเคราะห คาใชจายที่เกิดขึ้นของการ

ประโยชนตอการผลิตและการดําเนินงาน การเปนผูประกอบการผลิตตองมีความรูและความเขาใจในเรื่อง ตนทุนการ

ผลิต ที่ตองทําใหต่ําที่สุดโดยที่คุณภาพและคุณคาในการใชงานของผลิตภายใตการยอมรับของลูกคา ตนทุนการผลิต

หมายถึง คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมทางการผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ ประกอบดวย วัตถุดิบ แรงงานและ

คณะผูวิจัยไดดําเนินติดตามผลใหเกิดการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะวิจัยชาวบานและ

ชุมชนไดจัดเวทีใหเกิดการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดมีการสรุปแนวทางการวิเคราะหตนทุนผลิ

สมุนไพร ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงรายประกอบดวยสิ่งเหลานี้ ไดแก 

ผูประกอบการมีความรูความใจเรื่องตนทุนการผลิตมากขึ้น และตระหนักวาควรตองจดบันทึกตนทุน

การผลิต แตมีปญหาในเรื่องการบันทึกบัญชี และการจําแนกวาสวนใดเปนวัตถุดิบ และสวนใดเปนคาใชจายในการ

ผูประกอบการตองการใหมีการอบรมในการจัดทําบัญชีมากขึ้นและทําอยางตอเนื่อง

สําหรับวิธีการติดตามประเมินผลมีรูปแบบ คือ การประชุมปรึกษาหารือ การสรุปและการเขียนรายงาน

การประชุม การศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเจาะลึก การสนทนากลุม เปนตน และจัดเวทีเสวนา

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้

สภาพท่ัวไปตําบลสันสลี เปนพื้นท่ีที่มีความอุดมสมบูรณ และสมุนไพรจํานวนมาก 

ของชุมชนไดนําสมุนไพรที่มีในชุมชนผูประกอบการในชุมชนมีสมุนไพรที่ใหน้ํามันหอมระเหยที่มีกลิ่นฉุนเปน

เอกลักษณของชุมชนที่ไดนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุงตะไครหอม เพื่อกําจัดและปองกันยุงข้ึนมาโดยชุมชน 

สอดคลองกับสุมนตทิพย คงตัน จันทรฟก (2558) พบวาสารสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืช ใบตะไครบาน น้ํามันหอม

ระเหยที่สกัดไดนํามาตั้งตํารับธูปสมุนไพรไลยุงสูตรน้ํามันหอมระเหย 

กลุมผลิตภัณฑสเปรย  ทําจากวัตถุดิบที่มีสวนประกอบของน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด น้ําหอม

ตะไครหอม ตะไครหอม ตะไครแดงสวนใหญตนทุนการผลิตผลิตภัณฑไลยุงกลุมผลิตภัณฑสเปรย 

บาท สอดคลองกับพิมพร ลีลาพรพิสิฐ (2561) พบวา  น้ํามันหอมระเหยจากตะไคร และ

น้ํามันยูคาลิปตัส เปนสวนประกอบของสารไลยุงท่ีทาบนผิวหนังไดเนื่องจากมีความเปนพิษต่ํา ได

เกินไปและผูบริโภคยอมรับได  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

คํานวณตนทุนตอหนวยของผลิตภัณฑแตละชนิด มีความแตกตางกัน บางผลิตภัณฑราคาตอ

หนวยสูง เนื่องจากผลิตจํานวนนอยและบรรจุในปริมาณมาก ถาผลิตจํานวนมากก็จะทําใหราคาตอหนวยต่ํา 

ทราบตนทุนการผลิตที่ใกลเคียงท่ีสุด  เนื่องจากการคํานวณอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากหลายๆ 

การทราบตนทุนในการผลิตการผลิต สามารถนํามากําหนดราคาขาย สรางกําไร สามารถเพิ่ม

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑไลยุงที่ใชไดดี    และผูบริโภคตองการเปนกลุมผลิตภัณฑสเปรย ไล

บาท และกลุมผลิตภัณฑเจล ตนทุนตอหนวยประมาณ 14.75 – 

ผูประกอบการมีความจําเปนอยางมากในการรวบรวมและวิเคราะห คาใชจายที่เกิดขึ้นของการผลิตเพื่อ

ประโยชนตอการผลิตและการดําเนินงาน การเปนผูประกอบการผลิตตองมีความรูและความเขาใจในเรื่อง ตนทุนการ

ผลิต ที่ตองทําใหต่ําที่สุดโดยที่คุณภาพและคุณคาในการใชงานของผลิตภายใตการยอมรับของลูกคา ตนทุนการผลิต

ลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ ประกอบดวย วัตถุดิบ แรงงานและ

คณะผูวิจัยไดดําเนินติดตามผลใหเกิดการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะวิจัยชาวบานและ

ชุมชนไดจัดเวทีใหเกิดการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดมีการสรุปแนวทางการวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑไลยุงจาก

ผูประกอบการมีความรูความใจเรื่องตนทุนการผลิตมากขึ้น และตระหนักวาควรตองจดบันทึกตนทุน

ตถุดิบ และสวนใดเปนคาใชจายในการ

ผูประกอบการตองการใหมีการอบรมในการจัดทําบัญชีมากขึ้นและทําอยางตอเนื่อง 

สําหรับวิธีการติดตามประเมินผลมีรูปแบบ คือ การประชุมปรึกษาหารือ การสรุปและการเขียนรายงาน

เจาะลึก การสนทนากลุม เปนตน และจัดเวทีเสวนา

สภาพท่ัวไปตําบลสันสลี เปนพื้นท่ีที่มีความอุดมสมบูรณ และสมุนไพรจํานวนมาก ดวยภูมิปญญาทองถ่ิน

ของชุมชนไดนําสมุนไพรที่มีในชุมชนผูประกอบการในชุมชนมีสมุนไพรที่ใหน้ํามันหอมระเหยที่มีกลิ่นฉุนเปน

เอกลักษณของชุมชนที่ไดนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุงตะไครหอม เพื่อกําจัดและปองกันยุงข้ึนมาโดยชุมชน 

พบวาสารสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืช ใบตะไครบาน น้ํามันหอม

กลุมผลิตภัณฑสเปรย  ทําจากวัตถุดิบที่มีสวนประกอบของน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูด น้ําหอม

กลุมผลิตภัณฑสเปรย มีตนทุนตอหนวย

พบวา  น้ํามันหอมระเหยจากตะไคร และ

น้ํามันยูคาลิปตัส เปนสวนประกอบของสารไลยุงท่ีทาบนผิวหนังไดเนื่องจากมีความเปนพิษต่ํา ไดผลดี  ราคาไมแพง



 

 

3. กลุมผลิตภัณฑเจล สวนใหญมีสวนผสมน้ํามันตะไครหอม  การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและ

ปองกันยุง สามารถไลยุงไดประมาณ 

ผลิตภัณฑไลยุง กลุมผลิตภัณฑเจลนี้มีตนทุนตอหนวยอยูที่ 

(2550) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาเจลไลยุงที่มีสวนผสมของน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรผลการวิจัยพบวา  สูตร

ตํารับเจลไลยุงประกอบดวยสวนผสมน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไลยุ

สะระแหน กระเพรา โหระพา และมะกรูด 

4. กลุมผลิตภัณฑเทียน 

และเปลือกสม การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถไลยุงไดประมาณ 

ผลิตภัณฑทั้ง 5 ชนิดสามารถปองกันยุงไดดี  สวนตนทุนการผลิตผลิตภัณฑเทียนหอมไลยุงมีตนทุนตอหนวย 

18.33 บาท สอดคลองกับเพ็ญพิมล คงทองและวรรฤดี สิทธิปรุ 

กันขึ้นอยูกับสวนประกอบของสูตรการทําเทียนหอมไรยุงคือพาราฟ

ทดลองใชมีความคิดเห็นเปนสูตรที่เหมาะสมไมมีคาใชจายมากเกินไปโดยหาสมุนไพรจากทองถ่ินไดและมีคุณภาพที่ดี

เทียนหอมไรยุงท่ีโดดเดนคือกลิ่นหอมจากตะไครหอมและยังชวยไลยุงไดดี

5. กลุมผลิตภัณฑยาจุดกันยุง  สวนใหญมีส

ทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถจุดไดเปนเวลาเฉลี่ยอยูระหวาง  

ผลิตภัณฑทั้ง 4 ชนิดสามารถปองกันยุงไดดี สอดคลองกับสุมนตทิพย คงตัน จันทรฟก 

สมุนไพรไลยุงสูตรน้ํามันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพในการปองกันยุงรําคาญ สกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืช 

ไดแก เปลือกสม ผิวมะกรูด และใบตะไครบาน มาทดสอบประสิทธิภาพในการไลและปองกันยุง พบวาในธูปสมุนไพร

ที่มีน้ํามันหอมระเหยมะกรูด 

ประสิทธิภาพในการไลและปองกันยุง

6. การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุง เปนสวนสําคัญของผูประกอบการควรทราบตนทุนการผลิต

วา ประกอบดวย วัตถุดิบ แรงงานและคาใชจายในการผลิต ผูประกอบการที่ทําการผลิตและทดลองทําหลายครั้งทํา

ใหสามารถทราบตนทุนตอหนวยของผลิตภัณฑ ถาผลิตจํานวนมากทําใหตนทุนตอหนวยมีราคาต่ํากวาการผลิต

จํานวนนอยในแตละครั้งของการผลิตสามารถนํามากําหนดราคาขาย สรางกําไร สามารถเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันในดานราคาได กําหนดรายรับและกําไรที่ถูกตองได

หมายถึง คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมทางการผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ ประกอบดวย วัตถุดิบ แรงงานและ

คาใชจายในการผลิตและควรแยกประเภทของตนทุนเพื่อนําไปประยุกตใชท่ีทําใหเกิดกําไรสูงสุด

 ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช

 1.ผลจากการวิจัยการนําผลิตภัณฑมาทดสอบประสิทธิภาพการปองกันและไลยุงที่ใชไดดี    และผูบริโภค

ตองการเปนกลุมผลิตภัณฑสเปรย ไลยุง เนื่องจากสามารถพกพา นําติดตัวไปใชไดงายกวา  และมีตนทุนตอหนวย

ประมาณ 10.50 – 33.12  

ผลิตภัณฑใหสามารถจําหนายและเพิ่มรายไดใหแกผูประกอบการและชุมชน

 2.ผลจากการวิเคราะหตนทุนทําใหผูประกอบการไดทราบตนทุนการผลิตจริงได นํามากําหนดราคาขายที่

ถูกตอง และควรหาวิธีการแกไขปรับปรุงเพื่อใหตนทุนการผลิตลดลงได

หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูในการจัดการทางการตลาดและการบัญชีเพ่ิมมากขึ้น

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

กลุมผลิตภัณฑเจล สวนใหญมีสวนผสมน้ํามันตะไครหอม  การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและ

ปองกันยุง สามารถไลยุงไดประมาณ 2-3 วัน  พบวาผลิตภัณฑทั้ง 4 ชนิดสามารถปองกันยุงไดดี  ตนทุนการผลิต

ผลิตภัณฑเจลนี้มีตนทุนตอหนวยอยูที่ 14.75-28.48 บาท  สอดคลองกับพรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาเจลไลยุงที่มีสวนผสมของน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรผลการวิจัยพบวา  สูตร

ตํารับเจลไลยุงประกอบดวยสวนผสมน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไลยุงบางชนิด ไดแก ตะไครหอม

สะระแหน กระเพรา โหระพา และมะกรูด  

กลุมผลิตภัณฑเทียน สวนใหญมีสวนผสมจากน้ํามันหอมระเหยตะไครหอม น้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัส 

และเปลือกสม การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถไลยุงไดประมาณ 

ชนิดสามารถปองกันยุงไดดี  สวนตนทุนการผลิตผลิตภัณฑเทียนหอมไลยุงมีตนทุนตอหนวย 

บาท สอดคลองกับเพ็ญพิมล คงทองและวรรฤดี สิทธิปรุ (2559) พบวาเทียนหอมไรยุงมีคุณสมบัติที่แตกตาง

กันขึ้นอยูกับสวนประกอบของสูตรการทําเทียนหอมไรยุงคือพาราฟน1,000กรัมน้ําตมตะไครหอม

ทดลองใชมีความคิดเห็นเปนสูตรที่เหมาะสมไมมีคาใชจายมากเกินไปโดยหาสมุนไพรจากทองถ่ินไดและมีคุณภาพที่ดี

เทียนหอมไรยุงท่ีโดดเดนคือกลิ่นหอมจากตะไครหอมและยังชวยไลยุงไดดี 

กลุมผลิตภัณฑยาจุดกันยุง  สวนใหญมีสวนผสมจากตะไครหอม เปลือกสม และใบสะระแหน

ทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถจุดไดเปนเวลาเฉลี่ยอยูระหวาง  

ชนิดสามารถปองกันยุงไดดี สอดคลองกับสุมนตทิพย คงตัน จันทรฟก (

สูตรน้ํามันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพในการปองกันยุงรําคาญ สกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืช 

ไดแก เปลือกสม ผิวมะกรูด และใบตะไครบาน มาทดสอบประสิทธิภาพในการไลและปองกันยุง พบวาในธูปสมุนไพร

ที่มีน้ํามันหอมระเหยมะกรูด 3% สามารถปองกันยุงไดดีที่สุด เทากับ 72.58% สวนในธูปสมุนไพรชนิดอื่นๆ มี

ประสิทธิภาพในการไลและปองกันยุง 

การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุง เปนสวนสําคัญของผูประกอบการควรทราบตนทุนการผลิต

วา ประกอบดวย วัตถุดิบ แรงงานและคาใชจายในการผลิต ผูประกอบการที่ทําการผลิตและทดลองทําหลายครั้งทํา

สามารถทราบตนทุนตอหนวยของผลิตภัณฑ ถาผลิตจํานวนมากทําใหตนทุนตอหนวยมีราคาต่ํากวาการผลิต

จํานวนนอยในแตละครั้งของการผลิตสามารถนํามากําหนดราคาขาย สรางกําไร สามารถเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันในดานราคาได กําหนดรายรับและกําไรที่ถูกตองไดสอดคลองกับดวงมณี โกมารทัต(

หมายถึง คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมทางการผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ ประกอบดวย วัตถุดิบ แรงงานและ

คาใชจายในการผลิตและควรแยกประเภทของตนทุนเพื่อนําไปประยุกตใชท่ีทําใหเกิดกําไรสูงสุด

ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช 

ผลจากการวิจัยการนําผลิตภัณฑมาทดสอบประสิทธิภาพการปองกันและไลยุงที่ใชไดดี    และผูบริโภค

ตองการเปนกลุมผลิตภัณฑสเปรย ไลยุง เนื่องจากสามารถพกพา นําติดตัวไปใชไดงายกวา  และมีตนทุนตอหนวย

12  บาท ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุน พัฒนาและใหความรูในการยกระดับ

ผลิตภัณฑใหสามารถจําหนายและเพิ่มรายไดใหแกผูประกอบการและชุมชน 

ผลจากการวิเคราะหตนทุนทําใหผูประกอบการไดทราบตนทุนการผลิตจริงได นํามากําหนดราคาขายที่

ถูกตอง และควรหาวิธีการแกไขปรับปรุงเพื่อใหตนทุนการผลิตลดลงได เพิ่มความสามารถในการแขงขัน ดังนั้น

หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูในการจัดการทางการตลาดและการบัญชีเพ่ิมมากขึ้น 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

กลุมผลิตภัณฑเจล สวนใหญมีสวนผสมน้ํามันตะไครหอม  การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและ

ชนิดสามารถปองกันยุงไดดี  ตนทุนการผลิต

บาท  สอดคลองกับพรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ 

ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาเจลไลยุงที่มีสวนผสมของน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรผลการวิจัยพบวา  สูตร

งบางชนิด ไดแก ตะไครหอม

ตะไครหอม น้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัส 

และเปลือกสม การทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถไลยุงไดประมาณ 60-80 นาที  พบวา

ชนิดสามารถปองกันยุงไดดี  สวนตนทุนการผลิตผลิตภัณฑเทียนหอมไลยุงมีตนทุนตอหนวย 7.50- 

พบวาเทียนหอมไรยุงมีคุณสมบัติที่แตกตาง

กรัมน้ําตมตะไครหอม10มิลลิลิตรผู

ทดลองใชมีความคิดเห็นเปนสูตรที่เหมาะสมไมมีคาใชจายมากเกินไปโดยหาสมุนไพรจากทองถ่ินไดและมีคุณภาพที่ดี

จากตะไครหอม เปลือกสม และใบสะระแหนการ

ทดสอบประสิทธิภาพ ในการไลและปองกันยุง สามารถจุดไดเปนเวลาเฉลี่ยอยูระหวาง  60- 120 นาที  พบวา

(2558 ) พบวาตํารับธูป

สูตรน้ํามันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพในการปองกันยุงรําคาญ สกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืช 3ชนิด 

ไดแก เปลือกสม ผิวมะกรูด และใบตะไครบาน มาทดสอบประสิทธิภาพในการไลและปองกันยุง พบวาในธูปสมุนไพร

สวนในธูปสมุนไพรชนิดอื่นๆ มี

การวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑสมุนไพรไลยุง เปนสวนสําคัญของผูประกอบการควรทราบตนทุนการผลิต

วา ประกอบดวย วัตถุดิบ แรงงานและคาใชจายในการผลิต ผูประกอบการที่ทําการผลิตและทดลองทําหลายครั้งทํา

สามารถทราบตนทุนตอหนวยของผลิตภัณฑ ถาผลิตจํานวนมากทําใหตนทุนตอหนวยมีราคาต่ํากวาการผลิต

จํานวนนอยในแตละครั้งของการผลิตสามารถนํามากําหนดราคาขาย สรางกําไร สามารถเพิ่มความสามารถในการ

(2559)ที่วาตนทุนการผลิต 

หมายถึง คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมทางการผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ ประกอบดวย วัตถุดิบ แรงงานและ

คาใชจายในการผลิตและควรแยกประเภทของตนทุนเพื่อนําไปประยุกตใชท่ีทําใหเกิดกําไรสูงสุด 

ผลจากการวิจัยการนําผลิตภัณฑมาทดสอบประสิทธิภาพการปองกันและไลยุงที่ใชไดดี    และผูบริโภค

ตองการเปนกลุมผลิตภัณฑสเปรย ไลยุง เนื่องจากสามารถพกพา นําติดตัวไปใชไดงายกวา  และมีตนทุนตอหนวย

บสนุน พัฒนาและใหความรูในการยกระดับ

ผลจากการวิเคราะหตนทุนทําใหผูประกอบการไดทราบตนทุนการผลิตจริงได นํามากําหนดราคาขายที่

เพิ่มความสามารถในการแขงขัน ดังนั้น



 

 

3.ผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑในชวงแรก อาจมีเสียหายตองผลิตซ้ําหรือทําใหม ทําใหสิ้นเปลืองวัตถุดิบ 

ในชวงการพัฒนานี้ยังไมควรคํานวณตนทุน ไมสามารถนํา

ลองทําซ้ํา ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูและความเขาใจในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑใหถูกตองและ

เหมาะสมตอไป 

ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป

ควรจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดังตอไปนี้

1. สงเสริมการวิเคราะหตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมเพื่อใชในการตัดสินใจ รับคําสั่งซื้อกรณีคาปลีก 

และคาสงเนื่องจากขอคนพบในการวิจัยวาผูประกอบการยังไมมีการนํามาคํานวณเปนตนทุนผลิตภัณฑ

2. สงเสริมการวิเคราะหตนทุนที่มองเห็น 

แรงงานและตนทุนที่มองไมเห็น 

โอกาส คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย ซึ่งเปนการเลือกผลิตภัณฑที่ตองการผลิตใหไดรับเงินคาตอบแทนท่ีคุมคากับคาใชจาย

ทั้งหมดในการผลิตและการนําสินคาออกจําหนาย รวมทั้งผลกําไร

3. สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรปองกันและไลยุงใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑของ

ชุมชนยังไมคอยมีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย
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ผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑในชวงแรก อาจมีเสียหายตองผลิตซ้ําหรือทําใหม ทําใหสิ้นเปลืองวัตถุดิบ 

ในชวงการพัฒนานี้ยังไมควรคํานวณตนทุน ไมสามารถนําคาแรงงานมาคํานวณเนื่องจากใชเวลาผลิตนานและตอง

ลองทําซ้ํา ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูและความเขาใจในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑใหถูกตองและ

ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป 

ควรจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดังตอไปนี ้

ารวิเคราะหตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมเพื่อใชในการตัดสินใจ รับคําสั่งซื้อกรณีคาปลีก 

และคาสงเนื่องจากขอคนพบในการวิจัยวาผูประกอบการยังไมมีการนํามาคํานวณเปนตนทุนผลิตภัณฑ

สงเสริมการวิเคราะหตนทุนที่มองเห็น (Explicit cost) ที่จายออกไปเปนตัวเงิน

แรงงานและตนทุนที่มองไมเห็น (Implicit  cost) ที่ไมไดจายออกไปเปนตัวเงินจริงๆ มีรายจายเกิดขึ้น เชน คาเสีย

โอกาส คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย ซึ่งเปนการเลือกผลิตภัณฑที่ตองการผลิตใหไดรับเงินคาตอบแทนท่ีคุมคากับคาใชจาย

ดในการผลิตและการนําสินคาออกจําหนาย รวมทั้งผลกําไร 

สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรปองกันและไลยุงใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑของ

ชุมชนยังไมคอยมีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย 
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ผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑในชวงแรก อาจมีเสียหายตองผลิตซ้ําหรือทําใหม ทําใหสิ้นเปลืองวัตถุดิบ 

คาแรงงานมาคํานวณเนื่องจากใชเวลาผลิตนานและตอง

ลองทําซ้ํา ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูและความเขาใจในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑใหถูกตองและ

ารวิเคราะหตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมเพื่อใชในการตัดสินใจ รับคําสั่งซื้อกรณีคาปลีก 

และคาสงเนื่องจากขอคนพบในการวิจัยวาผูประกอบการยังไมมีการนํามาคํานวณเปนตนทุนผลิตภัณฑ 

ที่จายออกไปเปนตัวเงินจริงๆ เชน คาเชา คาจาง

ที่ไมไดจายออกไปเปนตัวเงินจริงๆ มีรายจายเกิดขึ้น เชน คาเสีย

โอกาส คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย ซึ่งเปนการเลือกผลิตภัณฑที่ตองการผลิตใหไดรับเงินคาตอบแทนท่ีคุมคากับคาใชจาย

สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรปองกันและไลยุงใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑของ

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

AMOS. นนทบุรี :  เอส. 

เขาถึงจาก 

http://www.nia.or.th/socialinnovation/index.php/2017/07/14/article/ 

การพัฒนาเจลไลยุงที่มีสวนผสมของน้ํามันหอมระเหยจากสมนุไพร. (รายงานการ

กรุงเทพฯ  :  กระทรวง

2561  เขาถึงจาก 

การพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการปองกัน

ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลสันสลี. เขาถึงจาก  



 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงานสรางสรรค

ปภัสสร  กาเขียว

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา

One Group Pretest - Posttest Design 

แผนการจัดการเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน เรื่อง โครงงานสรางสรรค 

วัดผลสัมฤทธิ์จํานวน 30 ขอ และ 

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวน

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ทําโครงงาน โครงงานสรางสรรค มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิ

ระดับ .05 

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โครงงาน โครงงานสรางสรรค มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 
 

คําสําคัญ :  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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ปภัสสร  กาเขียว
1
  ชนันกาญจน  สุวรรณเรือง

2
  ปราโมทย  พรหมขันธ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ

3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง โครงงานสรางสรรคและ 

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงานสรางสรรค 

กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1ที่ไดจากการสุม โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เปนหองเรียนที่

ปการศึกษา 2561 โรงเรียนแจหมวิทยา จํานวน 34 คน โดยใชแบบแผนในการทดลองแบบ 

Posttest Design มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 

แผนการจัดการเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน จําน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน เรื่อง โครงงานสรางสรรค 

ขอ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการ        

ทําโครงงาน โครงงานสรางสรรค มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํา

โครงงาน โครงงานสรางสรรค มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มี

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงานสรางสรรค 

พรหมขันธ
3
 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง โครงงานสรางสรรคและ 2) ศึกษา

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงานสรางสรรค 

ที่ไดจากการสุม โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เปนหองเรียนที่

คน โดยใชแบบแผนในการทดลองแบบ 

มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1) 

หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน จํานวน 3 แผน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน เรื่อง โครงงานสรางสรรค 3) แบบทดสอบ

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สถิติที่ใชใน

test) ผลการวิจัยพบวา 

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการ        

ทําโครงงาน โครงงานสรางสรรค มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํา

โครงงาน โครงงานสรางสรรค มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มี

(papatson.gakheaw@gmail.com) 
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Abstract 
The purposes of this were: 1) to compared the learning achievement before and after 

learning with computer assisted instruction in lesson creative projects and 2) to studyied satisfied 

of students who learned with computer

in Matthayom 3 class 1, selected by a class random sampling.who studied in the second 

semester of the academic year 2018 at Chaehomwittaya School. The experimental instruments 

were: 1) Lesson plan, 2) Computer

satisfaction evaluation form. The statistics of this research were: percentage, average, standard 

division and t-test.  
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The purposes of this were: 1) to compared the learning achievement before and after 

learning with computer assisted instruction in lesson creative projects and 2) to studyied satisfied 

of students who learned with computer-assisted instruction. The sample group was 34 students 

in Matthayom 3 class 1, selected by a class random sampling.who studied in the second 

semester of the academic year 2018 at Chaehomwittaya School. The experimental instruments 

were: 1) Lesson plan, 2) Computer-Assisted Instruction in lesson creative projects, 3) Tests and 4) 

satisfaction evaluation form. The statistics of this research were: percentage, average, standard 

The results of this research were as followed: 

1. the leaning achievement of Matthayom 3 Students were indicated that the posttest 

scores was higher than pre-test scores significantly at the .05 level different. 

2. the satisfaction of Matthayom 3 Students was in a high level at 4.25 

Computer Assisted Instruction Lesson, Learning Achievement, Satisfaction
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1. บทนํา 
การศึกษาไทยในปจจุบัน 

คนควาดวยตัวเองไดอยางรวดเร็วโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยการจัดการศึกษาให

บรรลุอุดมการณทางการศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐโดยจะเห็นวาทุกสถานศึกษาไมจ

สถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนไดนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 64 กลาวไววารัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต 

สิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นโดยเรงพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงิน

สนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 

ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําไดเพื่อใหมีความรู

และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และ

มาตรา 67 กลาวไววารัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคา และเหมาะสมกับ

กระบวนการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

นํามาใชในการเรียนการสอน เพื่อชวยใหผูเรียนเรียนรูไดอยางอิสระ และเพิ่มประสิทธิผล ท้ังการเพิ่มความรูและการ

พัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู 

ลําปาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

จากที่ผูวิจัยไดไปทําการศึกษาสังเกตการณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

สภาพปญหาที่เกิดขึ้นขณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ผูเรียนไมสนใจเรี

สอนรูปแบบเดิมๆ คือ เนนการบรรยายเปนสวนใหญ ขาดแรงจูงใจในการเรียน ผูเรียนไมสามารถทํากิจกรรมที่รับ

มอบหมายใหผานได ทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับต่ํา อันเนื่องมาจากผูเรียนไมสนใจเรียน ขาดแรงจูงใจ 

ขาดทักษะการเรียนรูดวยตนเอง สงผลใหประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเรียนไมผานเกณฑตามที่สถานศึกษา

กําหนด หากมีการหากมีการพัฒนาสื่อการสอนที่ทันสมัยและสามารถกระตุนความสนใจของนักเรียนจะทําใหการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับที่สูงขึ้น

จากปญหาขางตนที่กลาวมา ผูทําวิจัยจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงานสรางสรรค

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1เพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรี

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงานสรางสรรค

 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เรื่อง โครงงานสรางสรรค 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การศึกษาไทยในปจจุบัน เปนยุคสังคมแหงการเรียนรูที่เปดกวางมีหลากหลายรูปแบบใหมนุษยไดศึกษา

คนควาดวยตัวเองไดอยางรวดเร็วโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยการจัดการศึกษาให

บรรลุอุดมการณทางการศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐโดยจะเห็นวาทุกสถานศึกษาไมจ

สถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนไดนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น และพระราชบัญญัติ

2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545ในหมวดที่ 9 

กลาวไววารัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ

สิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นโดยเรงพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงิน

สนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 

มีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําไดเพื่อใหมีความรู

และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และ

กลาวไววารัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคา และเหมาะสมกับ

กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction, CAI) เปนเทคโนโลยีทางการศึกษาที่

นํามาใชในการเรียนการสอน เพื่อชวยใหผูเรียนเรียนรูไดอยางอิสระ และเพิ่มประสิทธิผล ท้ังการเพิ่มความรูและการ

พัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู (สุปรีชา สอนสาระ, 2554)โรงเรียนแจหมวิทยา อําเภอแจหม จังหวัด

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เปดทําการสอนนักเรียนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

จากที่ผูวิจัยไดไปทําการศึกษาสังเกตการณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

สภาพปญหาที่เกิดขึ้นขณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ผูเรียนไมสนใจเรียนในเนื้อหาที่สอน การเรียนการ

สอนรูปแบบเดิมๆ คือ เนนการบรรยายเปนสวนใหญ ขาดแรงจูงใจในการเรียน ผูเรียนไมสามารถทํากิจกรรมที่รับ

มอบหมายใหผานได ทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับต่ํา อันเนื่องมาจากผูเรียนไมสนใจเรียน ขาดแรงจูงใจ 

วยตนเอง สงผลใหประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเรียนไมผานเกณฑตามที่สถานศึกษา

กําหนด หากมีการหากมีการพัฒนาสื่อการสอนที่ทันสมัยและสามารถกระตุนความสนใจของนักเรียนจะทําใหการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับที่สูงขึ้น 

ญหาขางตนที่กลาวมา ผูทําวิจัยจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงานสรางสรรค

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหสูงขึ้น 

เพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรี

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงานสรางสรรค 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เปนยุคสังคมแหงการเรียนรูที่เปดกวางมีหลากหลายรูปแบบใหมนุษยไดศึกษา

คนควาดวยตัวเองไดอยางรวดเร็วโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยการจัดการศึกษาให

บรรลุอุดมการณทางการศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐโดยจะเห็นวาทุกสถานศึกษาไมจะเปน

สถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนไดนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น และพระราชบัญญัติ

9 เทคโนโลยีทางการศึกษา

และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ

สิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นโดยเรงพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงิน

สนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 กลาวไววาใหมี

มีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําไดเพื่อใหมีความรู

และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และ

นาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคา และเหมาะสมกับ

เปนเทคโนโลยีทางการศึกษาที่

นํามาใชในการเรียนการสอน เพื่อชวยใหผูเรียนเรียนรูไดอยางอิสระ และเพิ่มประสิทธิผล ท้ังการเพิ่มความรูและการ

โรงเรียนแจหมวิทยา อําเภอแจหม จังหวัด

เปดทําการสอนนักเรียนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 

จากที่ผูวิจัยไดไปทําการศึกษาสังเกตการณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบเห็น

ยนในเนื้อหาที่สอน การเรียนการ

สอนรูปแบบเดิมๆ คือ เนนการบรรยายเปนสวนใหญ ขาดแรงจูงใจในการเรียน ผูเรียนไมสามารถทํากิจกรรมที่รับ

มอบหมายใหผานได ทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับต่ํา อันเนื่องมาจากผูเรียนไมสนใจเรียน ขาดแรงจูงใจ 

วยตนเอง สงผลใหประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเรียนไมผานเกณฑตามที่สถานศึกษา

กําหนด หากมีการหากมีการพัฒนาสื่อการสอนที่ทันสมัยและสามารถกระตุนความสนใจของนักเรียนจะทําใหการ

ญหาขางตนที่กลาวมา ผูทําวิจัยจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงานสรางสรรค

เพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 



 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 3.1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

การศึกษา 2561 โรงเรียนแจหมวิทยา มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 

 3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึก

การศึกษา 2561 โรงเรียนแจหมวิทยา จํานวน 

 3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา

 เนื้อหาที่จะใชในการศึกษาเปนเนื้อหาในหนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน เรื่อ

มัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งใชบทเรียนจํานวน 

 บทที่ 1 หลักการทําโครงงาน

 บทที่ 2 ขั้นตอนการทําโครงงาน

 บทที่ 3 การพัฒนาโครงงาน

 3.3 ขอบเขตดานตัวแปร

 3.3.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิว

หลักการทําโครงงาน เรื่อง โครงงานสรางสรรค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

      3.3.2 ตัวแปรตาม 

  1) ผลสัมฤทธิ์

  2) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

 3.4ขอบเขตดานเวลา 

 เวลาที่ใชในการดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ ใชเวลา 

2 ชั่วโมง  
 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 4.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

หลักการทําโครงงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 

และเสียงประกอบ มีการถายทอดเนื้อหาบทเรียนในลักษณะที่ใกลเคียงกั

 4.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนซึ่งมีผลตอ

กระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทค

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี 

       4.2.1 ตัวเลข 80

แบบฝกหัดระหวางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอ

       4.2.2 ตัวเลข 80

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน ไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 

โรงเรียนแจหมวิทยา มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 เปนหองเรียนที่เรียนในภาคเรียนที่ 

โรงเรียนแจหมวิทยา จํานวน 34 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย โดยการเลือกหองเรียนเปนหนวยสุม

ขอบเขตดานเนื้อหา 

เนื้อหาที่จะใชในการศึกษาเปนเนื้อหาในหนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน เรื่อง โครงงานสรางสรรค นักเรียนชั้น

ซึ่งใชบทเรียนจํานวน 3 เรื่องประกอบดวย 

หลักการทําโครงงาน 

ขั้นตอนการทําโครงงาน 

การพัฒนาโครงงาน 

ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 

หลักการทําโครงงาน เรื่อง โครงงานสรางสรรค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแจหมวิทยา

ตัวแปรตาม  

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3ที่เรียนดวยบทเรียน

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่มีตอดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

เวลาที่ใชในการดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ ใชเวลา 6 ชั่วโมง โดยใชแผนจัดการเรียนรูจํานวน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรู 

หลักการทําโครงงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ที่ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน 

และเสียงประกอบ มีการถายทอดเนื้อหาบทเรียนในลักษณะที่ใกลเคียงกบัการสอนจริงในหองเรียน

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนซึ่งมีผลตอ

กระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี 3 ตามเกณฑ E1/E2 โดยกําหนดเกณฑ 80/80 

80 ตัวแรก หมายถึงคารอยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

แบบฝกหัดระหวางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทุกเรื่องรวมกัน  

80 ตัวหลัง หมายถึงคารอยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน ไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 
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ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ป

เปนหองเรียนที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ป

คน ใชวิธีการสุมอยางงาย โดยการเลือกหองเรียนเปนหนวยสุม 

ง โครงงานสรางสรรค นักเรียนชั้น

เตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 

โรงเรียนแจหมวิทยา 

เรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

ที่มีตอดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

ชั่วโมง โดยใชแผนจัดการเรียนรูจํานวน 3 แผนแผนละ 

หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรู 

ที่ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน 

บการสอนจริงในหองเรียน 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนซึ่งมีผลตอ

จากการเรียนดวยบทเรียน

โนโลยี หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน 

ตัวแรก หมายถึงคารอยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3ไดจากการทํา

ตัวหลัง หมายถึงคารอยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที3่ที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย



 

 

 4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง เปนกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียนที่อาศัยคอมพิวเตอร ซึ่งเปนเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกตใชเปนสื่อหรือเครื่องมือสําหรับการจัดกิจกรรม

เรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระหรือประสบการณสําหรับใหผูเรีย

หรือโปรแกรมการเรียนการสอน 

 4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมเรียนการสอนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี 

การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น

 4.5 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกในทางบวกของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 

ประมาณคา 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

นอยท่ีสุด 
  

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.หลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า รศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 

พุทธศักราช 2551 

2.ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

3.เอกสารที่เกี่ยวของ 

4.การหาคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 

5.การออกแบบ ADDIE Model

6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

7.เอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินความพึงพอใจ

8.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

9. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เปนหองเรียนที่เรียนในภาคเรี

2561 โรงเรียนแจหมวิทยา จํานวน

สุมอยางงาย โดยการเลือกหองเรียนเปนหนวยสุม

ปจจัยที่เกี่ยวของ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. ความพึงพอใจของนักเรียน

ผลการศึกษา 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง เปนกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียนที่อาศัยคอมพิวเตอร ซึ่งเปนเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกตใชเปนสื่อหรือเครื่องมือสําหรับการจัดกิจกรรม

เรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระหรือประสบการณสําหรับใหผูเรียนไดเรียนรู อาจจัดเปนลักษณะบทเรียนหนวยการเรียน

หรือโปรแกรมการเรียนการสอน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมเรียนการสอนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี 

การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกในทางบวกของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรา

ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 5 คือ มากที่สุด 4 คือ มาก 3 คือ ปานกลาง 

  

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

หลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า รศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 

การหาคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน

ADDIE Model 

 

เอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินความพึงพอใจ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1

เปนหองเรียนที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

จํานวน 34 คน ใชวิธีการ

สุมอยางงาย โดยการเลือกหองเรียนเปนหนวยสุม 

ปจจัยที่เกี่ยวของ (Input) 

1. สรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย 

2. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่

ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 

3. นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่  3/2 และ 3/4 โรงเรียนแจหมวิทยา 

จํานวน 64 คน (แบบหนึ่งตอหนึ่ง 

กลุมเล็ก 9 คน และ แบบ

52 คน)  

4. นําผลคะแนนคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหขอมูล

และหาคาทางสถิติและสรุปผลที่ได

กระบวนการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียน 

ผลการศึกษา (Output) 
บทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน

ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง เปนกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียนที่อาศัยคอมพิวเตอร ซึ่งเปนเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกตใชเปนสื่อหรือเครื่องมือสําหรับการจัดกิจกรรม

นไดเรียนรู อาจจัดเปนลักษณะบทเรียนหนวยการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมเรียนการสอนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี 3 โดยวัดจากคะแนน

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกในทางบวกของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวน

คือ ปานกลาง 2 คือ นอย 1 คือ

สรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใชใน

นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่

ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแกไขตาม

นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนแจหมวิทยา 

แบบหนึ่งตอหนึ่ง 3คน แบบ

คน และ แบบกลุมใหญ/ภาคสนาม 

นําผลคะแนนคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหขอมูล

และหาคาทางสถิติและสรุปผลที่ได 

กระบวนการศึกษา (Process) 

บทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน 

3 ที่มีประสิทธิภาพ 



 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 6.1 แบบแผนที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบแผน

  6.2เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 

 6.3 การสรางและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 6.3.1ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู

เรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 

ตามองคประกอบท่ีกําหนดไว จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับผูเรียน

  6.3.2 ขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบสวนประกอบของคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยทฤษฎี

การเรียนรู 3 ทฤษฎี ประกอบดวย กลุมพฤติกรรมนิยม กลุมปญญานิยม กลุมคอนสตรัคติวิสตและประยุกตใช     

ADDIE Model จากนั้นสรางบ

ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบตางๆ และนําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการจรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3/2 และ 3/4 

แบบกลุมเล็ก และแบบกลุมใหญ

และกลุมออน จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริงกับกลุ

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 

  6.3.3 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการที่เปน

ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 

ความเที่ยงตรง จากน้ันคัดเลือกขอสอบที่มีดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

อยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน 0.67 

  6.3.4 การสรางแบบประเมินความพึงพอใ

พึงพอใจของนักเรียน ดําเนินการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 

(Rating Scale) 5 ระดับ จากนั้นนํา

แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
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แบบแผนที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบOne group pretest 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 

คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 10 ขอ  

การสรางและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรแกนกลาง กลุมสาระ

เรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 กําหนดอบเขตเนื้อหาที่ตองการและสรางแผนการเรียนรู 

ตามองคประกอบท่ีกําหนดไว จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับผูเรียน

ขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษาและคนควาขอมูลเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบสวนประกอบของคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยทฤษฎี

ทฤษฎี ประกอบดวย กลุมพฤติกรรมนิยม กลุมปญญานิยม กลุมคอนสตรัคติวิสตและประยุกตใช     

จากนั้นสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 3 เรื่อง และนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไป

ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบตางๆ และนําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการจรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้น

3/4 โรงเรียนแจหมวิทยา จํานวน 64 คน โดยทําการทดลอง 

แบบกลุมเล็ก และแบบกลุมใหญ/ภาคสนาม) โดยแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมเกง ปานกลาง             

และกลุมออน จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงานสรางสรรค

 

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการที่เปน

ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอ

ความเที่ยงตรง จากน้ันคัดเลือกขอสอบที่มีดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

0.67 ขึ้นไป จํานวน 30 ขอ ไปใชในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

การสรางแบบประเมินความพึงพอใจศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบแบบสอบความ

พึงพอใจของนักเรียน ดําเนินการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 15 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา

จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองของขอถาม และ

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จากนั้นเลือกจํานวน 10 ขอ จัดพิมพแบบประเมิน
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One group pretest – posttest  design  

แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 แผน 2) บทเรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30ขอ และ 4) แบบ

ศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรแกนกลาง กลุมสาระการ

ที่ตองการและสรางแผนการเรียนรู 

ตามองคประกอบท่ีกําหนดไว จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับผูเรียน 

ศึกษาและคนควาขอมูลเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบสวนประกอบของคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยทฤษฎี 

ทฤษฎี ประกอบดวย กลุมพฤติกรรมนิยม กลุมปญญานิยม กลุมคอนสตรัคติวิสตและประยุกตใช     

เรื่อง และนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไป

ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบตางๆ และนําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการจรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้น

โดยทําการทดลอง 3 ครั้ง (แบบหนึ่งตอหนึ่ง 

กลุม คือ กลุมเกง ปานกลาง             

ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงานสรางสรรค 

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการที่เปน

ทาน ตรวจสอบเพื่อพิจารณา   

ความเที่ยงตรง จากน้ันคัดเลือกขอสอบที่มีดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคการเรียนรู (IOC) ที่

ขอ ไปใชในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบแบบสอบความ

ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา

ตรวจสอบความสอดคลองของขอถาม และนําไป

จัดพิมพแบบประเมินความพึงพอใจ 



 

 

  6.4การเก็บรวบรวมขอมูล

   6.4.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงาน

สรางสรรค ประกอบปบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 

   6.4.2 ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จําแนกเปนแบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 

   6.4.3 ใหกลุมตัวอยางทําแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 

(Rating Scale) 5 ระดับโดยใชเวลา 

   6.4.4 รวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป

  6.5การวิเคราะหขอมูลคาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่

จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

   เกณฑการประเมินคุณภาพและการแปลผลแผนการจัดการเรียนรู

7. ผลการวิจัย 

 7.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน เรื่อง โครงงานสรางสรรค

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลั

คอมพิวเตอรชวยสอน 

คะแนนสอบ 
จํานวน

นักเรียน

กอนเรียน 34 

หลังเรียน 34 

t(.05,33) = 1.6924                                                             

 

 จากตารางท่ี 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

สอน หนวยการเรียนรู หลักการโครงงาน คอมพิวเตอร เรื่อง โครงงานสรางสรรค คาวิกฤตของ 

คาวิกฤต t df = 33 ที่ระดับนัยสําคัญ 

ของ t ดังกลาว สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงาน

สรางสรรค ประกอบปบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน 

หกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จําแนกเปนแบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน ใชเวลา 30 นาทีและบันทึกผลคะแนน

ใหกลุมตัวอยางทําแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 10 ขอ เปนแบบมาตรสวน

ระดับโดยใชเวลา 15 นาที เพื่อประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

การวิเคราะหขอมูลคาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่

จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

เกณฑการประเมินคุณภาพและการแปลผลแผนการจัดการเรียนรู  

คาเฉลี่ย   แปลผล 

4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ระดับมากที่สุด 

ระดับมาก 

ระดับพอใช 

ระดับนอย 

ระดับนอยที่สุด 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน เรื่อง โครงงานสรางสรรค

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

จํานวน

นักเรียน 
คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลตาง

คะแนน

 17.76 2.47 
307

 26.79 1.55 

                                                    * มีนัยสําคัญที่ทางสถิติระดับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 โรงเรียนแจหมวิทยา ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน หนวยการเรียนรู หลักการโครงงาน คอมพิวเตอร เรื่อง โครงงานสรางสรรค คาวิกฤตของ 

ที่ระดับนัยสําคัญ .05 เทากับ 1.6924 คา t ที่คํานวณได คือ 27.51  

ดังกลาว สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โครงงาน 

หกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จําแนกเปนแบบทดสอบกอนเรียน

นาทีและบันทึกผลคะแนน 

ขอ เปนแบบมาตรสวนประมาณคา

นาที เพื่อประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การวิเคราะหขอมูลคาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได

   

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน เรื่อง โครงงานสรางสรรค 

งเรียน ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

ผลตาง

คะแนน 
t-test 

307 27.51 

มีนัยสําคัญที่ทางสถิติระดับ .05 

โรงเรียนแจหมวิทยา ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน หนวยการเรียนรู หลักการโครงงาน คอมพิวเตอร เรื่อง โครงงานสรางสรรค คาวิกฤตของ t จากการเปดตาราง

27.51  มีคามากกวาคา t วิกฤต

ดังกลาว สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน 



 

 

 7.2 ผลการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิ

ที่ 

1 ดานเนื้อหา 

2 ดานกราฟฟคและการออกแบบ

3 ดานการนําไปใช 

  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

แสดงใหเห็นวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

เนื้อหา(การเรียงลําดับ ความถูกตอง มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และความยากงายที่เหมาะสม

เทากับ 4.29 รองลงมาคือ ดานการนําไปใช 

ปอนกลับ และปฏิสัมพันธ) มีคาเฉลี่ยเทากับ 

ประกอบและเสียง)  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเชี่ยวชาญ หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี้

 8.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

หลักการโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดย

คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้นได  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

(Pretest) มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.76

เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดผานขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑที่กําหนด และ

เปนสื่อการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มการเรียนรู ทําใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาไดเร็วขึ้น เพราะตัวสื่อมีความนาสนใจ 

เชน ประกอบดวย ภาพการตูน ภาพเคลื่อนไหวเสียง วีดีทัศน และมีผลปอนกลับในทันที จึงทําใหผูเรียนเกิดความ

อยากเรียน มีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลา และเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของพรทิพย สายแวว และคณะ 

เรื่องโนตดนตรีสากลเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ผลการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน

รายการประเมิน 
n=

X S.D

4.29 0.09

ดานกราฟฟคและการออกแบบ 4.24 0.11

 4.23 0.08

รวม 4.25 0.02

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

แสดงใหเห็นวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 เมื่อพิจารณารายขอ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดาน

การเรียงลําดับ ความถูกตอง มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และความยากงายที่เหมาะสม

รองลงมาคือ ดานการนําไปใช (การนําไปใช สามารถทบทวนความรูไดดวยตนเอง เลือกเรียนไดผล

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และดานกราฟฟคและการออกแบบ

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเชี่ยวชาญ หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี ้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 

หลักการโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดย

คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมีประสิทธิภาพและยังสามารถ

พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้นได  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

17.76 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) มีคาเฉลี่ย

เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดผานขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑที่กําหนด และ

เปนสื่อการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มการเรียนรู ทําใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาไดเร็วขึ้น เพราะตัวสื่อมีความนาสนใจ 

ตูน ภาพเคลื่อนไหวเสียง วีดีทัศน และมีผลปอนกลับในทันที จึงทําใหผูเรียนเกิดความ

อยากเรียน มีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลา และเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของพรทิพย สายแวว และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู 

เรื่องโนตดนตรีสากลเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มี

วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

วเตอรชวยสอน 

=34 

D แปลความ 

0.09 มาก 

0.11 มาก 

0.08 มาก 

0.02 มาก 

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

มีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย

เมื่อพิจารณารายขอ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดาน

การเรียงลําดับ ความถูกตอง มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และความยากงายที่เหมาะสม)มีคาเฉลี่ย

การนําไปใช สามารถทบทวนความรูไดดวยตนเอง เลือกเรียนไดผล

ารออกแบบ(ความสวยงาม, รูปภาพ

ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเชี่ยวชาญ หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 

หลักการโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน 

พบวา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมีประสิทธิภาพและยังสามารถ

พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้นได  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.79 ทั้งนี้

เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดผานขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑที่กําหนด และ

เปนสื่อการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มการเรียนรู ทําใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาไดเร็วขึ้น เพราะตัวสื่อมีความนาสนใจ 

ตูน ภาพเคลื่อนไหวเสียง วีดีทัศน และมีผลปอนกลับในทันที จึงทําใหผูเรียนเกิดความ

อยากเรียน มีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลา และเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

นและความคงทนในการเรียนรู 

ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มี

วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชบทเรียน



 

 

คอมพิวเตอรชวยสอนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 8.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

หลักการทําโครงงาน มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอม

เทากับ 4.25 

 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน เรื่อง โครงงานสรางสรรค มีคาเฉลี่

4.25 อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะคุณคาและขอดีของสื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน (CAI) มีการนําเสนอเนื้อหาดวยสื่อมัลติมีเดียหลายประเภท เชน การใชภาพ เสียง เนื้อหาตางๆ ที่มีความ

กระชับและเขาใจงาย และมีการดึงดูดความสนใจทําให

และพึงพอใจกับการไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และยังเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ

รายบุคคล โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมและโตตอบกับบทเรียนไดดวยตนเอง ทําใหผูเรียน

ไดทราบผลการทํากิจกรรมทัน เชน แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของวรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการดํารงชีวิตของพืชและสัตว กลุมสาระการ

ที่ 4 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยในระดับมากที่สุด  

 ขอเสนอแนะ 

 1. ผูสอนควรตรวจสอบคว

สวนประกอบสําคัญของการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

 2. ผูสอนตองมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จะนําไปใชกับ

ผูเรียน เมื่อเกิดปญหาสามารถหาวิ

พัฒนาความรู 

 3. ผูสอนควรมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายในการสอนประกอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อ

ชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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างกอนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 

หลักการทําโครงงาน มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน เรื่อง โครงงานสรางสรรค มีคาเฉลี่

อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะคุณคาและขอดีของสื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

มีการนําเสนอเนื้อหาดวยสื่อมัลติมีเดียหลายประเภท เชน การใชภาพ เสียง เนื้อหาตางๆ ที่มีความ

กระชับและเขาใจงาย และมีการดึงดูดความสนใจทําใหผูเรียนไดรับประสบการณที่แปลกใหม มีความกระตือรือรน

และพึงพอใจกับการไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และยังเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ

รายบุคคล โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมและโตตอบกับบทเรียนไดดวยตนเอง ทําใหผูเรียน

ทราบผลการทํากิจกรรมทัน เชน แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของวรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการดํารงชีวิตของพืชและสัตว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประถมศึกษาป

รวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ผูสอนควรตรวจสอบความพรอมของอุปกรณคอมพิวเตอร เชน จอมอนิเตอร เมาส หรือหูฟง ซึ่งเปน

สวนประกอบสําคัญของการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผูสอนตองมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จะนําไปใชกับ

ผูเรียน เมื่อเกิดปญหาสามารถหาวิธีการแกไขไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหการเรียนรูของผูเรียนไมเกิดการติดขัดในการ

ผูสอนควรมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายในการสอนประกอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อ

ชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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างกอนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 

พิวเตอรชวยสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู หลักการทําโครงงาน เรื่อง โครงงานสรางสรรค มีคาเฉลี่ยเทากับ 

อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะคุณคาและขอดีของสื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

มีการนําเสนอเนื้อหาดวยสื่อมัลติมีเดียหลายประเภท เชน การใชภาพ เสียง เนื้อหาตางๆ ที่มีความ

ผูเรียนไดรับประสบการณที่แปลกใหม มีความกระตือรือรน

และพึงพอใจกับการไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และยังเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ

รายบุคคล โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมและโตตอบกับบทเรียนไดดวยตนเอง ทําใหผูเรียน

ทราบผลการทํากิจกรรมทัน เชน แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใช

เรียนรูวิทยาศาสตร ประถมศึกษาป

รวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ามพรอมของอุปกรณคอมพิวเตอร เชน จอมอนิเตอร เมาส หรือหูฟง ซึ่งเปน

ผูสอนตองมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จะนําไปใชกับ

ธีการแกไขไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหการเรียนรูของผูเรียนไมเกิดการติดขัดในการ

ผูสอนควรมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายในการสอนประกอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อ
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การเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

      ฐานรากของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

ปานฉัตร

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค

โอกาสและอุปสรรคในการเลี้ยงไก 

สรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไกของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เปนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เครื่องมือวิจัย คือ การบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต แบบสั

กิจกรรมสรางการเรียนรูรวมกัน กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรผูเลี้ยงไก ผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจํานวน 

วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบวา 1) 

อิสระ อาหารที่ใชเลี้ยงไกมีการผสมเองและซื้ออาหารสําเร็จรูปจากตลาดทั่วไป สวนเนื้อไกและไขไกจะบริโภคภายใน

ครัวเรือน การวิเคราะหจุดแข็ง การเลี้ยงไกอินทรียใหผลผลิตไดในระยะเวลาสั้น เปนการเพิ่มรายไดจุดออนของ

เกษตรกรขาดความรูเรื่องการทําอาหารไกอินทรียโอกาสของเนื้อไกและไขไกอินทรียเปนท่ีตองการของผูบริโภค สวน

อุปสรรคตนทุนอาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยงไกมีราคาสูงข้ึน

ในครัวเรือน การเลี้ยงไกอินทรียดวยสูตรประกอบอาหารเสริมและใชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคของไกจะชวยลด

ตนทุน ไดอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ชวยใหไกแข็งแรงมีสุขภาพดี  ออกไขใบใหญ และไขดก ขับถายไมมีกลิ่น

เหม็น ทําใหไมมีโรค และไขอินทรียจะไมมีกลิ่นคาว เนื้อแนนและนุม เกษตรกรเพิ่มรายไดดวยการจําหนายไกและไข

อินทรีย  ในตลาดชุมชนสีเขียวของหมูบานทําใหสามารถจําหนายไดในราคาดีมากกวาเดิมเนื่องจากผูซื้อมั่นใจใน

ความปลอดภัยและ 3) การสรางเสริมการบริหารตนทุ

ดําเนินงานและนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด  ดวยการลดตนทุน 

3.1) ควบคุมตรวจสอบการใชวัตถุดิบอาหารไกวาถูกใชไปอยางเหมาะสม ประหยัด และไมใหสูญเปลาประโยชน 

การปรับลดตนทุนดวยการนําวิธีการผลิตอาหารแบบใหม เชน ประกอบสูตรอาหารเสริม การหาแหลงวัตถุดิบราคา

ถูก และใชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคของไก เปนการลดตนทุนคาอาหารไกและคายา 

อยางตอเนื่องดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสั้น กระชับ และมี

ประกอบการอาหารเสริม หรือเพาะปลวก และแมลงธรรมชาติ ปลวก และไสเดือน สรางอาหารเสริมโปรตีน ใช

วัตถุดิบอาหารสัตวในทองถิ่นอยางเหมาะสม
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิตของชุมชนและการ

โอกาสและอุปสรรคในการเลี้ยงไก 2) เพื่อสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือน และ 

สรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไกของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เปนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เครื่องมือวิจัย คือ การบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณเชิงลึก การสัมมนากลุม  

กิจกรรมสรางการเรียนรูรวมกัน กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรผูเลี้ยงไก ผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจํานวน 35 คนวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการ

Content Analysis) 

) เกษตรกรผูเลี้ยงไกสวนใหญเปนเพศชาย เปนอาชีพเสริม มีการเลี้ยงแบบเปด

อิสระ อาหารที่ใชเลี้ยงไกมีการผสมเองและซื้ออาหารสําเร็จรูปจากตลาดทั่วไป สวนเนื้อไกและไขไกจะบริโภคภายใน

วิเคราะหจุดแข็ง การเลี้ยงไกอินทรียใหผลผลิตไดในระยะเวลาสั้น เปนการเพิ่มรายไดจุดออนของ

เกษตรกรขาดความรูเรื่องการทําอาหารไกอินทรียโอกาสของเนื้อไกและไขไกอินทรียเปนท่ีตองการของผูบริโภค สวน

อุปสรรคตนทุนอาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยงไกมีราคาสูงข้ึน2) การสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายได

ในครัวเรือน การเลี้ยงไกอินทรียดวยสูตรประกอบอาหารเสริมและใชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคของไกจะชวยลด

ตนทุน ไดอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ชวยใหไกแข็งแรงมีสุขภาพดี  ออกไขใบใหญ และไขดก ขับถายไมมีกลิ่น

เหม็น ทําใหไมมีโรค และไขอินทรียจะไมมีกลิ่นคาว เนื้อแนนและนุม เกษตรกรเพิ่มรายไดดวยการจําหนายไกและไข

อินทรีย  ในตลาดชุมชนสีเขียวของหมูบานทําใหสามารถจําหนายไดในราคาดีมากกวาเดิมเนื่องจากผูซื้อมั่นใจใน

การสรางเสริมการบริหารตนทุนเปนกระบวนการเรียนรูที่เกษตรกรนํามาใชจัดการการ

ดําเนินงานและนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด  ดวยการลดตนทุน 

ควบคุมตรวจสอบการใชวัตถุดิบอาหารไกวาถูกใชไปอยางเหมาะสม ประหยัด และไมใหสูญเปลาประโยชน 

รปรับลดตนทุนดวยการนําวิธีการผลิตอาหารแบบใหม เชน ประกอบสูตรอาหารเสริม การหาแหลงวัตถุดิบราคา

ถูก และใชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคของไก เปนการลดตนทุนคาอาหารไกและคายา 

อยางตอเนื่องดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสั้น กระชับ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิมโดยทําสูตร

ประกอบการอาหารเสริม หรือเพาะปลวก และแมลงธรรมชาติ ปลวก และไสเดือน สรางอาหารเสริมโปรตีน ใช

วัตถุดิบอาหารสัตวในทองถิ่นอยางเหมาะสม 

สรางเสริมศักยภาพ;การบริหารตนทุน;การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดวยการเลี้ยงไก
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ฐานรากของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

สภาพวิถีชีวิตของชุมชนและการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

เพื่อสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือน และ 3) เพื่อ

สรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไกของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เปนการวิจัยเชิง

มภาษณเชิงลึก การสัมมนากลุม  

กิจกรรมสรางการเรียนรูรวมกัน กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรผูเลี้ยงไก ผูใหญบาน ผูชวย

คนวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการ

เกษตรกรผูเลี้ยงไกสวนใหญเปนเพศชาย เปนอาชีพเสริม มีการเลี้ยงแบบเปด/ปลอย

อิสระ อาหารที่ใชเลี้ยงไกมีการผสมเองและซื้ออาหารสําเร็จรูปจากตลาดทั่วไป สวนเนื้อไกและไขไกจะบริโภคภายใน

วิเคราะหจุดแข็ง การเลี้ยงไกอินทรียใหผลผลิตไดในระยะเวลาสั้น เปนการเพิ่มรายไดจุดออนของ

เกษตรกรขาดความรูเรื่องการทําอาหารไกอินทรียโอกาสของเนื้อไกและไขไกอินทรียเปนท่ีตองการของผูบริโภค สวน

การสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายได

ในครัวเรือน การเลี้ยงไกอินทรียดวยสูตรประกอบอาหารเสริมและใชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคของไกจะชวยลด

ตนทุน ไดอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ชวยใหไกแข็งแรงมีสุขภาพดี  ออกไขใบใหญ และไขดก ขับถายไมมีกลิ่น

เหม็น ทําใหไมมีโรค และไขอินทรียจะไมมีกลิ่นคาว เนื้อแนนและนุม เกษตรกรเพิ่มรายไดดวยการจําหนายไกและไข

อินทรีย  ในตลาดชุมชนสีเขียวของหมูบานทําใหสามารถจําหนายไดในราคาดีมากกวาเดิมเนื่องจากผูซื้อมั่นใจใน

นเปนกระบวนการเรียนรูที่เกษตรกรนํามาใชจัดการการ

ดําเนินงานและนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด  ดวยการลดตนทุน 3 วิธีการ คือ 

ควบคุมตรวจสอบการใชวัตถุดิบอาหารไกวาถูกใชไปอยางเหมาะสม ประหยัด และไมใหสูญเปลาประโยชน 3.2) 

รปรับลดตนทุนดวยการนําวิธีการผลิตอาหารแบบใหม เชน ประกอบสูตรอาหารเสริม การหาแหลงวัตถุดิบราคา

ถูก และใชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคของไก เปนการลดตนทุนคาอาหารไกและคายา 3.3) ปรับลดตนทุนสินคา

ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิมโดยทําสูตร

ประกอบการอาหารเสริม หรือเพาะปลวก และแมลงธรรมชาติ ปลวก และไสเดือน สรางอาหารเสริมโปรตีน ใช

ดวยการเลี้ยงไก 



 

 

Cost Management Capability Building According to Local Economy Promotion 

Strategy of Nang Lae Sub

Panchat  Akarak

Abstract 
Objectives of this research aim to study the 

weaknesses, opportunities and Threats for chicken farming, to promote chicken farming with 

supplementary food formula to generate additional household income, and to promote the 

knowledge on cost management of chick

Chiang Rai Province. This participatory action research utilized research instrument such as field 

record form, observation record form, in

activities. The target group of this research consisted of 35 people who are chicken farmers, 

village head, assistant villager head, and related officers through the workshop. Qualitative data 

analysis was conducted using Content Analysis technique.

 The results show that, 1

part-time job, free-ranging farms. The chicken feed are self

from markets. Chicken meat and eggs are consumed within the household.

organic chicken farming can produce in a short time, Increasing revenue. The weakness of the 

farmers lacks knowledge of organic chicken cooking. The opportunity of organic chicken meat and 

eggs is preferred by consumers. As for 

higher. 2) There was a promotion on the supplementary feed formula for household chicken 

farming, using organic herbs to mix the feed which will help to reduce the cost. Clean and safe 

food will also benefit the go

quantity, less odor on the droppings, less prone to sickness and diseases. Organic eggs will give 

less odor, firm texture and soft. This will generate more income for the farmers by selling at

green community market at a higher price, as well as gaining consumer confidence in food safety. 

And 3) The promotion of cost management is a learning process which the farmers organized in 

order to best utilize locally available material. Cost reduction 

3.1) Control and inspect the material of chicken feed mix to be appropriate, economical and 

minimize wastage. 3.2) Cost reduction by new mixing method such as supplementary formula 

feed mix, low cost material sourcing, an
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Objectives of this research aim to study the community life conditions and strengths, 

weaknesses, opportunities and Threats for chicken farming, to promote chicken farming with 

supplementary food formula to generate additional household income, and to promote the 

knowledge on cost management of chicken farming within Nang Lae Sub-district, Mueang District, 

Chiang Rai Province. This participatory action research utilized research instrument such as field 

record form, observation record form, in-depth interview, group seminar, and joint learning 

ies. The target group of this research consisted of 35 people who are chicken farmers, 

village head, assistant villager head, and related officers through the workshop. Qualitative data 

analysis was conducted using Content Analysis technique. 

show that, 1) majority of the chicken farmers are male, farming chicken as a 

ranging farms. The chicken feed are self-mixed and buy the ready mixed feed 

from markets. Chicken meat and eggs are consumed within the household.

organic chicken farming can produce in a short time, Increasing revenue. The weakness of the 

farmers lacks knowledge of organic chicken cooking. The opportunity of organic chicken meat and 

eggs is preferred by consumers. As for Threats cost of finished food in raising chickens, the price is 

There was a promotion on the supplementary feed formula for household chicken 

farming, using organic herbs to mix the feed which will help to reduce the cost. Clean and safe 

food will also benefit the good health for chickens, making them to lay larger eggs and more 

quantity, less odor on the droppings, less prone to sickness and diseases. Organic eggs will give 

less odor, firm texture and soft. This will generate more income for the farmers by selling at

green community market at a higher price, as well as gaining consumer confidence in food safety. 

The promotion of cost management is a learning process which the farmers organized in 

order to best utilize locally available material. Cost reduction can be described in 3 methods i.e. 

3.1) Control and inspect the material of chicken feed mix to be appropriate, economical and 

minimize wastage. 3.2) Cost reduction by new mixing method such as supplementary formula 

feed mix, low cost material sourcing, and using herbs to cure chickendiseases which will reduce 
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conditions and strengths, 

weaknesses, opportunities and Threats for chicken farming, to promote chicken farming with 

supplementary food formula to generate additional household income, and to promote the 

district, Mueang District, 

Chiang Rai Province. This participatory action research utilized research instrument such as field 

depth interview, group seminar, and joint learning 

ies. The target group of this research consisted of 35 people who are chicken farmers, 

village head, assistant villager head, and related officers through the workshop. Qualitative data 

majority of the chicken farmers are male, farming chicken as a 

mixed and buy the ready mixed feed 

from markets. Chicken meat and eggs are consumed within the household. Strength analysis 

organic chicken farming can produce in a short time, Increasing revenue. The weakness of the 

farmers lacks knowledge of organic chicken cooking. The opportunity of organic chicken meat and 
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farming, using organic herbs to mix the feed which will help to reduce the cost. Clean and safe 
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quantity, less odor on the droppings, less prone to sickness and diseases. Organic eggs will give 

less odor, firm texture and soft. This will generate more income for the farmers by selling at 

green community market at a higher price, as well as gaining consumer confidence in food safety. 

The promotion of cost management is a learning process which the farmers organized in 

can be described in 3 methods i.e. 

3.1) Control and inspect the material of chicken feed mix to be appropriate, economical and 

minimize wastage. 3.2) Cost reduction by new mixing method such as supplementary formula 

d using herbs to cure chickendiseases which will reduce 



 

 

both feed cost and medicine cost. 3.3) Continuously reduce the product cost by shortening the 

production process, and be more effective by mixing supplementary formula, or termite or 

natural insect farming, as well as earthworms, which are good sources of protein, consider to use 

locally available food material as appropriate. 

 

Keywords :  Capability Building, Cost Management, Local Economy Promotion through Chicken 
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1. บทนํา 
การขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่นคง

เศรษฐกิจพอเพียง ตองรวมกันสรางคนไทย

และอยูได แตตองแลกเปลี่ยนความรูกับคนอื่นดวย

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูอื่นใหมากขึ้น

อยางไรจึงจะเปนเกษตรกรสมัยใหมและเปนผูประกอบการดวย

เปนมูลคาทางธุรกิจได สรางคน

2560)  

การขับเคลื่อนที่ประชาชนสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นดวยตนเอง

ผูประกอบการรายยอยตองเปนผูริเริ่มสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของตนขึ้

พื้นที่ตนแบบ และการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็งในการสรางทางเลือก

ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณระยะ

สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

สถาบันเกษตรกรในการเสริมสรางความภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม

สงเสริมระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่นท่ีสามารถพึ่งตนเองท่ีมีการชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่

ฐานของการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคนกับคนและระหวางคนกับสิ่งแวดลอม

ความยั่งยืน รวมสรางชุมชนทองถิ่นเขมแข็งที่จัดการตนเองไดทําใหเกิดสันติสุขท้ัง

สิ่งแวดลอม สุขภาพ การศึกษา

(มหาวิชชาลัยตําบล, 2559) หัวใจของเศรษฐกิจฐานรากคือการสรางสัมมาชีพและวิสาหกิจใหเต็มพื้นที่เชนการทํา

เกษตรยั่งยืน สรางความมั่นคงใหกับชีวิต

ของระบบเศรษฐกิจชุมชนดวยตัวเอง

เงินทุน ทําใหเกิดการมีสวนรวมในชุมชนฐานราก

ความสามารถขององคกรปกครองส

ใหความสําคัญกับการใชทุนทางสังคมวัฒนธรรม

สํารวจขอมูลชุมชนในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

คนในชุมชนและสังคมได จะเกิดเครือขายของการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ

ความจริง ทําใหเกิดประโยชนที่ชัดเจน

เขมแข็งในดานเศรษฐกิจ สังคม

 การลงพื้นที่เพื่อสํารวจรวมกับผูบริหารเทศบาลตําบลนางแล

การปฏิบัติการโดยความรวมมือระหวางผูบริหารของเทศบาลตําบลนางและสํานักบัญชี

ไดมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายของผูบริหารตองการใหประชาชน

สัมมาชีพ ทําเกษตรยั่งยืน สรางความมั่นคงใหกับชีวิต

การประชุมกลุมยอยประกอบดวยผูบริหารของเทศบาลตําบลนางแล

ชุมชนไดวิเคราะหรวมกัน ไดพบ

อาหารใหพอเพียงกับนําไปใชประโยชน
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การขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดวยโมเดลประเทศไทย

ตองรวมกันสรางคนไทย 4.0 ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เรียนแลวนําไปใชทํามาหากิน

แตตองแลกเปลี่ยนความรูกับคนอื่นดวย โดยใชประโยชนจากความรูของตัวเองใหเกิดศักยภาพ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูอื่นใหมากขึ้น จึงตองเริ่มดวยการสรางคนแลวจึงไปสูการทํามาหากินทํา

อยางไรจึงจะเปนเกษตรกรสมัยใหมและเปนผูประกอบการดวย คนรุนใหมที่จะเปนสตารทอัพจึงตองแปลงความคิด

สรางคน วิสาหกิจ โดยใชเทคโนโลยีและองคความรู (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

การขับเคลื่อนที่ประชาชนสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นดวยตนเอง เกษตรกร

ผูประกอบการรายยอยตองเปนผูริเริ่มสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของตนขึ้นเอง ทั้งในเชิงนวัตกรรม

และการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็งในการสรางทางเลือก (มูลนิธิชีววิถี

ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560- 2579) ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาในยุทธศาสตรที่

ใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มีแนวทางการพัฒนาวาสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร

สถาบันเกษตรกรในการเสริมสรางความภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม (

สงเสริมระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่นท่ีสามารถพึ่งตนเองท่ีมีการชวยเหลือเอื้อเฟอซึง่กันและกัน

ฐานของการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคนกับคนและระหวางคนกับสิ่งแวดลอม ทําใหมีความเปนปรกติสุขและ

รวมสรางชุมชนทองถิ่นเขมแข็งที่จัดการตนเองไดทําใหเกิดสันติสุขท้ัง เศรษฐกิจ

ศึกษา ประชาธิปไตย ใหเปนสังคมอุดมปญญา สังคมอุดมสุข เปนที่อยูของปญญาอันยิ่งใหญ

หัวใจของเศรษฐกิจฐานรากคือการสรางสัมมาชีพและวิสาหกิจใหเต็มพื้นที่เชนการทํา

สรางความมั่นคงใหกับชีวิต ทั้งการแปรรูปและเพิ่มมูลคา พลังของประชาชนที่จะสรางความแข็งแกรง

ของระบบเศรษฐกิจชุมชนดวยตัวเอง โดยหัวใจสําคัญคือรวมกลุมรวมคิดรวมสราง เมื่อติดขัดปญหาทั้งความรูและ

ทําใหเกิดการมีสวนรวมในชุมชนฐานราก สรางชุมชนเขมแข็งนาอยู สรางเสริมสมรรถภาพเพิ่มขีด

ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการขับเคลื่อนใหเกิดระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนของพื้นที่

ใหความสําคัญกับการใชทุนทางสังคมวัฒนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาต-ิสิ่งแวดลอมและทุนทางปญญา

สํารวจขอมูลชุมชนในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ที่ทําใหทุกคนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง

จะเกิดเครือขายของการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ โดยมีฐานอยูที่ชุมชนทองถิ่นอันเปน

ทําใหเกิดประโยชนที่ชัดเจน สงเสริมใหชุมชนมีแผนงานที่จะแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนตนเองมีความ

สังคม และสิ่งแวดลอม  

ารลงพื้นที่เพื่อสํารวจรวมกับผูบริหารเทศบาลตําบลนางแล การจัดทําแผนชุมชนของตําบลนางแล

การปฏิบัติการโดยความรวมมือระหวางผูบริหารของเทศบาลตําบลนางและสํานักบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย

ไดมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายของผูบริหารตองการใหประชาชน ชาวบานในตําบลมีสวนรวมในการสราง

สรางความมั่นคงใหกับชีวิต ทั้งการแปรรูปและเพิ่มมูลคา สรางรายไดใหกับเกษตรกร

การประชุมกลุมยอยประกอบดวยผูบริหารของเทศบาลตําบลนางแล ผูนําชุมชน  เกษตรกร

ไดพบปญหา  (1) เกษตรกรในพื้นที่มีเลี้ยงไก ยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการ

อาหารใหพอเพียงกับนําไปใชประโยชน  สูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือน เทคนิคในการเลี้ยงไกที่เปน
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ดวยโมเดลประเทศไทย 4.0 ตามแนวคิดปรัชญา

เรียนแลวนําไปใชทํามาหากิน

ระโยชนจากความรูของตัวเองใหเกิดศักยภาพ รวม

จึงตองเริ่มดวยการสรางคนแลวจึงไปสูการทํามาหากินทํา

คนรุนใหมที่จะเปนสตารทอัพจึงตองแปลงความคิด

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

เกษตรกร ชุมชนทองถิ่น และ

ทั้งในเชิงนวัตกรรม การสรางและขยาย

มูลนิธิชีววิถี, 2560) จาก

ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาในยุทธศาสตรที่ 1 

มีแนวทางการพัฒนาวาสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร

(ภูมิศักดิ์ ราศี, 2560)การ

งกันและกัน มีคุณธรรม เปน

ทําใหมีความเปนปรกติสุขและ

เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 

เปนที่อยูของปญญาอันยิ่งใหญ 

หัวใจของเศรษฐกิจฐานรากคือการสรางสัมมาชีพและวิสาหกิจใหเต็มพื้นที่เชนการทํา

องประชาชนที่จะสรางความแข็งแกรง

เมื่อติดขัดปญหาทั้งความรูและ

สรางเสริมสมรรถภาพเพิ่มขีด

วนทองถิ่นในการขับเคลื่อนใหเกิดระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนของพื้นที่ โดย

สิ่งแวดลอมและทุนทางปญญา โดยใชการ

ที่ทําใหทุกคนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง คนรอบขาง 

โดยมีฐานอยูที่ชุมชนทองถิ่นอันเปน

สงเสริมใหชุมชนมีแผนงานที่จะแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนตนเองมีความ

การจัดทําแผนชุมชนของตําบลนางแล จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

นตําบลมีสวนรวมในการสราง

สรางรายไดใหกับเกษตรกร ไดมี

เกษตรกร ผูประกอบการ และ

ยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการ

เทคนิคในการเลี้ยงไกที่เปน



 

 

ประโยชนกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกสมัยใหม

ดําเนินงานการเลี้ยงไก ในการเพิ่มรายไดและลดคาใชจาย

เขาใจในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไก

ตนทุนการผลิตและบริหารตนทุนได

 คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม

ชุมชนสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือนและสรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการ

เลี้ยงไกของตําบลนางแล อําเภอเมือง

ในการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน

ชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางตอเนื่อง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวม

 

2.วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิตของชุมชนและการ

ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

2. เพื่อสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือน ตําบลนางแล อําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย   

3. เพื่อสรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไกของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตเนื้อหา 

เลี้ยงไกการวิเคราะหการใหอาหารใหเพียงพอกับนําไปใชประโยชน การสงเสริมใหความรูสูตรอาหารเสริมเพิ่ม

รายไดในครัวเรือน เทคนิคในการเลี้ยงไก และสรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้

3.2  ขอบเขตดานประชากร และกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา

ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ 

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจํานวน 

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคือ 

เกี่ยวของปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจํานวน 

3.3  ขอบเขตดานสถานท่ีศึกษา 

 พื้นท่ีที่ใชดําเนินการวิจัยตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 3.4  ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา ชวงกรกฎาคม 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
ส ง เสริม  หมายถึง การชวยเหลือสนับสนุนใหด ีขึ ้น ในที ่นี ้เปนการสนับสนุนในการขับเคลื ่อน

เศรษฐกิจฐานรากดวยการสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไ

ความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไกของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ประโยชนกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกสมัยใหม การใชยาสมุนไพรในการรักษาโรค และความรูความเข

ในการเพิ่มรายไดและลดคาใชจาย และ (2) เกษตรกรในพื้นที่มีเลี้ยงไก

เขาใจในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไก และตองการใหมีอบรมและสรางเสริมใหความรูในการบริหารตนทุนจะชวยลด

ตนทุนการผลิตและบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม

ชุมชนสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือนและสรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการ

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายผานเครื่องมืองานวิจัยเพื่อทองถิ่น เพื่อนําไปสูการวางแนวทาง

ในการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน มีเปาหมายเปนของตนเองที่เปนแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาใหคนใน

ชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางตอเนื่อง และสรางเศรษฐกิจฐานรากเพื่อนําไปสูความเขมแข็งใ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวม 

สภาพวิถีชีวิตของชุมชนและการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการเลี้ยงไก

ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

เพื่อสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือน ตําบลนางแล อําเภอเมือง  

เพื่อสรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไกของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 
ขอบเขตเนื้อหา สภาพวิถีชีวิตของชุมชนและการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการ

การวิเคราะหการใหอาหารใหเพียงพอกับนําไปใชประโยชน การสงเสริมใหความรูสูตรอาหารเสริมเพิ่ม

รายไดในครัวเรือน เทคนิคในการเลี้ยงไก และสรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้

ขอบเขตดานประชากร และกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ เกษตรกรผูเลี้ยงไก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจํานวน 50 คนทําการสุมตัวอยางแบบลูกโซจากผูเขารวมโครงการ

ปาหมายที่ใชในการศึกษาคือ เกษตรกรผูเลี้ยงไก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจํานวน 35 คน 

ขอบเขตดานสถานท่ีศึกษา  

พื้นท่ีที่ใชดําเนินการวิจัยตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา ชวงกรกฎาคม 2561 – เมษายน 2562 รวมใชระยะเวลา  

หมายถึง การชวยเหลือสนับสนุนใหด ีขึ ้น ในที ่นี ้เปนการสนับสนุนในการขับเคลื ่อน

เศรษฐกิจฐานรากดวยการสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือน และสรางเสริม

ความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไกของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

และความรูความเขาใจในการจัดการ

เกษตรกรในพื้นที่มีเลี้ยงไก ยังขาดความรูความ

และตองการใหมีอบรมและสรางเสริมใหความรูในการบริหารตนทุนจะชวยลด

คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวม สนับสนุนให

ชุมชนสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือนและสรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการ

เพื่อนําไปสูการวางแนวทาง

มีเปาหมายเปนของตนเองที่เปนแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาใหคนใน

และสรางเศรษฐกิจฐานรากเพื่อนําไปสูความเขมแข็งใหกับชุมชน ทาง

วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการเลี้ยงไก

เพื่อสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือน ตําบลนางแล อําเภอเมือง   

เพื่อสรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไกของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการ

การวิเคราะหการใหอาหารใหเพียงพอกับนําไปใชประโยชน การสงเสริมใหความรูสูตรอาหารเสริมเพิ่ม

รายไดในครัวเรือน เทคนิคในการเลี้ยงไก และสรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไก 

เกษตรกรผูเลี้ยงไก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ทําการสุมตัวอยางแบบลูกโซจากผูเขารวมโครงการ 

เกษตรกรผูเลี้ยงไก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และเจาหนาที่ที่

รวมใชระยะเวลา  10 เดือน 

หมายถึง การชวยเหลือสนับสนุนใหด ีขึ ้น ในที ่นี ้เปนการสนับสนุนในการขับเคลื ่อน

ดในครัวเรือน และสรางเสริม

ความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไกของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 



 

 

ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่เปนไปไดของชุมชนนั้นไดรับการสงเสริมอยางเต็มที่และ

ถูกวิธี ชุมชมควรไดรับพัฒนาความสามารถในการองคประกอบสําคัญของเศรษฐ

(1) มีการรวมกลุม เพื่อสรางพลังในการทํางานรวมกัน 

สังคม ทุนคน ในการใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเลี้ยงไกของชุมชน 

ผลิตของชุมชนทั้งขั้นพื้นฐานและกาวหนา ที่

นําไปใชจริง 

การบริหารตนทุน 

ดวย (1) การควบคุมตนทุนจากวัตถุดิบหรืออาหารที่ใชในการเลี้ยงไกอยางเหมาะสม ประหยัด 

ลดตนทุนการเลี้ยงดวยการนําวิธีการผลิตอาหารแบบใหม   

ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสั้น   กระชับ   และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิมในการเลี้ยงไก ของตําบลนาง

แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การข ับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

รวมมือเปนหุนสวนสรางความสัมพันธจะตองมีแนวทางการพัฒนาและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น มีการ

ผลิตพื้นฐาน การผลิตอาหาร และความจําเปนพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิต การอยูรวมกัน และมีการพัฒนาให

ทันสมัย พรอมกับมีเทคนิค วิทยาการและความรูเทคโนโลยี มาพัฒนาเพิ่มเติมใหเหมาะสมสังคมเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูคนและชุมชนทองถิ่นโดยรวมสามารถพึ่งตนเอง มีรายไดมากกวารายจาย เปดโอกาส

และแบงปนใหคนทุกกลุ มทุกวัยสามารถมีพื ้นที ่และมีโอกาสในการรวมพัฒนาไดอยางผสมผสานแล

สรางสรรค ในที่นี้ไดนําการสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมและการบริหารตนทุนมาเปนสวนหนึ่งใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ประกอบดวย 4ขั้นตอน คือ1) 

และอุปสรรคในการเลี้ยงไก2) 

ประเมินผลการดําเนินงาน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ 

สัมภาษณเชิงลึก การสัมมนากลุม  กิจกรรมสรางการเรียนรูรวมกัน

ครั้งนี้ สามารถตรวจสอบวัดไดตรงตามแนวคิดของการศึกษา แล

 การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งน้ี การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากขอมูลพื้นฐานที่มีอยู

และการจัดสัมมนากลุมเพื่อระดมความคิดเก็บขอมูลทุกขั้นตอนที่ดําเนินการ

สัมพันธ กระบวนการกลุมยอย

 การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

สังเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัย
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หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่เปนไปไดของชุมชนนั้นไดรับการสงเสริมอยางเต็มที่และ

ถูกวิธี ชุมชมควรไดรับพัฒนาความสามารถในการองคประกอบสําคัญของเศรษฐกิจฐานรากที่เขมแข็ง เชน 

มีการรวมกลุม เพื่อสรางพลังในการทํางานรวมกัน 2)  มีระบบการจัดการทุนชุมชนที่ครอบคลุมทุนทาง

สังคม ทุนคน ในการใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเลี้ยงไกของชุมชน 

ผลิตของชุมชนทั้งขั้นพื้นฐานและกาวหนา ที่ไดมูลคาเพิ่มและสามารถบริหารตนทุนของตนเอง ที่สามารถ

 หมายถึง  การใหความรูกับเกษตรกรในเรื่องการบริหารตนทุนดวยการลดตนทุน

การควบคุมตนทุนจากวัตถุดิบหรืออาหารที่ใชในการเลี้ยงไกอยางเหมาะสม ประหยัด 

ารเลี้ยงดวยการนําวิธีการผลิตอาหารแบบใหม   (3) ปรับลดตนทุนสินคาอยางตอเนื่องดวยการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสั้น   กระชับ   และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิมในการเลี้ยงไก ของตําบลนาง

แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

การข ับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หมายถึง ระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่นที่มีลักษณะความ

รวมมือเปนหุนสวนสรางความสัมพันธจะตองมีแนวทางการพัฒนาและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น มีการ

ผลิตพื้นฐาน การผลิตอาหาร และความจําเปนพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิต การอยูรวมกัน และมีการพัฒนาให

เทคนิค วิทยาการและความรูเทคโนโลยี มาพัฒนาเพิ่มเติมใหเหมาะสมสังคมเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูคนและชุมชนทองถิ่นโดยรวมสามารถพึ่งตนเอง มีรายไดมากกวารายจาย เปดโอกาส

และแบงปนใหคนทุกกลุ มทุกวัยสามารถมีพื ้นที ่และมีโอกาสในการรวมพัฒนาไดอยางผสมผสานแล

สรางสรรค ในที่นี้ไดนําการสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมและการบริหารตนทุนมาเปนสวนหนึ่งใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) 

) ขั้นทําความเขาใจสภาพวิถีชีวิตของชุมชนและการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส

) ขั้นกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม 3) ขั้นดําเนินการสงเสริมและ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ การบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต แบบ

สัมภาษณเชิงลึก การสัมมนากลุม  กิจกรรมสรางการเรียนรูรวมกัน (ธานินทร  ศิลปจารุ,  

ครั้งนี้ สามารถตรวจสอบวัดไดตรงตามแนวคิดของการศึกษา และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งน้ี การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากขอมูลพื้นฐานที่มีอยู

และการจัดสัมมนากลุมเพื่อระดมความคิดเก็บขอมูลทุกขั้นตอนที่ดําเนินการใชวิธีการสัมภาษณ กระบวนการกลุม

อยสังเกต  และการทําเวทีเสวนา 

การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis

สังเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัย 
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หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่เปนไปไดของชุมชนนั้นไดรับการสงเสริมอยางเต็มที่และ

กิจฐานรากที่เขมแข็ง เชน 

มีระบบการจัดการทุนชุมชนที่ครอบคลุมทุนทาง

สังคม ทุนคน ในการใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเลี้ยงไกของชุมชน 3) มีระบบการ

ไดมูลคาเพิ่มและสามารถบริหารตนทุนของตนเอง ที่สามารถ

หมายถึง  การใหความรูกับเกษตรกรในเรื่องการบริหารตนทุนดวยการลดตนทุน

การควบคุมตนทุนจากวัตถุดิบหรืออาหารที่ใชในการเลี้ยงไกอยางเหมาะสม ประหยัด (2) การปรับ

ปรับลดตนทุนสินคาอยางตอเนื่องดวยการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสั้น   กระชับ   และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิมในการเลี้ยงไก ของตําบลนาง

หมายถึง ระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่นที่มีลักษณะความ

รวมมือเปนหุนสวนสรางความสัมพันธจะตองมีแนวทางการพัฒนาและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น มีการ

ผลิตพื้นฐาน การผลิตอาหาร และความจําเปนพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิต การอยูรวมกัน และมีการพัฒนาให

เทคนิค วิทยาการและความรูเทคโนโลยี มาพัฒนาเพิ่มเติมใหเหมาะสมสังคมเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูคนและชุมชนทองถิ่นโดยรวมสามารถพึ่งตนเอง มีรายไดมากกวารายจาย เปดโอกาส

และแบงปนใหคนทุกกลุ มทุกวัยสามารถมีพื ้นที ่และมีโอกาสในการรวมพัฒนาไดอยางผสมผสานและ

สรางสรรค ในที่นี้ไดนําการสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมและการบริหารตนทุนมาเปนสวนหนึ่งใน

ticipatory Action Research : PAR) 

วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส

ขั้นดําเนินการสงเสริมและ 4) ขั้นติดตาม

การบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต แบบ

,  2555) เพื่อใหการศึกษา

ะบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว 

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งน้ี การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากขอมูลพื้นฐานที่มีอยู

ใชวิธีการสัมภาษณ กระบวนการกลุม

Content Analysis) จัดระบบขอมูลและ



 

 

6. ผลการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1ขั้นทําความเขาใจ

อุปสรรคในการเลี้ยงไกในสวนนี้ประกอบดวย

วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการเลี้ยงไก  พบวา

(1) สภาพวิถชี ีว ิตของชมุชน 

ตําบลนางแล แบงเขตการปกครอง

ทําสวน ปลูกผลไม ลิ้นจี่ สับปะรด กลวย มะนาว ผักกาด ฯลฯ รวมถึงการรับจาง แตปจจุบันมีโรงงานสับปะรด 

ชาวบานก็จะรับจางปอกสับปะรดโดยไดคาตอบแทนเปนกิโลกรัมเศรษฐกิจไดจากการทําเกษตรกรและรับจาง

เกษตรกรผูเลี้ยงไกในตําบลนางแล สวนใหญเปนเพศชายมีอายุ

1- 5  ปเลี้ยงไกเปนอาชีพเสริม 

ซื้ออาหารสําเร็จรูปจากตลาดทั่วไป

ตรวจคุณภาพของนํ้า การใชประโยชนจากผลผลิตคือไขไกและลูกเจี๊ยบ 

จําหนายดวยตนเองโดยจําหนายแบบ

(2) การจัดการการเงิน

 แหลงที่มาของทุนในการเลี้ยงไก 

สวนตัว3)รายไดจากการทําธุรกิจสวนตัว

สวนตัว6) เงินทุนเปนผลกําไรที่ไดรับจากการจําหนายไก

(3) การเงินและการบัญชี

 ในหมูบานชวงแรกๆ 

ในสมุดบัญชีเมื่อมีการรับจายเงินแตเนื่องจากในปจจุบันชาวบานสวนใหญจะไมไดจดบันทึกไว เพราะไมมีเวลาจึงทํา

ใหหลงลืมไป  บางรายก็บันทึกในสมุดบัญชีเมื่อมีการรับจายเงิน มีการจดลงบอร

รูปแบบเงินทุนหมุนเวียน คือจะนําเงินที่ไดจากการขายไก  ไปใชจายเปนคาอุปโภคบริโภค หรือคาใชจายตาง ๆ เชน 

ปลายขาว รํา  ยาและวัคซีน คาน้ํา คาไฟ เปนตน

(4) วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและ อุปสรรคในการเลี้ยงไก

เกษตรกรผูเขารวมโครงการ ไดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีสวนรวมการวิเคราะห ดังนี้

 1)จุดแข็ง (Strengths)

1.1) พื้นที่ในการเลี้ยงมีความเหมาะสมมีพื้นที่เพียงพอ อยูหางไกลจากชุมชน และสภาพอากาศ

เหมาะสมแกการเลี้ยงไก 

1.2)  เลี้ยงงายสามารถใชอาหารสัตวในทองถิ่นได

ผลผลิต (ออกไข) มากเมื่อเทียบกับสัตวอื่น จําหนายไดราคาดีเมื่อเทียบกับราคาผลผลิตอยางอื่น ตนทุนต่ําเมื่อ

เปรียบเทียบกับสัตวอื่น  

1.3)ไกที่เลี้ยงในหมูบานสวนใหญจะเลี้ยงแบบปลอย จึงทําใหไกนี้อารมณดี ไมเครียดสุขภาพ

จึงมีสุขภาพแข็งแรงไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดีเลี้ยงมาเปนเวลานานทําใหคุณภาพของไกที่จําหนายมีความ

นาเชื่อถือ 

1.4)เปนไกที่ไมใชสารเคมีในการเลี้ยง  เปนไกอินทรีย ปลอดสารอันตรายทําใหผูบริโภคปลอดภัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ขั้นทําความเขาใจสภาพวิถีชีวิตของชุมชนและการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

อุปสรรคในการเลี้ยงไกในสวนนี้ประกอบดวยสภาพวิถีชีวิตของชุมชน การจัดการการเงิน การเงินและการบัญชี

วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการเลี้ยงไก  พบวา 

วิถชี ีว ิตของชมุชน  

ตําบลนางแล แบงเขตการปกครอง เปน 10หมูบานวิถีชีวิตเปนแบบชนบททําการเกษตร เชน การทํานา 

ทําสวน ปลูกผลไม ลิ้นจี่ สับปะรด กลวย มะนาว ผักกาด ฯลฯ รวมถึงการรับจาง แตปจจุบันมีโรงงานสับปะรด 

ชาวบานก็จะรับจางปอกสับปะรดโดยไดคาตอบแทนเปนกิโลกรัมเศรษฐกิจไดจากการทําเกษตรกรและรับจาง

เลี้ยงไกในตําบลนางแล สวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 56  - 65 

เลี้ยงไกเปนอาชีพเสริม และการเลี้ยงเปด/ปลอยอิสระไมไดมาตรฐานฟารมมีการผสมอาหารใหไกเอง

ซื้ออาหารสําเร็จรูปจากตลาดทั่วไป ไดนําน้ําบนดินท่ัวไปมาใหไกกินโดยไมมีการบําบัดกอนการนําไปใช และไมมีการ

การใชประโยชนจากผลผลิตคือไขไกและลูกเจี๊ยบ บริโภคภายในครัวเรือน ถาเหลือจะนําไป

จําหนายแบบชั่งน้ําหนัก 

การจัดการการเงิน 

แหลงที่มาของทุนในการเลี้ยงไก 1) รายไดจากการขายพืชผลการเกษตร เชน ขาว สับปะรด 

รายไดจากการทําธุรกิจสวนตัว4) กูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

เงินทุนเปนผลกําไรที่ไดรับจากการจําหนายไก7) เบี้ยยังชีพคนชรา  

การเงินและการบัญช ี

ในหมูบานชวงแรกๆ จะรณรงคใหชาวบานทําบัญชีครัวเรือนกันอยางงาย บันทึกรายรับ

ในสมุดบัญชีเมื่อมีการรับจายเงินแตเนื่องจากในปจจุบันชาวบานสวนใหญจะไมไดจดบันทึกไว เพราะไมมีเวลาจึงทํา

ใหหลงลืมไป  บางรายก็บันทึกในสมุดบัญชีเมื่อมีการรับจายเงิน มีการจดลงบอรดเพื่อเปนความจํา มีการใชเงินใน

รูปแบบเงินทุนหมุนเวียน คือจะนําเงินที่ไดจากการขายไก  ไปใชจายเปนคาอุปโภคบริโภค หรือคาใชจายตาง ๆ เชน 

ปลายขาว รํา  ยาและวัคซีน คาน้ํา คาไฟ เปนตน 

วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและ อุปสรรคในการเลี้ยงไก 

เขารวมโครงการ ไดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีสวนรวมการวิเคราะห ดังนี้

Strengths) 

พื้นที่ในการเลี้ยงมีความเหมาะสมมีพื้นที่เพียงพอ อยูหางไกลจากชุมชน และสภาพอากาศ

เลี้ยงงายสามารถใชอาหารสัตวในทองถิ่นได สามารถผลิตไดในระยะเวลาสั้นและปริมาณ

มากเมื่อเทียบกับสัตวอื่น จําหนายไดราคาดีเมื่อเทียบกับราคาผลผลิตอยางอื่น ตนทุนต่ําเมื่อ

ไกที่เลี้ยงในหมูบานสวนใหญจะเลี้ยงแบบปลอย จึงทําใหไกนี้อารมณดี ไมเครียดสุขภาพ

จึงมีสุขภาพแข็งแรงไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดีเลี้ยงมาเปนเวลานานทําใหคุณภาพของไกที่จําหนายมีความ

เปนไกที่ไมใชสารเคมีในการเลี้ยง  เปนไกอินทรีย ปลอดสารอันตรายทําใหผูบริโภคปลอดภัย
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วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและ

การจัดการการเงิน การเงินและการบัญชีการ

หมูบานวิถีชีวิตเปนแบบชนบททําการเกษตร เชน การทํานา 

ทําสวน ปลูกผลไม ลิ้นจี่ สับปะรด กลวย มะนาว ผักกาด ฯลฯ รวมถึงการรับจาง แตปจจุบันมีโรงงานสับปะรด 

ชาวบานก็จะรับจางปอกสับปะรดโดยไดคาตอบแทนเปนกิโลกรัมเศรษฐกิจไดจากการทําเกษตรกรและรับจาง 

65 ปเลี้ยงไกเปนระยะเวลา 

ปลอยอิสระไมไดมาตรฐานฟารมมีการผสมอาหารใหไกเอง และ

มีการบําบัดกอนการนําไปใช และไมมีการ

บริโภคภายในครัวเรือน ถาเหลือจะนําไปการ

รเกษตร เชน ขาว สับปะรด 2)เงินเก็บ

กูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร5) เงินเก็บ

จะรณรงคใหชาวบานทําบัญชีครัวเรือนกันอยางงาย บันทึกรายรับ-จายแบบงายๆ ลง

ในสมุดบัญชีเมื่อมีการรับจายเงินแตเนื่องจากในปจจุบันชาวบานสวนใหญจะไมไดจดบันทึกไว เพราะไมมีเวลาจึงทํา

ดเพื่อเปนความจํา มีการใชเงินใน

รูปแบบเงินทุนหมุนเวียน คือจะนําเงินที่ไดจากการขายไก  ไปใชจายเปนคาอุปโภคบริโภค หรือคาใชจายตาง ๆ เชน 

เขารวมโครงการ ไดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีสวนรวมการวิเคราะห ดังนี ้

พื้นที่ในการเลี้ยงมีความเหมาะสมมีพื้นที่เพียงพอ อยูหางไกลจากชุมชน และสภาพอากาศ

สามารถผลิตไดในระยะเวลาสั้นและปริมาณ

มากเมื่อเทียบกับสัตวอื่น จําหนายไดราคาดีเมื่อเทียบกับราคาผลผลิตอยางอื่น ตนทุนต่ําเมื่อ

ไกที่เลี้ยงในหมูบานสวนใหญจะเลี้ยงแบบปลอย จึงทําใหไกนี้อารมณดี ไมเครียดสุขภาพดี ไก

จึงมีสุขภาพแข็งแรงไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดีเลี้ยงมาเปนเวลานานทําใหคุณภาพของไกที่จําหนายมีความ

เปนไกที่ไมใชสารเคมีในการเลี้ยง  เปนไกอินทรีย ปลอดสารอันตรายทําใหผูบริโภคปลอดภัย 



 

 

1.5)มีการเลี้ยงไกโดยใชอาหารที่มีในทองถิ่นท่ั

ใบวัชพืชตางๆ 

 2)จุดออน (Weakness)

2.1)เกษตรกรขาดการจัดการในการเลี้ยงโดยยังคงเลี้ยงแบบวิถีชาวบานเกษตรกรไมคอยมีความรู

ในการปองกันโรคตางๆ มีการตายและติดโรคของไกในชวงเริ่มแรกของการเลี้ยงรวมถึงการปรับส

สภาพแวดลอมไมทัน เสี่ยงตอการที่ไกจะติดโรคตางๆ เชน ไขหวัดนก เปนตน เกิดโรคระบาดงาย และโรคบางชนิด

ไมมีวัคซีนปองกันโรค 

2.2) เกษตรกรขาดความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไกพื้นเมือง เพื่อสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น

ใหแกตนเองไมมีเสริมอาหารเพื่อลดตนทุนอาหารไก 

2.3) ยังไมมีการเลี้ยงไกเปนอาชีพหลักและลงทุนอยางจริงจังตนทุนในการลงทุนเริ่มแรกสูงและใช

ระยะเวลาในการคืนทุนนาน 

2.4) ไกพันธุไขที่เลี้ยงในปจจุบัน ใหผลผลิตต่ํา แมไกออกไขจํานวนนอย

ขาดการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ 

2.5) การรวมกลุมในการผลิตมีนอย โดยเฉพาะการเลี้ยงไกพันธุเนื้อเพื่อจําหนายเปนไกเนื้อ

2.6) มีชองทางการจําหนายเพียงชองทางเดียว ระบบการซื้อขายยังผานพอคาคนกลางในทองถิ่น 

เกษตรกรยังไมไดรับความเปนธรรม 

  3)โอกาส (Opportunities)

3.1) ในหมูบานมีตลาดชุมชนสีเขียวทําใหเกษตรกรมีชองทางการจําหนายเพิ่มขึ้น

3.2) การเลี้ยงไกเพื่อความสวยงามถือวาเปนท่ีนิยมสาํหรับคนรักไก

3.3) เนื้อไกและไขไกอินทรียเปนมีโปรตีนที่จําเปนตอรางกาย 

อาหารมากเนื่องจากมีราคาที่ถูกกวาเนื้อหมู และเปนอาหารโปรตีนที่หางายในทองถิ่น

3.4) มีอํานาจในการตอรองราคากับพอคาคนกลาง  เพราะไกพันธุเนื้อเปนที่ตองการในตลาด

3.5)ตลาดมีความตองการผลผลิตเพิ่มขึ้นและบริโภคอาหารที่คุณภาพและปลอดภั

3.6)  รัฐบาลสงเสริมการผลิตเพิ่มรายไดใหเกษตรกรรายยอย

    4) อุปสรรค  (Threats)

4.1) ในหมูบานเกือบทุกหลังคาเรือนเลี้ยงไกจําหนายเพื่อเปนอาชีพเสริมทําใหผลผลิตที่ออกมาสู

ตลาดมีมาก ทําใหราคาตกต่ํา 

4.2) ในภาวะที่เศรษฐกิจไมคอยดี  ลูกคามีการจับจายใช

ถูก 

4.3) ตนทุนอาหารสําเร็จรูปที่ใชผสมใหกับไกมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

อาหารสัตวและยาและวัคซีนท่ีใชมีราคาแพง

4.4) ภัยธรรมชาติจากปญหาโรคระบาดสัตว ปญหาสภาพอากาศ เชน ฤดูฝน 

ฝน  ไกมีโอกาสติดโรคและตายไดงาย ในวันที่มีสภาพอากาศแปรปรวนทําใหแมไกออกไขนอยลง

ทําใหไกติดโรค จากโรคระบาด

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

มีการเลี้ยงไกโดยใชอาหารที่มีในทองถิ่นท่ัวไปโดยไมตองเสียเงินเชน ตนกลวย เศษฝกที่ เหลือ 

(Weakness) 

เกษตรกรขาดการจัดการในการเลี้ยงโดยยังคงเลี้ยงแบบวิถีชาวบานเกษตรกรไมคอยมีความรู

ในการปองกันโรคตางๆ มีการตายและติดโรคของไกในชวงเริ่มแรกของการเลี้ยงรวมถึงการปรับส

สภาพแวดลอมไมทัน เสี่ยงตอการที่ไกจะติดโรคตางๆ เชน ไขหวัดนก เปนตน เกิดโรคระบาดงาย และโรคบางชนิด

เกษตรกรขาดความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไกพื้นเมือง เพื่อสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น

พื่อลดตนทุนอาหารไก  

ยังไมมีการเลี้ยงไกเปนอาชีพหลักและลงทุนอยางจริงจังตนทุนในการลงทุนเริ่มแรกสูงและใช

ไกพันธุไขที่เลี้ยงในปจจุบัน ใหผลผลิตต่ํา แมไกออกไขจํานวนนอยและขนาด

ขาดการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ ไกที่เลี้ยงไมแข็งแรงหรือเจริญเติบโตชา  

การรวมกลุมในการผลิตมีนอย โดยเฉพาะการเลี้ยงไกพันธุเนื้อเพื่อจําหนายเปนไกเนื้อ

มีชองทางการจําหนายเพียงชองทางเดียว ระบบการซื้อขายยังผานพอคาคนกลางในทองถิ่น 

เกษตรกรยังไมไดรับความเปนธรรม  

Opportunities) 

ในหมูบานมีตลาดชุมชนสีเขียวทําใหเกษตรกรมีชองทางการจําหนายเพิ่มขึ้น

การเลี้ยงไกเพื่อความสวยงามถือวาเปนท่ีนิยมสาํหรับคนรักไก 

เนื้อไกและไขไกอินทรียเปนมีโปรตีนที่จําเปนตอรางกาย และเปนที่นิยมในการประกอบ

อาหารมากเนื่องจากมีราคาที่ถูกกวาเนื้อหมู และเปนอาหารโปรตีนที่หางายในทองถิ่น 

มีอํานาจในการตอรองราคากับพอคาคนกลาง  เพราะไกพันธุเนื้อเปนที่ตองการในตลาด

ตลาดมีความตองการผลผลิตเพิ่มขึ้นและบริโภคอาหารที่คุณภาพและปลอดภั

รัฐบาลสงเสริมการผลิตเพิ่มรายไดใหเกษตรกรรายยอย 

Threats) 

ในหมูบานเกือบทุกหลังคาเรือนเลี้ยงไกจําหนายเพื่อเปนอาชีพเสริมทําใหผลผลิตที่ออกมาสู

 

ในภาวะที่เศรษฐกิจไมคอยดี  ลูกคามีการจับจายใชสอยนอยลงและตองการสินคาที่มีราคาที่

ตนทุนอาหารสําเร็จรูปที่ใชผสมใหกับไกมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ยาและวัคซีนท่ีใชมีราคาแพง 

ภัยธรรมชาติจากปญหาโรคระบาดสัตว ปญหาสภาพอากาศ เชน ฤดูฝน 

ไกมีโอกาสติดโรคและตายไดงาย ในวันที่มีสภาพอากาศแปรปรวนทําใหแมไกออกไขนอยลง

ทําใหไกติดโรค จากโรคระบาด 
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วไปโดยไมตองเสียเงินเชน ตนกลวย เศษฝกที่ เหลือ 

เกษตรกรขาดการจัดการในการเลี้ยงโดยยังคงเลี้ยงแบบวิถีชาวบานเกษตรกรไมคอยมีความรู

ในการปองกันโรคตางๆ มีการตายและติดโรคของไกในชวงเริ่มแรกของการเลี้ยงรวมถึงการปรับสภาพอากาศและ

สภาพแวดลอมไมทัน เสี่ยงตอการที่ไกจะติดโรคตางๆ เชน ไขหวัดนก เปนตน เกิดโรคระบาดงาย และโรคบางชนิด

เกษตรกรขาดความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไกพื้นเมือง เพื่อสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น

ยังไมมีการเลี้ยงไกเปนอาชีพหลักและลงทุนอยางจริงจังตนทุนในการลงทุนเริ่มแรกสูงและใช

และขนาดเล็ก 

การรวมกลุมในการผลิตมีนอย โดยเฉพาะการเลี้ยงไกพันธุเนื้อเพื่อจําหนายเปนไกเนื้อ 

มีชองทางการจําหนายเพียงชองทางเดียว ระบบการซื้อขายยังผานพอคาคนกลางในทองถิ่น 

ในหมูบานมีตลาดชุมชนสีเขียวทําใหเกษตรกรมีชองทางการจําหนายเพิ่มขึ้น 

และเปนที่นิยมในการประกอบ

มีอํานาจในการตอรองราคากับพอคาคนกลาง  เพราะไกพันธุเนื้อเปนที่ตองการในตลาด 

ตลาดมีความตองการผลผลิตเพิ่มขึ้นและบริโภคอาหารที่คุณภาพและปลอดภัย  

ในหมูบานเกือบทุกหลังคาเรือนเลี้ยงไกจําหนายเพื่อเปนอาชีพเสริมทําใหผลผลิตที่ออกมาสู

สอยนอยลงและตองการสินคาที่มีราคาที่

ตนทุนอาหารสําเร็จรูปที่ใชผสมใหกับไกมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ภัยธรรมชาติจากปญหาโรคระบาดสัตว ปญหาสภาพอากาศ เชน ฤดูฝน (น้ําทวม) ในชวงฤดู

ไกมีโอกาสติดโรคและตายไดงาย ในวันที่มีสภาพอากาศแปรปรวนทําใหแมไกออกไขนอยลง และสภาพอากาศ



 

 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม

 ขั้นตอนนี้เปนการกําหนดแนวในการจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไดดําเนินการใหชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูล โดยใหทีมผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน  ชาวบาน และเกษตรกรผูเลี้ยงไก วิเคราะหศักยภาพดานการบริห

ฐานรากของตําบลนางแล ไดใชวิธีการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค  

: AIC) ของชุมชนเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณา จัดลําดับความสําคัญของปญหา กําหนดภาพลักษณชุมชน

ที่มาจากประชุมการมีสวนรวมข

(1) รับรูปญหาที่เกิดขึ้นและตองการของชุมชน 

ชุมชนบานนางแลมีการเลี้ยงไกเปนจํานวนมาก เกษตรกรผูเลี้ยงไกสวนใหญเลี้ยงเพื่อบริโภคภายใน

ครัวเรือน สวนใหญมีปญหาวา

(1.1) เกษตรกรในพ้ืนที่มีเลี้ยงไก

ประโยชน  สูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือน

จัดการดําเนินงานการเลี้ยงไก 

 (1.2) เกษตรกรในพื้นที่มีเลี้ยงไก

กลุม เกษตรกรสวนใหญไมมีการจดบันทึกบัญชีรับ

อยางงายโดยจดบันทึกดานรายรับและรายจายบันทึกตนทุน ทําใหไมทร

(2) วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น 

จากการสนทนากลุม ชุมชนไดสวนรวมกันในชวยแกไขปญหาระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น ที่สามารถ

พึ่งตนเองภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ท่ีเอื้อใหเกิดการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางเขมแข็งและยั่งยืน จะตองมีแนวทางการพัฒนาและ

การจัดการโดยชุมชนทองถ่ิน ใหครบวงจรมากที่สุด โดยเฉพาะความจําเปนพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิต การอยูรวมกัน 

สําหรับคนในพื้นที่อยางพอเพียงในเรื่องการเลี้ยงไก จึ

(2.1) เกษตรกรผูเลี้ยงไก ยังขาดความเขาใจในเรื่องสูตรประกอบอาหารเสริมเทคนิคในการเลี้ยงไกที่

เปนประโยชนกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกสมัยใหมจึงตองการ

เสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือน 

(2.2) เกษตรกรผูเลี้ยงไกไมมีการจดบันทึกทําให

ตองการอยากใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารตนทุนเพื่อลดรายจายในการเลี้ยงไก

ตนทุนการเลี้ยงไกไดอยางมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการแบบมีสวนรวมของชุมชนใหสามารถเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใหประสบความสําเร็จไดตองเกิดจากความตองการของชุมชน  สิ่งที่ตองตระหนักเสมอก็

คือ การพัฒนาบุคลากรในชุมชนใหมี ความรู ความเขาใจ ไดอยางถูกตอง และเ

ประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค มีการเตรียมขอมูลพื้นฐานของชุมชนไวทําใหการกําหนดปญหา ภาพลักษณ

ของการเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งอยู        บนพื้นฐานความเปนจริง

โดยอาศัยประสบการณของผูที่มี

ชุมชนภายใตแนวคิดกิจกรรมซึ่งผูใหญบาน ผูนําชุมชน ชาวบาน เกษตรกรผูเลี้ยงไกและคณะผูวิจัยไดกําหนด

กิจกรรมโดยไดจัดเตรียมดําเนินงานรวมกัน ตั้งแตดําเนินการเตรียมผูรับผิดชอบดูแลในเรื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ขั้นกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม 

ขั้นตอนนี้เปนการกําหนดแนวในการจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไดดําเนินการใหชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูล โดยใหทีมผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน  ชาวบาน และเกษตรกรผูเลี้ยงไก วิเคราะหศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานรากของตําบลนางแล ไดใชวิธีการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค  (Appreciation Influence Control 

ของชุมชนเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณา จัดลําดับความสําคัญของปญหา กําหนดภาพลักษณชุมชน

ที่มาจากประชุมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียไดดังนี ้

รับรูปญหาที่เกิดขึ้นและตองการของชุมชน  

ชุมชนบานนางแลมีการเลี้ยงไกเปนจํานวนมาก เกษตรกรผูเลี้ยงไกสวนใหญเลี้ยงเพื่อบริโภคภายใน

ครัวเรือน สวนใหญมีปญหาวา 

เกษตรกรในพ้ืนที่มีเลี้ยงไก ยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการอาหารใหพอเพียงกับนําไปใช

สูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือน การใชยาสมุนไพรในการรักษาโรค และความรูความเขาใจในการ

 ในการเพิ่มรายไดและลดคาใชจาย  

เกษตรกรในพื้นที่มีเลี้ยงไก เกษตรกรผูเลี้ยงไกในชุมชน มีทั้งเลี้ยงสวนบุคคลและการเลี้ยงเปน

กลุม เกษตรกรสวนใหญไมมีการจดบันทึกบัญชีรับ-จายบันทึกตนทุนแตเกษตรกรบางรายไดทําบัญชีการจัดทําบัญชี

อยางงายโดยจดบันทึกดานรายรับและรายจายบันทึกตนทุน ทําใหไมทราบตนทุนการเลี้ยงไก

วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น  

จากการสนทนากลุม ชุมชนไดสวนรวมกันในชวยแกไขปญหาระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น ที่สามารถ

พึ่งตนเองภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ท่ีเอื้อใหเกิดการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางเขมแข็งและยั่งยืน จะตองมีแนวทางการพัฒนาและ

การจัดการโดยชุมชนทองถ่ิน ใหครบวงจรมากที่สุด โดยเฉพาะความจําเปนพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิต การอยูรวมกัน 

สําหรับคนในพื้นที่อยางพอเพียงในเรื่องการเลี้ยงไก จงึตองการแกไขปญหาดังน้ี 

เกษตรกรผูเลี้ยงไก ยังขาดความเขาใจในเรื่องสูตรประกอบอาหารเสริมเทคนิคในการเลี้ยงไกที่

เปนประโยชนกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกสมัยใหมจึงตองการอยากใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใน

ตรกรผูเลี้ยงไกไมมีการจดบันทึกทําใหไมทราบตนทุนดานผลผลิตดานผลตอบแทนที่ชัดเจน จึง

อยากใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารตนทุนเพื่อลดรายจายในการเลี้ยงไก

ตนทุนการเลี้ยงไกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินการแบบมีสวนรวมของชุมชนใหสามารถเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใหประสบความสําเร็จไดตองเกิดจากความตองการของชุมชน  สิ่งที่ตองตระหนักเสมอก็

คือ การพัฒนาบุคลากรในชุมชนใหมี ความรู ความเขาใจ ไดอยางถูกตอง และเหมาะสมกับบริบทของชุมชนผลการ

ประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค มีการเตรียมขอมูลพื้นฐานของชุมชนไวทําใหการกําหนดปญหา ภาพลักษณ

ของการเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งอยู        บนพื้นฐานความเปนจริง

โดยอาศัยประสบการณของผูที่มสีวนไดสวนเสียเทานั้น  การดําเนินงานสอดคลองกับสภาพปญหาและศักยภาพของ

ชุมชนภายใตแนวคิดกิจกรรมซึ่งผูใหญบาน ผูนําชุมชน ชาวบาน เกษตรกรผูเลี้ยงไกและคณะผูวิจัยไดกําหนด

กิจกรรมโดยไดจัดเตรียมดําเนินงานรวมกัน ตั้งแตดําเนินการเตรียมผูรับผิดชอบดูแลในเรื่อง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ขั้นตอนนี้เปนการกําหนดแนวในการจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไดดําเนินการใหชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูล โดยใหทีมผูใหญบาน ผูชวย

ารตนทุนตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Appreciation Influence Control 

ของชุมชนเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณา จัดลําดับความสําคัญของปญหา กําหนดภาพลักษณชุมชน

ชุมชนบานนางแลมีการเลี้ยงไกเปนจํานวนมาก เกษตรกรผูเลี้ยงไกสวนใหญเลี้ยงเพื่อบริโภคภายใน

ยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการอาหารใหพอเพียงกับนําไปใช

และความรูความเขาใจในการ

เกษตรกรผูเลี้ยงไกในชุมชน มีทั้งเลี้ยงสวนบุคคลและการเลี้ยงเปน

จายบันทึกตนทุนแตเกษตรกรบางรายไดทําบัญชีการจัดทําบัญชี

าบตนทุนการเลี้ยงไก 

จากการสนทนากลุม ชุมชนไดสวนรวมกันในชวยแกไขปญหาระบบเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น ที่สามารถ

พึ่งตนเองภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ท่ีเอื้อใหเกิดการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางเขมแข็งและยั่งยืน จะตองมีแนวทางการพัฒนาและ

การจัดการโดยชุมชนทองถ่ิน ใหครบวงจรมากที่สุด โดยเฉพาะความจําเปนพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิต การอยูรวมกัน 

เกษตรกรผูเลี้ยงไก ยังขาดความเขาใจในเรื่องสูตรประกอบอาหารเสริมเทคนิคในการเลี้ยงไกที่

อยากใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในทําสูตรประกอบอาหาร

ทุนดานผลผลิตดานผลตอบแทนที่ชัดเจน จึง

อยากใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารตนทุนเพื่อลดรายจายในการเลี้ยงไกและสามารถบริหาร

การดําเนินการแบบมีสวนรวมของชุมชนใหสามารถเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใหประสบความสําเร็จไดตองเกิดจากความตองการของชุมชน  สิ่งที่ตองตระหนักเสมอก็

หมาะสมกับบริบทของชุมชนผลการ

ประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค มีการเตรียมขอมูลพื้นฐานของชุมชนไวทําใหการกําหนดปญหา ภาพลักษณ

ของการเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งอยู        บนพื้นฐานความเปนจริง

สวนไดสวนเสียเทานั้น  การดําเนินงานสอดคลองกับสภาพปญหาและศักยภาพของ

ชุมชนภายใตแนวคิดกิจกรรมซึ่งผูใหญบาน ผูนําชุมชน ชาวบาน เกษตรกรผูเลี้ยงไกและคณะผูวิจัยไดกําหนด

กิจกรรมโดยไดจัดเตรียมดําเนินงานรวมกัน ตั้งแตดําเนินการเตรียมผูรับผิดชอบดูแลในเรื่องสงเสริมการเลี้ยงไกดวย



 

 

สูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือนและสรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไกของตําบลนางแล 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดําเนินการสงเสริม

เพิ่มรายไดในครัวเรือนและการ

ดําเนินการไดบรรยายชี้แจง อธิบายใหความรูและเขาใจ  และมีสวนรวมของกิจกรรมในชุมชนดวยการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการใหกับเกษตรกรพบวา

(1) การสงเสริมการเลี้ยงไก

การสงเสริมการเลี้ยงไก

ประจําศูนยเรียนรูเพื่อชีวิตจังหวัดพะเยาดังน้ี

1) การวิเคราะหการใหอาหารตองใหพอเพียงกับนําไปใชประโยชน

ไกพันธุไขที่เลี้ยงในกรง จะมีอายุการใหไขไมเกิน 

ปลอย จะมีอายุการใหไข 2 ปขึ้นไป

สวนใหญในชุมชนตําบลนางแล มีการเลี้ยงไกแบบปลอยอิสระ 

เพียงพอ เชน เปนพื้นดินเปลือย ไมมีพืชหญาปกคลุมอยางเพียงพอตอสัตวไกที่เลี้ยงไดรับสารอาหารจากธรรมชาติ 

โปรตีน  ไวตามิน แรธาตุ สารตานอนุมูลอิสระ อาจไมเพียงพอ เกษตรกรบางรายจึงมีการทําอาหารเสริมดวย โปรตีน 

โปรไอโอติกเอ็นไซม กรด อะมิโน ฮอรโมนจากกระบวนการหมักดวยจุลินทรีย และไดมีการใชตามภูมิปญญา หยวก

กลวย  ผักสีเขียวรํา ปลายขาว  ขาวเปลือกน้ําหมักเศษปลา หอยเชอรี่หรือถั่วเหลือง ถั่วเขียวบด ใบกระถิน ใบมัน

สําปะหลังแหงนํ้าหมักผลไมรวมใชสมุนไพร บอระเพ็ด ฟาทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล 

ไกเลี้ยงปลอย สามารถไกจิกกินหญา พืชผัก สมุนไพร สัตวธรรมชาติ หนอนแมลง เปน  สารตานอนุมูล

อิสระจากธรรมชาติเสริมดวย ธัญพืช รํา ปลายขาว ขาวโพด ไมใชยาเคมี สารสังเคราะหใดๆ มีไวตามิน แรธาตุและ

โปรตีนจากพืชธรรมชาติ ทําใหมีคุณคาทางโภชนะสูงกวา การ

ปลอยคือไขขาวขนเห็นไดชัดเจนไขแดงนูนเดน รสชาติดีไมเสี่ยงตอสารเคมี ยาสัตวตกคางและมีคุณคาทาง

โภชนาการสูงกวา 

การใหอาหารไกมีหลายวิธีดวยกัน เชน อาหารหยาบ อาหารปน อาหารเสริม สมุนไพรใหเลือกเอาตาม

ความเหมาะสม ภาชนะที่ใสอาหารไก ควรทําเปนรางยาวใหไกกินไดทั้งสองขาง มีที่ปองกันไมใหไกเขาไปคุยเขี่ยได 

การใหอาหารไกให เพราะไกชอบกินจุกจิก วิธีใหอาหารเวลาคือ เชาและเย็นหรือจะใหมากกวานี้ก็ได 

วิธีใหอาหารที่ใชกันมากที่สุดไดแก 

และอาหารปนแหงใสรางธรรมดาหรือรางกล ตั้งไวใหกินตลอดเวลา การใหกินแบบนี้ ใชไดดีสําหรับไกรุนทุกชนิด 

ตั้งแตลูกไกรุนจนถึงไกที่จะทําพันธุ ผูเลี้ยงไกจํานวนมากใชวิธีนี้ท้ังสิ้น

2) การสงเสรมิใหความรูสตูรอาหารเสริมเพิม่รายไดในครัวเรือน

การทําสูตรอาหารสําหรับไกใหญและไกเล็กประกอบดวยขาวโพดบดละเอียด 

เพิ่มใบไผบดละเอียด ขาวเปลือกบดละเอียด

ลิตร  ทําใหไสยาวกินอาหารไดดีขึ้น  น้ําตาลทรายแดง

สวน น้ําซาวขาวใชเพื่อเปนตัวละลายหมักอยางนอย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือนและสรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไกของตําบลนางแล 

 

ขั้นดําเนินการสงเสริม ในขั้นตอนนี้ไดดําเนินการสงเสริมการเลี้ยงไก

การสรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไกคณะผูวิจัยไดสงเสริมใหเกิดการ

ดําเนินการไดบรรยายชี้แจง อธิบายใหความรูและเขาใจ  และมีสวนรวมของกิจกรรมในชุมชนดวยการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการใหกับเกษตรกรพบวา 

สงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือน 

การสงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือน โดยนางสาวนภาลัย คําเครือวิทยากร

ประจําศูนยเรียนรูเพื่อชีวิตจังหวัดพะเยาดังน้ี 

การวิเคราะหการใหอาหารตองใหพอเพียงกับนําไปใชประโยชน 

เลี้ยงในกรง จะมีอายุการใหไขไมเกิน 1 ปครึ่งสําหรับการเลี้ยงไกพันธุไขอินทรีย เลี้ยงแบบ

  ปขึ้นไป สามารถซื้อไกไขท่ีปลดระวางจากฟารมที่เลี้ยงในกรง  ตัวละ 

สวนใหญในชุมชนตําบลนางแล มีการเลี้ยงไกแบบปลอยอิสระ Free-range ที่มีความหลากหลายชีวภาพไม

เพียงพอ เชน เปนพื้นดินเปลือย ไมมีพืชหญาปกคลุมอยางเพียงพอตอสัตวไกที่เลี้ยงไดรับสารอาหารจากธรรมชาติ 

โปรตีน  ไวตามิน แรธาตุ สารตานอนุมูลอิสระ อาจไมเพียงพอ เกษตรกรบางรายจึงมีการทําอาหารเสริมดวย โปรตีน 

กรด อะมิโน ฮอรโมนจากกระบวนการหมักดวยจุลินทรีย และไดมีการใชตามภูมิปญญา หยวก

กลวย  ผักสีเขียวรํา ปลายขาว  ขาวเปลือกน้ําหมักเศษปลา หอยเชอรี่หรือถั่วเหลือง ถั่วเขียวบด ใบกระถิน ใบมัน

สําปะหลังแหงนํ้าหมักผลไมรวมใชสมุนไพร บอระเพ็ด ฟาทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล เปนตน

ไกเลี้ยงปลอย สามารถไกจิกกินหญา พืชผัก สมุนไพร สัตวธรรมชาติ หนอนแมลง เปน  สารตานอนุมูล

อิสระจากธรรมชาติเสริมดวย ธัญพืช รํา ปลายขาว ขาวโพด ไมใชยาเคมี สารสังเคราะหใดๆ มีไวตามิน แรธาตุและ

โปรตีนจากพืชธรรมชาติ ทําใหมีคุณคาทางโภชนะสูงกวา การเปรียบเทียบผลผลิตของไขไกที่เลี้ยงทั่วไปและเลี้ยง

ปลอยคือไขขาวขนเห็นไดชัดเจนไขแดงนูนเดน รสชาติดีไมเสี่ยงตอสารเคมี ยาสัตวตกคางและมีคุณคาทาง

การใหอาหารไกมีหลายวิธีดวยกัน เชน อาหารหยาบ อาหารปน อาหารเสริม สมุนไพรใหเลือกเอาตาม

มเหมาะสม ภาชนะที่ใสอาหารไก ควรทําเปนรางยาวใหไกกินไดทั้งสองขาง มีที่ปองกันไมใหไกเขาไปคุยเขี่ยได 

การใหอาหารไกให เพราะไกชอบกินจุกจิก วิธีใหอาหารเวลาคือ เชาและเย็นหรือจะใหมากกวานี้ก็ได 

วิธีใหอาหารที่ใชกันมากที่สุดไดแก วิธีใหอาหารหยาบบนหญาแหง เพื่อใหไกไดคุยเขี่ยหากินทุกเชา เย็น 

และอาหารปนแหงใสรางธรรมดาหรือรางกล ตั้งไวใหกินตลอดเวลา การใหกินแบบนี้ ใชไดดีสําหรับไกรุนทุกชนิด 

ตั้งแตลูกไกรุนจนถึงไกที่จะทําพันธุ ผูเลี้ยงไกจํานวนมากใชวิธีนี้ท้ังสิ้น 

สงเสรมิใหความรูสตูรอาหารเสริมเพิม่รายไดในครัวเรือน 

การทําสูตรอาหารสําหรับไกใหญและไกเล็กประกอบดวยขาวโพดบดละเอียด 50 

เพิ่มใบไผบดละเอียด ขาวเปลือกบดละเอียด50กิโลกรัมเพื่อใหไกไดกากใยและทําความสะอาดลําไส ปุยจุลินทรียน้ํา

ตร  ทําใหไสยาวกินอาหารไดดีขึ้น  น้ําตาลทรายแดง5 กิโลกรัม รําออนใชผสมอาหารหมัก 

สวน น้ําซาวขาวใชเพื่อเปนตัวละลายหมักอยางนอย 3 วัน             
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือนและสรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไกของตําบลนางแล 

สงเสริมการเลี้ยงไกดวยสูตรอาหารเสริม

คณะผูวิจัยไดสงเสริมใหเกิดการ

ดําเนินการไดบรรยายชี้แจง อธิบายใหความรูและเขาใจ  และมีสวนรวมของกิจกรรมในชุมชนดวยการจัดอบรมเชิง

ดวยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายไดในครัวเรือน โดยนางสาวนภาลัย คําเครือวิทยากร

ปครึ่งสําหรับการเลี้ยงไกพันธุไขอินทรีย เลี้ยงแบบ

สามารถซื้อไกไขท่ีปลดระวางจากฟารมที่เลี้ยงในกรง  ตัวละ 60-80 บาท 

ที่มีความหลากหลายชีวภาพไม

เพียงพอ เชน เปนพื้นดินเปลือย ไมมีพืชหญาปกคลุมอยางเพียงพอตอสัตวไกที่เลี้ยงไดรับสารอาหารจากธรรมชาติ 

โปรตีน  ไวตามิน แรธาตุ สารตานอนุมูลอิสระ อาจไมเพียงพอ เกษตรกรบางรายจึงมีการทําอาหารเสริมดวย โปรตีน 

กรด อะมิโน ฮอรโมนจากกระบวนการหมักดวยจุลินทรีย และไดมีการใชตามภูมิปญญา หยวก

กลวย  ผักสีเขียวรํา ปลายขาว  ขาวเปลือกน้ําหมักเศษปลา หอยเชอรี่หรือถั่วเหลือง ถั่วเขียวบด ใบกระถิน ใบมัน

เปนตน 

ไกเลี้ยงปลอย สามารถไกจิกกินหญา พืชผัก สมุนไพร สัตวธรรมชาติ หนอนแมลง เปน  สารตานอนุมูล

อิสระจากธรรมชาติเสริมดวย ธัญพืช รํา ปลายขาว ขาวโพด ไมใชยาเคมี สารสังเคราะหใดๆ มีไวตามิน แรธาตุและ

เปรียบเทียบผลผลิตของไขไกที่เลี้ยงทั่วไปและเลี้ยง

ปลอยคือไขขาวขนเห็นไดชัดเจนไขแดงนูนเดน รสชาติดีไมเสี่ยงตอสารเคมี ยาสัตวตกคางและมีคุณคาทาง

การใหอาหารไกมีหลายวิธีดวยกัน เชน อาหารหยาบ อาหารปน อาหารเสริม สมุนไพรใหเลือกเอาตาม

มเหมาะสม ภาชนะที่ใสอาหารไก ควรทําเปนรางยาวใหไกกินไดทั้งสองขาง มีที่ปองกันไมใหไกเขาไปคุยเขี่ยได 

การใหอาหารไกให เพราะไกชอบกินจุกจิก วิธีใหอาหารเวลาคือ เชาและเย็นหรือจะใหมากกวานี้ก็ได  

วิธีใหอาหารหยาบบนหญาแหง เพื่อใหไกไดคุยเขี่ยหากินทุกเชา เย็น 

และอาหารปนแหงใสรางธรรมดาหรือรางกล ตั้งไวใหกินตลอดเวลา การใหกินแบบนี้ ใชไดดีสําหรับไกรุนทุกชนิด 

50 กิโลกรัมถาเปนไกนอยให

กิโลกรัมเพื่อใหไกไดกากใยและทําความสะอาดลําไส ปุยจุลินทรียน้ํา1 

กิโลกรัม รําออนใชผสมอาหารหมัก 1 สวน รําออน 10  



 

 

การทําอาหารเสริมอื่นเชนการเพาะปลวก และแมลงธรรมชาติจากใบไมทับถม ใหความช้ืนกับใบไมที่ทับถม

ทําใหเกิดแมลงปลวก แมลง และไสเดือน เปนตน สรางอาหารเสริมโปรตีน เชน แหนเปด แหนแดง น้ําหมักหอยเชอ

รี่และหนอนแมลงวันลาย ตลอดจนใชไฟลอแมลง

สําหรับยาไก ประกอบดวย หญาตดหมาและบอระเพชร ทุบพอแตกผสมในอาหารและน้ํา

การเลี้ยงไกไขอินทรียจะชวยลดตนทุน ไดอาหารที่

ตามธรรมชาติ จะชวยลดความเครียด ชวยใหไกแข็งแรงมีสุขภาพดี ขับถายไมมีกลิ่นเหม็น ทําใหไมมีโรค เพราะไดกิน

อาหารที่มีสวนผสมของสมุนไพร ซึ่งไขอินทรียจะไมมีกลิ่นคาว เนื้อแนนและนุม ทําใหเกิดประโยชนตอผูบริโภค 

แข็งแรง อายุยืน และไมเครียด

3) เทคนิคในการเลี้ยงไกและวิธีการใหอาหาร

 การเลี้ยงไกรุนไมควรจะใหอยูแออัด นอกจากเปนการเสียสุขภาพแลว ยังแยงอาหารกันกินดวย เนื้อที่

สําหรับไกรุนไมควรเกิน 5 ตัว ตอ 

ตัวของมัน จะทําใหเจริญเติบโตเร็วและไขดก

 อาหาร ควรเปนอาหารที่มีสวนสัดครบถวน ใหผักสดกินตลอดเวลา ใหอาหารโปรตีน ไขมัน และวิตามิน

อยางครบถวน 

สวนที่เปนโรงเรือน เพื่อใหไกไดใชเปนที่นอน โดยจะทําคอนใหไกไวเกาะนอนชวงกลางคืน และ

อาหารอีกสวนเปนพื้นที่แปลงหญา เพื่อใหไกออกมาหากินหญา แมลง ตามธรรมชาติ โดยมีตาขายลอมรอบเพื่อ

ปองกันสัตวรายเขามาทั้งนี้อัตราการปลอยเลี้ยงมีขอแนะนําวา พื้นที่

ไก 9 ตัว  

4) ความรูความเขาใจแกเก

สมุนไพรรักษาหรือปองกันการเกิดโรค แบงเปน

สะอาด แลวสับใหละเอียด ตากแหงเพื่อเก็บไวบดผสมกับอาหารนําฟาทะลายโจรสดทั้งตนมาใหไกกินเลยก็ได

ปลายหนาวตนรอน ไขหวัดนก(

กิโลกรัมหมักกับนํ้าตาลทรายแดงหรือกากน้ําตาล

น้ําใหไกกิน หรือใหไกกินแบบไมผสม เมื่อไกมีอาการซึม หนาซีด 

5) การใหอาหารไกใหถูกตองและเหมาะสมรวมถึงธาตุอาหารและน้ําที่จําเปนสําหรับไกมีรายละเอียด

ดังนี ้

5.1) จงใหอาหาร ใหตรงกับความประสงค เชน ตองการใหไกไขดก ก็ใหอาหารสําหรับไปทําไข ถา

ตองการใหลูกไกเติบโต ก็ใหอาหาร สําหรับทําความเจริญเติบโต ถาตองการใหไกอวน ก็ตองใหอาหารสําหรับทําให

ไกอวน เปนตน  

5.2)  อยาเสียดายอาหาร ยิ่งไดกินอาหารมากเทาใดก็

จะมีเหลือสําหรับทําไขหรือทําเนื้อมากตามสวน เพราะอาหารที่มันกินเขาไปจะชวยสรางรางกายใหเติบโต ฉะนั้นจึง

ควรใหไกกินใหอ่ิมอยาใหอดๆ อยากๆ 

5.3) จงประหยัดอาหาร การประหยัดอาหารนั้นไมไดหมายความวา ใหไกกินแบบ

อิ่ม แตหมายความวาใหกินใหอิ่มอยาใหมีเหลือทิ้ง หรือหกเรี่ยราด เพราะการที่หกเรี่ยราดนั้น เทากับวาเสียไปโดย

เปลาประโยชน  

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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การทําอาหารเสริมอื่นเชนการเพาะปลวก และแมลงธรรมชาติจากใบไมทับถม ใหความช้ืนกับใบไมที่ทับถม

ทําใหเกิดแมลงปลวก แมลง และไสเดือน เปนตน สรางอาหารเสริมโปรตีน เชน แหนเปด แหนแดง น้ําหมักหอยเชอ

รี่และหนอนแมลงวันลาย ตลอดจนใชไฟลอแมลง 

สําหรับยาไก ประกอบดวย หญาตดหมาและบอระเพชร ทุบพอแตกผสมในอาหารและน้ํา

การเลี้ยงไกไขอินทรียจะชวยลดตนทุน ไดอาหารที่สะอาดและปลอดภัย และการปลอยใหไกไดหาอาหาร

ตามธรรมชาติ จะชวยลดความเครียด ชวยใหไกแข็งแรงมีสุขภาพดี ขับถายไมมีกลิ่นเหม็น ทําใหไมมีโรค เพราะไดกิน

อาหารที่มีสวนผสมของสมุนไพร ซึ่งไขอินทรียจะไมมีกลิ่นคาว เนื้อแนนและนุม ทําใหเกิดประโยชนตอผูบริโภค 

แข็งแรง อายุยืน และไมเครียด 

เทคนิคในการเลี้ยงไกและวิธีการใหอาหาร 

การเลี้ยงไกรุนไมควรจะใหอยูแออัด นอกจากเปนการเสียสุขภาพแลว ยังแยงอาหารกันกินดวย เนื้อที่

ตัว ตอ 1 ตารางเมตร เมื่อจะนําไกขึ้นขังกรง ควรจะถายพยาธิเ

ตัวของมัน จะทําใหเจริญเติบโตเร็วและไขดก 

อาหาร ควรเปนอาหารที่มีสวนสัดครบถวน ใหผักสดกินตลอดเวลา ใหอาหารโปรตีน ไขมัน และวิตามิน

สวนที่เปนโรงเรือน เพื่อใหไกไดใชเปนที่นอน โดยจะทําคอนใหไกไวเกาะนอนชวงกลางคืน และ

อาหารอีกสวนเปนพื้นที่แปลงหญา เพื่อใหไกออกมาหากินหญา แมลง ตามธรรมชาติ โดยมีตาขายลอมรอบเพื่อ

ปองกันสัตวรายเขามาทั้งนี้อัตราการปลอยเลี้ยงมีขอแนะนําวา พื้นที่1 ตารางวา ตอไก 1 ตัว และใหมีรังไข 

ความรูความเขาใจแกเกษตรกรในการใชยาสมุนไพรในการรักษาโรค 

สมุนไพรรักษาหรือปองกันการเกิดโรค แบงเปน2ชวง (1) ชวงปลายฝนตนหนาวนําฟาทะลายโจรมาลางให

สะอาด แลวสับใหละเอียด ตากแหงเพื่อเก็บไวบดผสมกับอาหารนําฟาทะลายโจรสดทั้งตนมาใหไกกินเลยก็ได

)ไขหวัดน นําสมุนไพร คือ ลูกใตใบ ตนโทงเทง ฟาทะลายโจร หนุมานประสานกาย อยางละ 

กิโลกรัมหมักกับนํ้าตาลทรายแดงหรือกากน้ําตาล1 กิโลกรัมน้ําเปลา 5 ลิตร ใสในถังหมักทิ้งไว 

น้ําใหไกกิน หรือใหไกกินแบบไมผสม เมื่อไกมีอาการซึม หนาซีด คือหนาไมแดงเหมือนไกปกติ(

การใหอาหารไกใหถูกตองและเหมาะสมรวมถึงธาตุอาหารและน้ําที่จําเปนสําหรับไกมีรายละเอียด

จงใหอาหาร ใหตรงกับความประสงค เชน ตองการใหไกไขดก ก็ใหอาหารสําหรับไปทําไข ถา

ตองการใหลูกไกเติบโต ก็ใหอาหาร สําหรับทําความเจริญเติบโต ถาตองการใหไกอวน ก็ตองใหอาหารสําหรับทําให

อยาเสียดายอาหาร ยิ่งไดกินอาหารมากเทาใดก็ยิ่งดีมากเทานั้น เพราะอาหารที่กินเขาไปนั้น 

จะมีเหลือสําหรับทําไขหรือทําเนื้อมากตามสวน เพราะอาหารที่มันกินเขาไปจะชวยสรางรางกายใหเติบโต ฉะนั้นจึง

ควรใหไกกินใหอ่ิมอยาใหอดๆ อยากๆ  

จงประหยัดอาหาร การประหยัดอาหารนั้นไมไดหมายความวา ใหไกกินแบบ

อิ่ม แตหมายความวาใหกินใหอิ่มอยาใหมีเหลือทิ้ง หรือหกเรี่ยราด เพราะการที่หกเรี่ยราดนั้น เทากับวาเสียไปโดย
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การทําอาหารเสริมอื่นเชนการเพาะปลวก และแมลงธรรมชาติจากใบไมทับถม ใหความช้ืนกับใบไมที่ทับถม

ทําใหเกิดแมลงปลวก แมลง และไสเดือน เปนตน สรางอาหารเสริมโปรตีน เชน แหนเปด แหนแดง น้ําหมักหอยเชอ

สําหรับยาไก ประกอบดวย หญาตดหมาและบอระเพชร ทุบพอแตกผสมในอาหารและน้ํา 

สะอาดและปลอดภัย และการปลอยใหไกไดหาอาหาร

ตามธรรมชาติ จะชวยลดความเครียด ชวยใหไกแข็งแรงมีสุขภาพดี ขับถายไมมีกลิ่นเหม็น ทําใหไมมีโรค เพราะไดกิน

อาหารที่มีสวนผสมของสมุนไพร ซึ่งไขอินทรียจะไมมีกลิ่นคาว เนื้อแนนและนุม ทําใหเกิดประโยชนตอผูบริโภค คือ 

การเลี้ยงไกรุนไมควรจะใหอยูแออัด นอกจากเปนการเสียสุขภาพแลว ยังแยงอาหารกันกินดวย เนื้อที่

ตารางเมตร เมื่อจะนําไกขึ้นขังกรง ควรจะถายพยาธิเสียกอน การไมมีพยาธิใน

อาหาร ควรเปนอาหารที่มีสวนสัดครบถวน ใหผักสดกินตลอดเวลา ใหอาหารโปรตีน ไขมัน และวิตามิน

สวนที่เปนโรงเรือน เพื่อใหไกไดใชเปนที่นอน โดยจะทําคอนใหไกไวเกาะนอนชวงกลางคืน และกินน้ํา 

อาหารอีกสวนเปนพื้นที่แปลงหญา เพื่อใหไกออกมาหากินหญา แมลง ตามธรรมชาติ โดยมีตาขายลอมรอบเพื่อ

ตัว และใหมีรังไข 1 รังตอ

ชวงปลายฝนตนหนาวนําฟาทะลายโจรมาลางให

สะอาด แลวสับใหละเอียด ตากแหงเพื่อเก็บไวบดผสมกับอาหารนําฟาทะลายโจรสดทั้งตนมาใหไกกินเลยก็ได(2)ชวง

นําสมุนไพร คือ ลูกใตใบ ตนโทงเทง ฟาทะลายโจร หนุมานประสานกาย อยางละ 1 

ลิตร ใสในถังหมักทิ้งไว 10-15 วันนํามาผสม

)คือหนาไมแดงเหมื  

การใหอาหารไกใหถูกตองและเหมาะสมรวมถึงธาตุอาหารและน้ําที่จําเปนสําหรับไกมีรายละเอียด

จงใหอาหาร ใหตรงกับความประสงค เชน ตองการใหไกไขดก ก็ใหอาหารสําหรับไปทําไข ถา

ตองการใหลูกไกเติบโต ก็ใหอาหาร สําหรับทําความเจริญเติบโต ถาตองการใหไกอวน ก็ตองใหอาหารสําหรับทําให

ยิ่งดีมากเทานั้น เพราะอาหารที่กินเขาไปนั้น 

จะมีเหลือสําหรับทําไขหรือทําเนื้อมากตามสวน เพราะอาหารที่มันกินเขาไปจะชวยสรางรางกายใหเติบโต ฉะนั้นจึง

จงประหยัดอาหาร การประหยัดอาหารนั้นไมไดหมายความวา ใหไกกินแบบอดๆ อยากๆ กินไม

อิ่ม แตหมายความวาใหกินใหอิ่มอยาใหมีเหลือทิ้ง หรือหกเรี่ยราด เพราะการที่หกเรี่ยราดนั้น เทากับวาเสียไปโดย



 

 

5.4) จงใหกินใหอิ่มใหทั่วถึงกัน เปนหลักสําคัญอยางหนึ่ง ในการใหอาหารสัตว เพราะฉะนั้นในการ

ใหอาหารควรมั่นเอาใจใสดูแล อยางใกลชิด ทําใหไกไดกินอาหารอยางท่ัวถึง 

5.5) ใหกินอาหารตรงเวลาสม่ําเสมอ การใหอาหารสม่ําเสมอนั้น จะทําใหไกมีสุขภาพดีขึ้นไกจะ

เจริญเติบโตเร็ว ไกเมื่อถึงเวลากินอาหารมันจะรูดวยสัญชาติญาณของมัน 

5.6) ควรเอาใจใสอยางใกลชิด ถาเอาใจใสดูแลใหดี

เชื้อโรค 

5.7) การใหอาหารจะถือตามหลักตําราหรือตามทฤษฎี เปนหลักเสมอไปไมได การจะใหผลอยาง

แทจริงและถูกตองนั้น จะตองอาศัยการปฏิบัติเปนหลักสําคัญ เพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตวที่จะไดผลดี ยอมขึ้นกับการ

ปฏิบัติเปนสวนใหญ สวนทฤษฏีเปนแนวทางเทานั้น

สําหรับธาตุอาหารและน้ําที่จําเปนสําหรับไก ไดแก 

สวนประกอบสําหรับการเสริมสรางกระดูก การสรางไขถาไกขาดแรชนิดนี้มักจะเปนโรคกระดูกออน เปลือกไขออน 

และลูกเจี๊ยบออนแอไมแข็งแรง 

ทานตะวัน หางนมผง อาหารโปรตีนทําใหรางกายเจริญเติบโต แข็งแรง สรางและซอมแซมกลามเนื้อ

เปนอาหารที่สรางพลังงาน และความรอน ทําใหไกอวน มีมากในอาหารจําพวกรํา ปลายขาว ขาวโพด

เกิดพลังงานและความรอน มีในเมล็ดพืชตางๆ น้ํามันจากพืชและสัตวและ 

ชนิดอื่นๆ ในการผลิตไขมีอยูในพืชและหญา น้ํามันตับปลา ใบกระถิน ขาวโพดสีเหลือง 

       6) ความรูความเขาใจในการจัดการดําเนินงานการเลี้ยงไกในการเพิ่มรายไดและลดคาใชจาย

เกษตรกรผูเลี้ยงไกและคณะผูวิจัยไดรวมกัน วิเคราะหสรุปในการเพิ่มรายไดและลดคาใชจายจากการเลี้ยง

ไก ดังนี ้

-การเพิ่มรายได  

1) จากจําหนายไขไก   ลูกเจี๊ยบ ไกรุน แมไก ไกพอพันธุ ไกพื้นเมือง ไกชนและแมพันธุไกที่ปลด

ระวางแลว และมูลไก   

2)วิธีการคัดขนาดไกทีไ่ดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพของลูกเจี๊ยบใหแข็งแรง

3)การเลี้ยงไกแบบอินทรียทําใหไกแข็งแรง ผูซื้อมั่นใจในความปลอดภัยทําใหการจําหนายไดในราคา

ดีและมีการบอกตอทําใหมีชองทางการตลาดที่สามารถนําไกไปขายได

4)การพัฒนาคุณภาพของลูกเจี๊ยบใหแข็ง

5) วิธีทําใหแมไกออกไขใบใหญ และไขดก

6) การเลี้ยงอยางถูกวิธี

ออกไขไดตลอดอยางตอเนื่อง  

-ลดคาใชจาย 

1) มีการทําอาหารเสริม และใชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคของไก เปนการลดตนทุนคาอาหารไก  

และคายา ทําใหไกมีคุณภาพท่ีดี 

2)ลดอัตราการเกิดโรคและการตายดวยการกําจัดซากไกอยางถูกวิธี เมื่อไกเกิดเปนโรคหรือตาย มี

การพักเลาไก ทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอการตรวจสอบหาจุดชํารุดของโรงเรือนและทําการซอมแซมอยาง

สม่ําเสมอ 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

จงใหกินใหอิ่มใหทั่วถึงกัน เปนหลักสําคัญอยางหนึ่ง ในการใหอาหารสัตว เพราะฉะนั้นในการ

สดูแล อยางใกลชิด ทําใหไกไดกินอาหารอยางท่ัวถึง  

ใหกินอาหารตรงเวลาสม่ําเสมอ การใหอาหารสม่ําเสมอนั้น จะทําใหไกมีสุขภาพดีขึ้นไกจะ

เจริญเติบโตเร็ว ไกเมื่อถึงเวลากินอาหารมันจะรูดวยสัญชาติญาณของมัน  

ควรเอาใจใสอยางใกลชิด ถาเอาใจใสดูแลใหดี ก็จะทําให ไกเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรงปราศจาก

การใหอาหารจะถือตามหลักตําราหรือตามทฤษฎี เปนหลักเสมอไปไมได การจะใหผลอยาง

แทจริงและถูกตองนั้น จะตองอาศัยการปฏิบัติเปนหลักสําคัญ เพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตวที่จะไดผลดี ยอมขึ้นกับการ

วนใหญ สวนทฤษฏีเปนแนวทางเทานั้น 

สําหรับธาตุอาหารและน้ําที่จําเปนสําหรับไก ไดแก 1) น้ํา 2)  แรธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส เปน

สวนประกอบสําหรับการเสริมสรางกระดูก การสรางไขถาไกขาดแรชนิดนี้มักจะเปนโรคกระดูกออน เปลือกไขออน 

และลูกเจี๊ยบออนแอไมแข็งแรง 3) โปรตีน ไดจากปลาปน เนื้อปน กากถั่ว กากมะพราว ในผักตางๆ ใบกระถิน เม็ด

ทานตะวัน หางนมผง อาหารโปรตีนทําใหรางกายเจริญเติบโต แข็งแรง สรางและซอมแซมกลามเนื้อ

เปนอาหารที่สรางพลังงาน และความรอน ทําใหไกอวน มีมากในอาหารจําพวกรํา ปลายขาว ขาวโพด

ามรอน มีในเมล็ดพืชตางๆ น้ํามันจากพืชและสัตวและ 6) ไวตามินเอเปนพิเศษ มากกวาไวตามิน

ชนิดอื่นๆ ในการผลิตไขมีอยูในพืชและหญา น้ํามันตับปลา ใบกระถิน ขาวโพดสีเหลือง  

ความรูความเขาใจในการจัดการดําเนินงานการเลี้ยงไกในการเพิ่มรายไดและลดคาใชจาย

เกษตรกรผูเลี้ยงไกและคณะผูวิจัยไดรวมกัน วิเคราะหสรุปในการเพิ่มรายไดและลดคาใชจายจากการเลี้ยง

จากจําหนายไขไก   ลูกเจี๊ยบ ไกรุน แมไก ไกพอพันธุ ไกพื้นเมือง ไกชนและแมพันธุไกที่ปลด

วิธีการคัดขนาดไกทีไ่ดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพของลูกเจี๊ยบใหแข็งแรง

การเลี้ยงไกแบบอินทรียทําใหไกแข็งแรง ผูซื้อมั่นใจในความปลอดภัยทําใหการจําหนายไดในราคา

ดีและมีการบอกตอทําใหมีชองทางการตลาดที่สามารถนําไกไปขายได 

การพัฒนาคุณภาพของลูกเจี๊ยบใหแข็งแรงและวิธีการคัดขนาดไกที่ไดมาตรฐาน

วิธีทําใหแมไกออกไขใบใหญ และไขดกทําใหไดราคาสูงเนื่องจากมีการคัดขนาดของไขไก

การเลี้ยงอยางถูกวิธีและเหมาะสมเปนการลดความกลัวหรือบําบัดความเครียดใหแมไกสามารถ

ออกไขไดตลอดอยางตอเนื่อง   

การทําอาหารเสริม และใชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคของไก เปนการลดตนทุนคาอาหารไก  

และคายา ทําใหไกมีคุณภาพท่ีดี  

ลดอัตราการเกิดโรคและการตายดวยการกําจัดซากไกอยางถูกวิธี เมื่อไกเกิดเปนโรคหรือตาย มี

ทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอการตรวจสอบหาจุดชํารุดของโรงเรือนและทําการซอมแซมอยาง
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จงใหกินใหอิ่มใหทั่วถึงกัน เปนหลักสําคัญอยางหนึ่ง ในการใหอาหารสัตว เพราะฉะนั้นในการ

ใหกินอาหารตรงเวลาสม่ําเสมอ การใหอาหารสม่ําเสมอนั้น จะทําใหไกมีสุขภาพดีขึ้นไกจะ

ก็จะทําให ไกเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรงปราศจาก

การใหอาหารจะถือตามหลักตําราหรือตามทฤษฎี เปนหลักเสมอไปไมได การจะใหผลอยาง

แทจริงและถูกตองนั้น จะตองอาศัยการปฏิบัติเปนหลักสําคัญ เพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตวที่จะไดผลดี ยอมขึ้นกับการ

แรธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส เปน

สวนประกอบสําหรับการเสริมสรางกระดูก การสรางไขถาไกขาดแรชนิดนี้มักจะเปนโรคกระดูกออน เปลือกไขออน 

ถั่ว กากมะพราว ในผักตางๆ ใบกระถิน เม็ด

ทานตะวัน หางนมผง อาหารโปรตีนทําใหรางกายเจริญเติบโต แข็งแรง สรางและซอมแซมกลามเนื้อ4)คารโบไฮเดรท 

เปนอาหารที่สรางพลังงาน และความรอน ทําใหไกอวน มีมากในอาหารจําพวกรํา ปลายขาว ขาวโพด5) ไขมัน ทําให

ไวตามินเอเปนพิเศษ มากกวาไวตามิน

ความรูความเขาใจในการจัดการดําเนินงานการเลี้ยงไกในการเพิ่มรายไดและลดคาใชจาย 

เกษตรกรผูเลี้ยงไกและคณะผูวิจัยไดรวมกัน วิเคราะหสรุปในการเพิ่มรายไดและลดคาใชจายจากการเลี้ยง

จากจําหนายไขไก   ลูกเจี๊ยบ ไกรุน แมไก ไกพอพันธุ ไกพื้นเมือง ไกชนและแมพันธุไกที่ปลด

วิธีการคัดขนาดไกทีไ่ดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพของลูกเจี๊ยบใหแข็งแรง 

การเลี้ยงไกแบบอินทรียทําใหไกแข็งแรง ผูซื้อมั่นใจในความปลอดภัยทําใหการจําหนายไดในราคา

แรงและวิธีการคัดขนาดไกที่ไดมาตรฐาน 

ทําใหไดราคาสูงเนื่องจากมีการคัดขนาดของไขไก 

เหมาะสมเปนการลดความกลัวหรือบําบัดความเครียดใหแมไกสามารถ

การทําอาหารเสริม และใชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคของไก เปนการลดตนทุนคาอาหารไก  

ลดอัตราการเกิดโรคและการตายดวยการกําจัดซากไกอยางถูกวิธี เมื่อไกเกิดเปนโรคหรือตาย มี

ทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอการตรวจสอบหาจุดชํารุดของโรงเรือนและทําการซอมแซมอยาง



 

 

(2) การสรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไก

 2.1) การฝกปฏิบัตเิรียนรูและฝกทาํบัญชีตนทุน

 คณะผูวิจัยไดจดัประชุมเชิงปฏิบัตกิารและสัมมนาการสรางเสรมิความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไก

ของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เกษตรกรผูเขารับการอบรมมีความรูและความเขาใจในการบริหารตนทุนได

ใหนักศึกษาไดเขามามีสวนรวม

ใหทราบถึงประโยชนของการจัดทําบัญชีตนทุน

นักศึกษา เกษตรกร ทําใหไดขอมูลอยางถูกตอง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.2)สรางเสริมความรู

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางคณะวิจัยเกษตรกรควรมีความรูความเขาใจในหลักการบัญชี

เบื้องตน ในเรื่องสวนตางของราคาขายและตนทุนการผลิต ท่ีเรียกวากําไรขั้นตน 

จุดเริ่มตนของการลดตนทุนก็คือ พิจารณาแยกแย

ที่ถูกตอง                        

ตนทุนสินคา คือ คาใชจายตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นและเกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหไดมาซึ่งการผลิตสินคา 

ประกอบดวย (1) คาวัตถุดิบ ไดแก คาวัตถุดิบทุกประเภทที่นํามาใชในการแปรสภ

คาแรงงาน ไดแก คาจางแรงงาน คาจางรับเหมาชวง ซึ่งเปนแรงงานที่ทําหนาที่เกี่ยวของโดยตรงในการ        แปร

สภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป  

นอกเหนือจากคาวัตถุดิบ และคาแรงงาน ไดแก คาเชื้อเพลิง คาไฟฟา คาประปา คาอาหารไก  คากลองบรรจุ คา

ซอมบํารุงโรงเรือนเลี้ยงไก เปนตน  

การบริหารตนทุนที่ดีคือสวนสําคัญที่เกษตรกรตองทราบตนทุนในการเลี้ยงไกดวยการลดตนทุนคือ การ

เพิ่มผลกําไรโดยไมกระทบถึงผูบริโภ

เกษตรกรเองและนําทรัพยากรในทองถ่ินมาใชอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด  

วิธีการบริหารตนทุนของเกษตรกรผูเลี้ยงไกใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวยตนทุนที่ต่ําสุดซึ่งวิธีการลดตนทุน

สินคา  สามารถทําได 3วิธีการใหญ คือ 

 (1) เกษตรกรควบคุมตนทุนการเลี้ยงไกดวยการตรวจสอบการใชวัตถุดิบวาถูกใชไปอยางเหมาะสม 

ประหยัด และไมใหสูญเปลาประโยชน เชน การประหยัดอาหารไก ไมไดหมายความวา ใหไกกินแบบอดๆ อยากๆ 

กินไมอิ่ม แตหมายความวาใหกินใหอ่ิมอยาใหมี

จะไดเก็บไวกินมื้อตอไป กลับตองเสียไปโดยไมไดอะไรเลย จึงเรียกวาไมรูจักประหยัดเปนตน เมื่อรวบรวมขอมูลทั้ง

หมดแลว เราตองตั้งเปาหมายตนทุนที่ตองการขึ้น และควบคุมใหอยูในกรอบที่ตั้งไว

ความสิ้นเปลืองตางๆ ในกระบวนการออกไป แลวก็กําหนดเปนตนทุนมาตรฐานขึ้น   

 (2) การปรับลดตนทุนการเลี้ยงไกดวยการนําวิธีการผลิตอาหารแบบใหม เชน ประกอบสูตรอาหาร

เสริม การหาแหลงวัตถุดิบราคาถูก และใชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคของไก

การลดตนทุนคาอาหารไก  และคายาทําใหไกมีคุณภาพที่ดีหรือวิธีการใหอาหารไกดวยการใสรางกลตั้งไวใหกินเอง

หรือการออกแบบที่มีนวัตกรรมใหม ที่ชวยลดตนทุนสินคา ตัดตนทุนสวนท่ีไมจําเปนออก สวนตางที่ไดจากตนทุนการ

เลี้ยงไกปจจุบันและตนทุนหลังปรับปรุง คือ ผลลัพธของการปรับปรุงในการเลี้ยงไก   

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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สรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไก 

การฝกปฏิบัตเิรียนรูและฝกทาํบัญชีตนทุนการเลี้ยงไก 

คณะผูวิจัยไดจดัประชุมเชิงปฏิบัตกิารและสัมมนาการสรางเสรมิความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไก

ของตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

เกษตรกรผูเขารับการอบรมมีความรูและความเขาใจในการบริหารตนทุนไดอยางถูกตองและเหมาะสมโดย

ใหนักศึกษาไดเขามามีสวนรวมชวยในการจัดทําบัญชีตั้งแตจัดทําสมุดบัญชี   เงินสด การคํานวณตนทุน รวมถึงชี้แจง

ใหทราบถึงประโยชนของการจัดทําบัญชีตนทุนเพื่อใหเกษตรกรไวเปนตัวอยางการมีสวนรวมระหวางคณะผูวิจัย 

นักศึกษา เกษตรกร ทําใหไดขอมูลอยางถูกตอง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สรางเสริมความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไก 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางคณะวิจัยเกษตรกรควรมีความรูความเขาใจในหลักการบัญชี

เบื้องตน ในเรื่องสวนตางของราคาขายและตนทุนการผลิต ท่ีเรียกวากําไรขั้นตน  

จุดเริ่มตนของการลดตนทุนก็คือ พิจารณาแยกแยะหาตนทุนจริงของการเลี้ยงไก เพื่อใหทราบขอมูลตนทุน

ตนทุนสินคา คือ คาใชจายตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นและเกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหไดมาซึ่งการผลิตสินคา 

คาวัตถุดิบ ไดแก คาวัตถุดิบทุกประเภทที่นํามาใชในการแปรสภาพเพื่อผลิตเปนสินคา 

คาแรงงาน ไดแก คาจางแรงงาน คาจางรับเหมาชวง ซึ่งเปนแรงงานที่ทําหนาที่เกี่ยวของโดยตรงในการ        แปร

สภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป  (3)คาใชจายในการผลิต ไดแก คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตโดยตรง

คาวัตถุดิบ และคาแรงงาน ไดแก คาเชื้อเพลิง คาไฟฟา คาประปา คาอาหารไก  คากลองบรรจุ คา

ซอมบํารุงโรงเรือนเลี้ยงไก เปนตน   

การบริหารตนทุนที่ดีคือสวนสําคัญที่เกษตรกรตองทราบตนทุนในการเลี้ยงไกดวยการลดตนทุนคือ การ

เพิ่มผลกําไรโดยไมกระทบถึงผูบริโภคภายนอก จึงกระบวนการที่เกษตรกรเรียนรูเพื่อจัดการการดําเนินงานของ

เกษตรกรเองและนําทรัพยากรในทองถ่ินมาใชอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด   

วิธีการบริหารตนทุนของเกษตรกรผูเลี้ยงไกใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวยตนทุนที่ต่ําสุดซึ่งวิธีการลดตนทุน

วิธีการใหญ คือ  

เกษตรกรควบคุมตนทุนการเลี้ยงไกดวยการตรวจสอบการใชวัตถุดิบวาถูกใชไปอยางเหมาะสม 

ประหยัด และไมใหสูญเปลาประโยชน เชน การประหยัดอาหารไก ไมไดหมายความวา ใหไกกินแบบอดๆ อยากๆ 

กินไมอิ่ม แตหมายความวาใหกินใหอ่ิมอยาใหมีเหลือทิ้ง หรือหกเรี่ยราด เทากับวาเสียไปโดยเปลาประโยชน แทนที่

จะไดเก็บไวกินมื้อตอไป กลับตองเสียไปโดยไมไดอะไรเลย จึงเรียกวาไมรูจักประหยัดเปนตน เมื่อรวบรวมขอมูลทั้ง

หมดแลว เราตองตั้งเปาหมายตนทุนที่ตองการขึ้น และควบคุมใหอยูในกรอบที่ตั้งไว การควบคุมตนทุนเปนการกําจัด

ความสิ้นเปลืองตางๆ ในกระบวนการออกไป แลวก็กําหนดเปนตนทุนมาตรฐานขึ้น    

การปรับลดตนทุนการเลี้ยงไกดวยการนําวิธีการผลิตอาหารแบบใหม เชน ประกอบสูตรอาหาร

เสริม การหาแหลงวัตถุดิบราคาถูก และใชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคของไก การลดการสูญเสียในการเลี้ยง เปน

การลดตนทุนคาอาหารไก  และคายาทําใหไกมีคุณภาพที่ดีหรือวิธีการใหอาหารไกดวยการใสรางกลตั้งไวใหกินเอง

หรือการออกแบบที่มีนวัตกรรมใหม ที่ชวยลดตนทุนสินคา ตัดตนทุนสวนท่ีไมจําเปนออก สวนตางที่ไดจากตนทุนการ

จจุบันและตนทุนหลังปรับปรุง คือ ผลลัพธของการปรับปรุงในการเลี้ยงไก    
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คณะผูวิจัยไดจดัประชุมเชิงปฏิบัตกิารและสัมมนาการสรางเสรมิความรูในการบริหารตนทุนการเลี้ยงไก

อยางถูกตองและเหมาะสมโดย

การคํานวณตนทุน รวมถึงชี้แจง

เพื่อใหเกษตรกรไวเปนตัวอยางการมีสวนรวมระหวางคณะผูวิจัย 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางคณะวิจัยเกษตรกรควรมีความรูความเขาใจในหลักการบัญชี

ะหาตนทุนจริงของการเลี้ยงไก เพื่อใหทราบขอมูลตนทุน

ตนทุนสินคา คือ คาใชจายตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นและเกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหไดมาซึ่งการผลิตสินคา 

าพเพื่อผลิตเปนสินคา (2) 

คาแรงงาน ไดแก คาจางแรงงาน คาจางรับเหมาชวง ซึ่งเปนแรงงานที่ทําหนาที่เกี่ยวของโดยตรงในการ        แปร

คาใชจายในการผลิต ไดแก คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตโดยตรง

คาวัตถุดิบ และคาแรงงาน ไดแก คาเชื้อเพลิง คาไฟฟา คาประปา คาอาหารไก  คากลองบรรจุ คา

การบริหารตนทุนที่ดีคือสวนสําคัญที่เกษตรกรตองทราบตนทุนในการเลี้ยงไกดวยการลดตนทุนคือ การ

คภายนอก จึงกระบวนการที่เกษตรกรเรียนรูเพื่อจัดการการดําเนินงานของ

วิธีการบริหารตนทุนของเกษตรกรผูเลี้ยงไกใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวยตนทุนที่ต่ําสุดซึ่งวิธีการลดตนทุน

เกษตรกรควบคุมตนทุนการเลี้ยงไกดวยการตรวจสอบการใชวัตถุดิบวาถูกใชไปอยางเหมาะสม 

ประหยัด และไมใหสูญเปลาประโยชน เชน การประหยัดอาหารไก ไมไดหมายความวา ใหไกกินแบบอดๆ อยากๆ 

เหลือทิ้ง หรือหกเรี่ยราด เทากับวาเสียไปโดยเปลาประโยชน แทนที่

จะไดเก็บไวกินมื้อตอไป กลับตองเสียไปโดยไมไดอะไรเลย จึงเรียกวาไมรูจักประหยัดเปนตน เมื่อรวบรวมขอมูลทั้ง

การควบคุมตนทุนเปนการกําจัด

การปรับลดตนทุนการเลี้ยงไกดวยการนําวิธีการผลิตอาหารแบบใหม เชน ประกอบสูตรอาหาร

การลดการสูญเสียในการเลี้ยง เปน

การลดตนทุนคาอาหารไก  และคายาทําใหไกมีคุณภาพที่ดีหรือวิธีการใหอาหารไกดวยการใสรางกลตั้งไวใหกินเอง

หรือการออกแบบที่มีนวัตกรรมใหม ที่ชวยลดตนทุนสินคา ตัดตนทุนสวนท่ีไมจําเปนออก สวนตางที่ไดจากตนทุนการ



 

 

 (3)ปรับลดตนทุนสินคาอยางตอเนื่องดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสั้น กระชับและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิมโดยทําสูตรประกอบการอาหารเสริมหรือเพาะปลวก และแมลงธรรมชาติ จากใบไมทับ

ถม ใหความชื้นกับใบไมที่ทับถมทําใหเกิดแมลงปลวก แมลง และไสเดือน เปนอาหารสําหรับไกสรางอาหารเสริม

โปรตีน เชน แหนเปด แหนแดง น้ําหมักหอยเชอรี่และหนอนแมลงวันลาย ตลอดจนใชไฟลอแมลง ดวยการใชวัตถุดิบ

อาหารสัตวในทองถิ่นอยางเหมาะสมการปรับปรุงวิธีการใหอาหารและการเลี้

ข ั้นที่ 4 ขั้นติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ขั้นตอนนี้เปนการหาแนวทางการวางแผนการเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนในการเลี้ยงไกดวย

การติดตามผลประเมินความกาวหนาของการดําเนินงาน เพื่อรายงานความคืบหนา 

ปรึกษาหารือ การรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับใชในการวางแผนการดําเนินงานตอไป ไดมีการทํา

ความเขาใจกับเกษตรกร  ผูนําในชุมชนและผูที่เกี่ยวของวา ควรมีการกําหนดเปาหมายที่ผานการวิเคราะหในเรื่อง

การเสริมสรางศักยภาพดานการบ

ประมวลไดดังน้ี 

  (1) ดานภาวะผูนําชุมชน  

 1) สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการทําสูตรประกอบอาหารเสริมและสมุนไพรรักษาโรคไก โดย

ใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น เชน ขาวโพดบดละเอียด 

ตนทุนอาหารไก 

 2) พัฒนาและสงเสริมใหเกษตรกรและชุมชนมีสวนรวมในการใชสมุนไพรรักษาโรคไก รวมถึงการ

ชวยกันปลูกสมุนไพรในชุมชน อนุรักษสมุนไพรและแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน

3) สงเสริมและสนับสนุนใหสรางเอก

ไกจึงมีสุขภาพแข็งแรงไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดีทําใหคุณภาพของไกที่จําหนายมีความนาเชื่อถือทําใหผูบริโภค

ปลอดภัย 

4) สงเสริมแหลงจําหนายไกอินทรีย  เชน ตลาดสดในหมูบาน 

และจําหนายที่หนา ฟารม และมีบริการสงฟรีใหภายในชุมชน สามารถสรางรายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

5) พัฒนาและสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมในการเลี้ยงไกทั้งไกไขและไกเนื้อ เพื่อชวยกัน

ตั้งแตแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการเลี้ยง  ปรับปรุงสายพันธุ การจัดทํา

สมัยใหม และรวมกันในการขายเพื่อสรางอํานาจในการตอรองกับพอคา คนกลางไดมากขึ้น 

6) สนับสนุนการจัดทําบัญชีตนทุน หรือบัญชีครัวเรือน ทําใหสามารถบริหารจัดการตนทุนและตัด

รายจายที่ไมจําเปนของเกษตรกรได

(2) ดานการพัฒนาบุ

1) สงเสริมและสนับสนุนปราชญชุมชนหรือผูที่มีความรูเรื่องการเลี้ยงไกถายทอดความรูและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของเกษตรกรผูเลี้ยงไกในเรื่องการทําสูตรประกอบอาหารเสริม น้ําหมักผลไม และการใช

สมุนไพรตามภูมิปญญาพื้นบานในการรักษาโรคไกไดอยางตอเนื่อง

2) พัฒนาความรูใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกไดความเขาใจรวมกันในการบริหารตนทุนในการประกอบ

อาชีพท่ีสามารถนําไปประยุกตใชกับการประกอบอาชีพอ่ืนได

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ปรับลดตนทุนสินคาอยางตอเนื่องดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสั้น กระชับและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิมโดยทําสูตรประกอบการอาหารเสริมหรือเพาะปลวก และแมลงธรรมชาติ จากใบไมทับ

วามชื้นกับใบไมที่ทับถมทําใหเกิดแมลงปลวก แมลง และไสเดือน เปนอาหารสําหรับไกสรางอาหารเสริม

โปรตีน เชน แหนเปด แหนแดง น้ําหมักหอยเชอรี่และหนอนแมลงวันลาย ตลอดจนใชไฟลอแมลง ดวยการใชวัตถุดิบ

อาหารสัตวในทองถิ่นอยางเหมาะสมการปรับปรุงวิธีการใหอาหารและการเลี้ยง เพื่อเพิ่มไขใหมีความใหญขึ้น 

ขั้นติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

ขั้นตอนนี้เปนการหาแนวทางการวางแผนการเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนในการเลี้ยงไกดวย

การติดตามผลประเมินความกาวหนาของการดําเนินงาน เพื่อรายงานความคืบหนา รายงานผลการดําเนินงาน  การ

ปรึกษาหารือ การรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับใชในการวางแผนการดําเนินงานตอไป ไดมีการทํา

ความเขาใจกับเกษตรกร  ผูนําในชุมชนและผูที่เกี่ยวของวา ควรมีการกําหนดเปาหมายที่ผานการวิเคราะหในเรื่อง

การเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พอ

ดานภาวะผูนําชุมชน   

สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการทําสูตรประกอบอาหารเสริมและสมุนไพรรักษาโรคไก โดย

ใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น เชน ขาวโพดบดละเอียด ขาวเปลือกบดละเอียด ใหเกิดประสิทธิภาพและคุมคาที่สุดลด

พัฒนาและสงเสริมใหเกษตรกรและชุมชนมีสวนรวมในการใชสมุนไพรรักษาโรคไก รวมถึงการ

ชวยกันปลูกสมุนไพรในชุมชน อนุรักษสมุนไพรและแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน 

สงเสริมและสนับสนุนใหสรางเอกลักษณของชุมชน ในการเลี้ยงไกอินทรีย  ปลอดสารอันตราย

ไกจึงมีสุขภาพแข็งแรงไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดีทําใหคุณภาพของไกที่จําหนายมีความนาเชื่อถือทําใหผูบริโภค

สงเสริมแหลงจําหนายไกอินทรีย  เชน ตลาดสดในหมูบาน (กาดมั่วคั่วแลง

และจําหนายที่หนา ฟารม และมีบริการสงฟรีใหภายในชุมชน สามารถสรางรายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

พัฒนาและสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมในการเลี้ยงไกทั้งไกไขและไกเนื้อ เพื่อชวยกัน

ตั้งแตแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการเลี้ยง  ปรับปรุงสายพันธุ การจัดทําสูตรประกอบอาหารเสริม เทคนิคการเลี้ยงไก

สมัยใหม และรวมกันในการขายเพื่อสรางอํานาจในการตอรองกับพอคา คนกลางไดมากขึ้น 

สนับสนุนการจัดทําบัญชีตนทุน หรือบัญชีครัวเรือน ทําใหสามารถบริหารจัดการตนทุนและตัด

รายจายที่ไมจําเปนของเกษตรกรได 

ดานการพัฒนาบคุลากร 

สงเสริมและสนับสนุนปราชญชุมชนหรือผูที่มีความรูเรื่องการเลี้ยงไกถายทอดความรูและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของเกษตรกรผูเลี้ยงไกในเรื่องการทําสูตรประกอบอาหารเสริม น้ําหมักผลไม และการใช

สมุนไพรตามภูมิปญญาพื้นบานในการรักษาโรคไกไดอยางตอเนื่อง 

พัฒนาความรูใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกไดความเขาใจรวมกันในการบริหารตนทุนในการประกอบ

อาชีพท่ีสามารถนําไปประยุกตใชกับการประกอบอาชีพอ่ืนได 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ปรับลดตนทุนสินคาอยางตอเนื่องดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสั้น กระชับและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิมโดยทําสูตรประกอบการอาหารเสริมหรือเพาะปลวก และแมลงธรรมชาติ จากใบไมทับ

วามชื้นกับใบไมที่ทับถมทําใหเกิดแมลงปลวก แมลง และไสเดือน เปนอาหารสําหรับไกสรางอาหารเสริม

โปรตีน เชน แหนเปด แหนแดง น้ําหมักหอยเชอรี่และหนอนแมลงวันลาย ตลอดจนใชไฟลอแมลง ดวยการใชวัตถุดิบ

ยง เพื่อเพิ่มไขใหมีความใหญขึ้น  

ขั้นตอนนี้เปนการหาแนวทางการวางแผนการเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารตนทุนในการเลี้ยงไกดวย

รายงานผลการดําเนินงาน  การ

ปรึกษาหารือ การรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับใชในการวางแผนการดําเนินงานตอไป ไดมีการทํา

ความเขาใจกับเกษตรกร  ผูนําในชุมชนและผูที่เกี่ยวของวา ควรมีการกําหนดเปาหมายที่ผานการวิเคราะหในเรื่อง

ริหารตนทุนตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พอ

สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการทําสูตรประกอบอาหารเสริมและสมุนไพรรักษาโรคไก โดย

ขาวเปลือกบดละเอียด ใหเกิดประสิทธิภาพและคุมคาที่สุดลด

พัฒนาและสงเสริมใหเกษตรกรและชุมชนมีสวนรวมในการใชสมุนไพรรักษาโรคไก รวมถึงการ

ลักษณของชุมชน ในการเลี้ยงไกอินทรีย  ปลอดสารอันตราย

ไกจึงมีสุขภาพแข็งแรงไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดีทําใหคุณภาพของไกที่จําหนายมีความนาเชื่อถือทําใหผูบริโภค

กาดมั่วคั่วแลง) ตลาดชุมชนสีเขียว

และจําหนายที่หนา ฟารม และมีบริการสงฟรีใหภายในชุมชน สามารถสรางรายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

พัฒนาและสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมในการเลี้ยงไกทั้งไกไขและไกเนื้อ เพื่อชวยกัน

สูตรประกอบอาหารเสริม เทคนิคการเลี้ยงไก

สมัยใหม และรวมกันในการขายเพื่อสรางอํานาจในการตอรองกับพอคา คนกลางไดมากขึ้น  

สนับสนุนการจัดทําบัญชีตนทุน หรือบัญชีครัวเรือน ทําใหสามารถบริหารจัดการตนทุนและตัด

สงเสริมและสนับสนุนปราชญชุมชนหรือผูที่มีความรูเรื่องการเลี้ยงไกถายทอดความรูและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของเกษตรกรผูเลี้ยงไกในเรื่องการทําสูตรประกอบอาหารเสริม น้ําหมักผลไม และการใช

พัฒนาความรูใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกไดความเขาใจรวมกันในการบริหารตนทุนในการประกอบ



 

 

(3) ดานการพัฒนาสภาพแวดลอม ทรัพยากรในทองถิ่น

 1) สงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอม บริเวณโรงเรือนเลี้ยงไกใหสะอาด นาอยูและปลูกพืชสมุนไพร

หายากหรือพืชอาหารที่สามารถนํามาใชประโยชน 

2) สงเสริมและสนับสนุนการปลูกหรือรักษาสมุนไพร วัตถุดิบท่ีนําประกอบอาหารไกในชุมชน โดย

ใหทุกฝายมีสวนรวม ตระหนักถึงความจําเปน 

 

7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายผลในประเด็นสําคัญดังนี้

1. เกษตรกรผูเลี้ยงไกของตําบลนางแล เลี้ยงไกเปนอาชีพเสริมและไมไดมาตรฐานฟารม เลี้ยงเปดแบบ

ปลอยอิสระ มีการอาหารผสมเองและซื้ออาหา

ลูกเจี๊ยบ บริโภคภายในครัวเรือน 

อุปสรรคตนทุนอาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยงไกมีราคาสูงข้ึนสอดคลองกับ

เลี้ยงไกแบบกึ่งขังกึ่งปลอย รอยละ 

เกษตรกรใหความสนใจการพัฒนาเปนอันดับแรกคือ คือ การจัดการดานอาหาร 

จัดการดานการตลาดไกพื้นเมือง 

2. เกษตรกรผูเลี้ยงไกที่ไดมีการพัฒนาสูตรประกอบอาหารไกทําใหมีรายไดเพิ่มจากการเลี้ยงไกแบบอินทรยี

ทําใหไกแข็งแรง ผูซื้อมั่นใจในความปลอดภัยทําใหการจําหนายไดในราคาดีและมีการบอกตอทําใหมีชองทาง

การตลาดที่สามารถนําไกไปขายได แมไกออกไขใบใหญ และไขดก สามาร

ราคาสูงเนื่องจากมีการคัดขนาดของไขไก สอดคลองกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

ฐานรากคือการสรางสัมมาชีพและวิสาหกิจใหเต็มพื้นที่เชน การทําเกษตรยั่งยืน สรางความมั่นคงใหกับชีวิต ทั้งการ

แปรรูปและเพิ่มมูลคา 

3. เกษตรกรในชุมชนไดมีการลดดวยการทําสูตรประกอบอาหารเสริมจากปลวก และแมลงตามธรรมชาติ

เปนการสรางโปรตีนใหไกตาย  เปนการลดตนทุนคาอาหารไก  และยังไดนําสมุนไพรที่มีอยูแลวในชุมชนและไดมีการ

ปลูกเพิ่มเพื่อใชในการรักษาโรคของไก ลดอัตราการเกิดโรคและก

มีคุณภาพที่ดี เปนการลดรายจายเพิ่มกําไรจากการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก สรางความมั่นคงในดานรายไดและ

อาชีพของเกษตรกร สอดคลองกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

เนนหนักในการกระตุนเศรษฐกิจฐานรากอยางจริงจัง รวมประกาศเจตนารมณ วาดวยปฏิญญาเครือขายภาครัฐ ที่

เกี่ยวของ 2 ขอที่สําคัญคือ (1) 

และผูใชแรงงาน (2) มุงใหเกิดการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติใหเป

4. การสรางเสริมความรูในเรื่องการประกอบสูตรอาหารเสริมและการบริหารตนทุนการเลี้ยงไก เปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของชุมชน ไดเห็นจุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรคในการนําขอมูลตนทุนการเลี้ยงไกมา

ใชในการบริหารตนทุนไดอยางถูกตองแล

ปรับลดตนทุนสินคาอยางตอเนื่องดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสั้น กระชับ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กวาเดิมโดยทําสูตรประกอบการอาหารเสริม การหาแหลงวัตถุดิบราคาถูก และใชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคของ

ไก สอดคลองจารุพงศ  พลเดช 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดานการพัฒนาสภาพแวดลอม ทรัพยากรในทองถิ่น 

สงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอม บริเวณโรงเรือนเลี้ยงไกใหสะอาด นาอยูและปลูกพืชสมุนไพร

หายากหรือพืชอาหารที่สามารถนํามาใชประโยชน  

สงเสริมและสนับสนุนการปลูกหรือรักษาสมุนไพร วัตถุดิบท่ีนําประกอบอาหารไกในชุมชน โดย

ใหทุกฝายมีสวนรวม ตระหนักถึงความจําเปน และความสําคัญของสมุนไพรในชุมชน 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายผลในประเด็นสําคัญดังนี ้

เกษตรกรผูเลี้ยงไกของตําบลนางแล เลี้ยงไกเปนอาชีพเสริมและไมไดมาตรฐานฟารม เลี้ยงเปดแบบ

ปลอยอิสระ มีการอาหารผสมเองและซื้ออาหารสําเร็จรูปจากตลาดทั่วไป การใชประโยชนจากผลผลิตไขไกและ

ลูกเจี๊ยบ บริโภคภายในครัวเรือน การวิเคราะหโอกาสของเนื้อไกและไขไกอินทรียเปนที่ตองการของผูบริโภค สวน

อุปสรรคตนทุนอาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยงไกมีราคาสูงข้ึนสอดคลองกับวัชระ แลนอย(2558

เลี้ยงไกแบบกึ่งขังกึ่งปลอย รอยละ 42.50 อาหารไกพื้นเมืองโดยตรงโดยไมไดทําการผสมอาหาร รอยละ 

เกษตรกรใหความสนใจการพัฒนาเปนอันดับแรกคือ คือ การจัดการดานอาหาร (82.60%) 

จัดการดานการตลาดไกพื้นเมือง (7.25%)  

เกษตรกรผูเลี้ยงไกที่ไดมีการพัฒนาสูตรประกอบอาหารไกทําใหมีรายไดเพิ่มจากการเลี้ยงไกแบบอินทรยี

ทําใหไกแข็งแรง ผูซื้อมั่นใจในความปลอดภัยทําใหการจําหนายไดในราคาดีและมีการบอกตอทําใหมีชองทาง

การตลาดที่สามารถนําไกไปขายได แมไกออกไขใบใหญ และไขดก สามารถออกไขไดตลอดอยางตอเนื่อง ทําใหได

ราคาสูงเนื่องจากมีการคัดขนาดของไขไก สอดคลองกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (2560) 

ฐานรากคือการสรางสัมมาชีพและวิสาหกิจใหเต็มพื้นที่เชน การทําเกษตรยั่งยืน สรางความมั่นคงใหกับชีวิต ทั้งการ

เกษตรกรในชุมชนไดมีการลดดวยการทําสูตรประกอบอาหารเสริมจากปลวก และแมลงตามธรรมชาติ

เปนการสรางโปรตีนใหไกตาย  เปนการลดตนทุนคาอาหารไก  และยังไดนําสมุนไพรที่มีอยูแลวในชุมชนและไดมีการ

ปลูกเพิ่มเพื่อใชในการรักษาโรคของไก ลดอัตราการเกิดโรคและการตาย  ลดคาใชจายในการรักษาคือคายา ทําใหไก

มีคุณภาพที่ดี เปนการลดรายจายเพิ่มกําไรจากการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก สรางความมั่นคงในดานรายไดและ

อาชีพของเกษตรกร สอดคลองกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (2560) ที่วาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่

นเศรษฐกิจฐานรากอยางจริงจัง รวมประกาศเจตนารมณ วาดวยปฏิญญาเครือขายภาครัฐ ที่

1) มุงใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่สงผลใหเกิดความมั่นคงของชีวิตเกษตรกร

มุงใหเกิดการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติใหเปนทุนในการสรางฐานราก 

การสรางเสริมความรูในเรื่องการประกอบสูตรอาหารเสริมและการบริหารตนทุนการเลี้ยงไก เปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของชุมชน ไดเห็นจุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรคในการนําขอมูลตนทุนการเลี้ยงไกมา

ใชในการบริหารตนทุนไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใช อยางมีประสิทธิภาพ ดวย

ปรับลดตนทุนสินคาอยางตอเนื่องดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสั้น กระชับ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กวาเดิมโดยทําสูตรประกอบการอาหารเสริม การหาแหลงวัตถุดิบราคาถูก และใชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคของ

ไก สอดคลองจารุพงศ  พลเดช (2560)  ที่วาคนในชุมชนควรไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอม บริเวณโรงเรือนเลี้ยงไกใหสะอาด นาอยูและปลูกพืชสมุนไพร

สงเสริมและสนับสนุนการปลูกหรือรักษาสมุนไพร วัตถุดิบท่ีนําประกอบอาหารไกในชุมชน โดย

เกษตรกรผูเลี้ยงไกของตําบลนางแล เลี้ยงไกเปนอาชีพเสริมและไมไดมาตรฐานฟารม เลี้ยงเปดแบบ

รสําเร็จรูปจากตลาดทั่วไป การใชประโยชนจากผลผลิตไขไกและ

วิเคราะหโอกาสของเนื้อไกและไขไกอินทรียเปนที่ตองการของผูบริโภค สวน

2558)  พบวา เกษตรกรมีการ

อาหารไกพื้นเมืองโดยตรงโดยไมไดทําการผสมอาหาร รอยละ 48.49 

%) และลําดับที่สอง คือ การ

เกษตรกรผูเลี้ยงไกที่ไดมีการพัฒนาสูตรประกอบอาหารไกทําใหมีรายไดเพิ่มจากการเลี้ยงไกแบบอินทรยี

ทําใหไกแข็งแรง ผูซื้อมั่นใจในความปลอดภัยทําใหการจําหนายไดในราคาดีและมีการบอกตอทําใหมีชองทาง

ถออกไขไดตลอดอยางตอเนื่อง ทําใหได

2560) ที่วาหัวใจของเศรษฐกิจ

ฐานรากคือการสรางสัมมาชีพและวิสาหกิจใหเต็มพื้นที่เชน การทําเกษตรยั่งยืน สรางความมั่นคงใหกับชีวิต ทั้งการ

เกษตรกรในชุมชนไดมีการลดดวยการทําสูตรประกอบอาหารเสริมจากปลวก และแมลงตามธรรมชาติ

เปนการสรางโปรตีนใหไกตาย  เปนการลดตนทุนคาอาหารไก  และยังไดนําสมุนไพรที่มีอยูแลวในชุมชนและไดมีการ

ารตาย  ลดคาใชจายในการรักษาคือคายา ทําใหไก

มีคุณภาพที่ดี เปนการลดรายจายเพิ่มกําไรจากการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก สรางความมั่นคงในดานรายไดและ

ที่วาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่

นเศรษฐกิจฐานรากอยางจริงจัง รวมประกาศเจตนารมณ วาดวยปฏิญญาเครือขายภาครัฐ ที่

มุงใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่สงผลใหเกิดความมั่นคงของชีวิตเกษตรกร

นทุนในการสรางฐานราก  

การสรางเสริมความรูในเรื่องการประกอบสูตรอาหารเสริมและการบริหารตนทุนการเลี้ยงไก เปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของชุมชน ไดเห็นจุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรคในการนําขอมูลตนทุนการเลี้ยงไกมา

ะเหมาะสม และนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใช อยางมีประสิทธิภาพ ดวย

ปรับลดตนทุนสินคาอยางตอเนื่องดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสั้น กระชับ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กวาเดิมโดยทําสูตรประกอบการอาหารเสริม การหาแหลงวัตถุดิบราคาถูก และใชสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคของ

ที่วาคนในชุมชนควรไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน



 

 

การพัฒนาอยางมีเปาหมาย มีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุม และสามารถ

กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนได  

 ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช

คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

1.  การเลี้ยงไกดวยอาหารเสริมอินทรียกินอาหารที่มีสวนผสมของสมุนไพร ทําใหไดอาหารที่สะอาดและ

ปลอดภัย ชวยใหไกแข็งแรงมีสุขภาพดี ขับถายไมมีกลิ่นเหม็น และไขอินทรียจะไมมีกลิ่นคาว เนื้อแนนและนุ

เกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของควร สนับสนุนและสงเสริมสรางเอกลักษณของชุมชนในการเลี้ยงไกอินทรีย ทําให

ผูบริโภคมั่นใจและเชื่อถือในความปลอดภัย 

2. การนําสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคไก โดยใชภูมิปญญาพื้นบาน ลดอัตราการเกิดโรคและการตายของ

ไก หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหเกษตรกรไดรับความรูในเรื่องการนําสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคไก  รวมถึง

การชวยกันปลูกสมุนไพรในชุมชน อนุรักษสมุนไพรและแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน

3. ตนทุนอาหารสําเร็จรูปที่ใชเลี้ยงไกมีราคาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ยาและวัคซีนที่ใชมีร

จากการจําหนายไกไดมีนอยกวาปกติ และราคาขายไกลดลง ดังนั้น เกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของควรหาวิธีการ

สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีความรูในการจัดทําบัญชีตนทุน หรือบัญชีครัวเรือน ทําใหสามารถบริหารจัดการ

ตนทุนและตัดรายจายที่ไมจําเปนของเกษ

บัญชีมาปรับใชในการวางแผนการใชจายเงินในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม เปนการสราง

วินัยทางการเงิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชบัญชีเปนเครื่องมือ 

4. ทุกหลังคาเรือนเลี้ยงไกจําหนายเพื่อเปนอาชีพเสรมิทําใหผลผลิตท่ีออกมาสูตลาดมมีาก ทําใหราคา

ตกต่ํา และยังไมมีชองทางการจําหนายที่หลากหลาย  ระบบการซื้อขายยังผานพอคาคนกลางในทองถิ่น เกษตรกรยัง

ไมไดรับความเปนธรรม ดังนั้น เกษตรกรและหนวยงานที่เกีย่วของควร

และจัดใหมีตลาดอินทรยีที่สามารถสรางรายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป

ควรจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดังตอไปนี้

1. การพัฒนาและสงเสริมการทําอาหารเสรมิ วิธีการลดตนทุนโดยใชวัตถุ

ชุมชน 

2. สงเสริมการจัดตั้งกลุมเครือขายในการเลี้ยงไกในชุมชน ความรูในการผลิตอาหารและการนําเทคโนโลยี

ในรูปแบบตางๆ ที่ชวยในการลดตนทุน

3. สงเสรมิการจดัตั้งตลาดชุมชน และเครือขายในการผลติ และจําหนาย ไกเนื้อและไกไขอินทรีย
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การพัฒนาอยางมีเปาหมาย มีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุม และสามารถ

กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนได   

ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช 

คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้

การเลี้ยงไกดวยอาหารเสริมอินทรียกินอาหารที่มีสวนผสมของสมุนไพร ทําใหไดอาหารที่สะอาดและ

ปลอดภัย ชวยใหไกแข็งแรงมีสุขภาพดี ขับถายไมมีกลิ่นเหม็น และไขอินทรียจะไมมีกลิ่นคาว เนื้อแนนและนุ

เกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของควร สนับสนุนและสงเสริมสรางเอกลักษณของชุมชนในการเลี้ยงไกอินทรีย ทําให

ผูบริโภคมั่นใจและเชื่อถือในความปลอดภัย  

การนําสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคไก โดยใชภูมิปญญาพื้นบาน ลดอัตราการเกิดโรคและการตายของ

งานที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหเกษตรกรไดรับความรูในเรื่องการนําสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคไก  รวมถึง

การชวยกันปลูกสมุนไพรในชุมชน อนุรักษสมุนไพรและแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน 

ตนทุนอาหารสําเร็จรูปที่ใชเลี้ยงไกมีราคาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ยาและวัคซีนที่ใชมีร

จากการจําหนายไกไดมีนอยกวาปกติ และราคาขายไกลดลง ดังนั้น เกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของควรหาวิธีการ

สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีความรูในการจัดทําบัญชีตนทุน หรือบัญชีครัวเรือน ทําใหสามารถบริหารจัดการ

ตนทุนและตัดรายจายที่ไมจําเปนของเกษตรกรได  ทราบถึงผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก นําขอมูลจากการบันทึก

บัญชีมาปรับใชในการวางแผนการใชจายเงินในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม เปนการสราง

วินัยทางการเงิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชบัญชีเปนเครื่องมือ 

ทุกหลังคาเรือนเลี้ยงไกจําหนายเพื่อเปนอาชีพเสรมิทําใหผลผลิตท่ีออกมาสูตลาดมมีาก ทําใหราคา

ตกต่ํา และยังไมมีชองทางการจําหนายที่หลากหลาย  ระบบการซื้อขายยังผานพอคาคนกลางในทองถิ่น เกษตรกรยัง

ไมไดรับความเปนธรรม ดังนั้น เกษตรกรและหนวยงานที่เกีย่วของควรรวมกลุมเพื่อพัฒนาความรู การจัดการอาหาร

และจัดใหมีตลาดอินทรยีที่สามารถสรางรายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป 

ควรจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดังตอไปนี ้

การพัฒนาและสงเสริมการทําอาหารเสรมิ วิธีการลดตนทุนโดยใชวัตถดุิบที่เหมาะสมกับบริบทของ

สงเสริมการจัดตั้งกลุมเครือขายในการเลี้ยงไกในชุมชน ความรูในการผลิตอาหารและการนําเทคโนโลยี

ในรูปแบบตางๆ ที่ชวยในการลดตนทุน 

สงเสรมิการจดัตั้งตลาดชุมชน และเครือขายในการผลติ และจําหนาย ไกเนื้อและไกไขอินทรีย
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การพัฒนาอยางมีเปาหมาย มีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุม และสามารถ

การเลี้ยงไกดวยอาหารเสริมอินทรียกินอาหารที่มีสวนผสมของสมุนไพร ทําใหไดอาหารที่สะอาดและ

ปลอดภัย ชวยใหไกแข็งแรงมีสุขภาพดี ขับถายไมมีกลิ่นเหม็น และไขอินทรียจะไมมีกลิ่นคาว เนื้อแนนและนุม ดังนั้น 

เกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของควร สนับสนุนและสงเสริมสรางเอกลักษณของชุมชนในการเลี้ยงไกอินทรีย ทําให

การนําสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคไก โดยใชภูมิปญญาพื้นบาน ลดอัตราการเกิดโรคและการตายของ

งานที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหเกษตรกรไดรับความรูในเรื่องการนําสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคไก  รวมถึง

ตนทุนอาหารสําเร็จรูปที่ใชเลี้ยงไกมีราคาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ยาและวัคซีนที่ใชมีราคาแพงผลตอบแทน

จากการจําหนายไกไดมีนอยกวาปกติ และราคาขายไกลดลง ดังนั้น เกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของควรหาวิธีการ

สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีความรูในการจัดทําบัญชีตนทุน หรือบัญชีครัวเรือน ทําใหสามารถบริหารจัดการ

ตรกรได  ทราบถึงผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก นําขอมูลจากการบันทึก

บัญชีมาปรับใชในการวางแผนการใชจายเงินในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม เปนการสราง

วินัยทางการเงิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชบัญชีเปนเครื่องมือ  

ทุกหลังคาเรือนเลี้ยงไกจําหนายเพื่อเปนอาชีพเสรมิทําใหผลผลิตท่ีออกมาสูตลาดมมีาก ทําใหราคา

ตกต่ํา และยังไมมีชองทางการจําหนายที่หลากหลาย  ระบบการซื้อขายยังผานพอคาคนกลางในทองถิ่น เกษตรกรยัง

รวมกลุมเพื่อพัฒนาความรู การจัดการอาหาร

ดิบที่เหมาะสมกับบริบทของ

สงเสริมการจัดตั้งกลุมเครือขายในการเลี้ยงไกในชุมชน ความรูในการผลิตอาหารและการนําเทคโนโลยี

สงเสรมิการจดัตั้งตลาดชุมชน และเครือขายในการผลติ และจําหนาย ไกเนื้อและไกไขอินทรีย 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส

หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

พงษสาน รูปสูง

บทคัดยอ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

มัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เทียบกับเกณฑรอยละ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

มัธยมศึกษาปที่ 5/1 ปการศึกษา 

ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ 

ความรูของนักเรียน เครื่องมือที่ใช ไดแก

เรียนรู อินเทอรเน็ต มีคาความสอดคลองเหมาะสมเทากับ 

ประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

3 ครั้ง ซึ่งไดคาประสิทธิภาพแบบห

85.47/89.76 และ 82.90/88

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 

ของขอคําถามและตัวเลือกเทากับ 

คิดเห็นตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบ ประมาณคา 

(Rating Scale) มีคาความเหมาะสมสอดคลองเทากับ 

อธิบายสิ่งที่กําลังจะดําเนินกิจกรรมใหนักเรียนทราบ สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก 

ผลการวจิัยพบวา 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคุณภาพเทากับ 

หนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม เทากับ 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดทุกครั้ง

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีระดับ 

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส

หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/802) เปรียบเทียบผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียนชั้น

หลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เทียบกับเกณฑรอยละ 80 3) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีผลตอการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น

รศึกษา 2561 โรงเรียนแจหมวิทยา จากการสุมแบบงายโดยวิธีการจับฉลากจํานวน 

ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Shot Case Study มีการเปรียบเทียบคะแนนจากการประเมินผลใบงาน

ความรูของนักเรียน เครื่องมือที่ใช ไดแก1) แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาการงานอาชีพและเ

เรียนรู อินเทอรเน็ต มีคาความสอดคลองเหมาะสมเทากับ 4.48 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกสไปทดลองใชเพื่อหา

ประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแจหมวิทยาปการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 

ครั้ง ซึ่งไดคาประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม เทากับ 

88.76 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดทุกครั้ง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มี IOC ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป มีคาความเหมาะสม

ของขอคําถามและตัวเลือกเทากับ 0.81 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความ

คิดเห็นตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบ ประมาณคา 

มีคาความเหมาะสมสอดคลองเทากับ 4.21 ในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดผูวิจัยชี้แจงทําความเขาใจและ

อธิบายสิ่งที่กําลังจะดําเนินกิจกรรมใหนักเรียนทราบ สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก t-test (One Simple t-test)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคุณภาพเทากับ 4.05 และหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอ

หนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม เทากับ 84.95/84.43, 85.47/89.76 และ 82.

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดทุกครั้ง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในภาพรวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีระดับ .05 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มคีวามพึงพอใจตอการเรียนดวยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ในภาพรว

.21 
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หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของ

สรางและหาประสิทธิภาพของหนังสือ

ธทางการเรียนของนักเรียนชั้น

) ศึกษาความพึงพอใจของ

ที่มีผลตอการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น

โรงเรียนแจหมวิทยา จากการสุมแบบงายโดยวิธีการจับฉลากจํานวน 20 คน 

มีการเปรียบเทียบคะแนนจากการประเมินผลใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสไปทดลองใชเพื่อหา

รวมทั้งสิ้น 48 คน โดยทดลอง

นึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม เทากับ 84.95/84.43, 

ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดทุกครั้ง 3) แบบทดสอบวัด

ขึ้นไป มีคาความเหมาะสม

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความ

คิดเห็นตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบ ประมาณคา 5 ระดับ 

ในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดผูวิจัยชี้แจงทําความเขาใจและ

อธิบายสิ่งที่กําลังจะดําเนินกิจกรรมใหนักเรียนทราบ สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวน

test) 

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอ

.90/88.76 ตามลําดับ ซึ่ง

ที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในภาพรวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มคีวามพึงพอใจตอการเรียนดวยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ในภาพรวมอยูใน
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The development of learning achievement using Eectronic Unit 

Phongsan Rupsung

 

Abstract 
The development of learning achievement using Eectronic Unit lnternet for Student 

Matthayom 5. The purpose of this research is to: 

books to be effective according to the criteria 

Matthayom 5 after studying with electronic books Compared to 

satisfaction of mathayom suksa five students affecting the learning by electronic books Sample 

groups are students of grade 

random sampling by drawing method

experiment model. There is a comparison of scores from the evaluation of the work knowledge 

of students. Tools used includ

The internet learning unit has the appropriate consistency of 

to test the efficiency with the secondary school students in the 

School in the academic year 

group and a field type equal to 

accordance with the standard criteria 

of 30 items, with IOC ranging from 

equal to 0.81 4) Student satisfaction questionnaire For students to express their opinions on 

electronic books The internet learning unit created by the researcher is a 

(Rating Scale) with an appropriate value corresponding to 

researcher clarifies and explains what is about to be carried out for students t

statistics used in the research are percentage, mean and standard deviation. And the statistics 

used in the hypothesis testing are t

The research found that

1. Electronic books With the quality equal to 4.05 and elec

of one-to-one, small group and field type equal to 84.95 / 84.43, 85.47 / 89.76 and 82.90 / 88.76 

respectively, which conforms to the standard criteria set every time
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The development of learning achievement using Eectronic Unit lnternet for Student 

Matthayom 5. The purpose of this research is to: 1) create and find the efficiency of electronic 

books to be effective according to the criteria 80/80 2) compare the learning

Matthayom 5 after studying with electronic books Compared to 80 percent criteria 

satisfaction of mathayom suksa five students affecting the learning by electronic books Sample 

groups are students of grade 5/1, academic year 2018, Chae Hom Wittaya School, From simple 

random sampling by drawing method20 students. The researcher uses the One Shot Case Study 

experiment model. There is a comparison of scores from the evaluation of the work knowledge 

of students. Tools used include1) Learning management plan Career and Technology Courses 

The internet learning unit has the appropriate consistency of 4.48 2) Electronic books to be used 

to test the efficiency with the secondary school students in the 5th class at Jae Hom Wittaya 

l in the academic year 2017, a total of 48 people. The experiment was 

group and a field type equal to 84.95 / 84.43, 85.47 / 89.76 and 82.90 / 88

accordance with the standard criteria 3) The 4-choice multiple-choice learning achievement test 

items, with IOC ranging from 0.67 and up, with the suitability of questions and options 

Student satisfaction questionnaire For students to express their opinions on 

e internet learning unit created by the researcher is a 

(Rating Scale) with an appropriate value corresponding to 4.21 To collect the researcher data, the 

researcher clarifies and explains what is about to be carried out for students t

statistics used in the research are percentage, mean and standard deviation. And the statistics 

used in the hypothesis testing are t-test (One Simple t-test) 
The research found that 

Electronic books With the quality equal to 4.05 and electronic books With efficiency 

one, small group and field type equal to 84.95 / 84.43, 85.47 / 89.76 and 82.90 / 88.76 

respectively, which conforms to the standard criteria set every time 
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The development of learning achievement using Eectronic Unit 

Mayuree Phittayasanee
3 

The development of learning achievement using Eectronic Unit lnternet for Student 

create and find the efficiency of electronic 

compare the learning results Of Student 

percent criteria 3) study the 

satisfaction of mathayom suksa five students affecting the learning by electronic books Sample 

, Chae Hom Wittaya School, From simple 

students. The researcher uses the One Shot Case Study 

experiment model. There is a comparison of scores from the evaluation of the work knowledge 

Learning management plan Career and Technology Courses 

Electronic books to be used 

th class at Jae Hom Wittaya 

people. The experiment was 3 times. One small 

88.76, respectively, in 

choice learning achievement test 

and up, with the suitability of questions and options 

Student satisfaction questionnaire For students to express their opinions on 

e internet learning unit created by the researcher is a 5 level rating scale 

To collect the researcher data, the 

researcher clarifies and explains what is about to be carried out for students to know. The basic 

statistics used in the research are percentage, mean and standard deviation. And the statistics 

tronic books With efficiency 

one, small group and field type equal to 84.95 / 84.43, 85.47 / 89.76 and 82.90 / 88.76 

kenphongsan83@gmail.com) 



 

 

2. Mathayom Suksa 5 students who learned with electronic boo

had higher learning achievement after the criteria With statistical significance at the level of .05

3. Mathayom Suksa 5 students are satisfied with learning with electronic books. In the 

overall picture, it is at a high level. Wi
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2. Mathayom Suksa 5 students who learned with electronic books in the overall picture 

had higher learning achievement after the criteria With statistical significance at the level of .05

3. Mathayom Suksa 5 students are satisfied with learning with electronic books. In the 

overall picture, it is at a high level. With an average of 4.21 

Electronic books , Efficiency of electronic books , Satisfaction with electronic books
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ks in the overall picture 

had higher learning achievement after the criteria With statistical significance at the level of .05 

3. Mathayom Suksa 5 students are satisfied with learning with electronic books. In the 

Electronic books , Efficiency of electronic books , Satisfaction with electronic books 



 

 

1. บทนํา 
สื่อเทคโนโลยีทางดานการศึกษาในปจจุบัน ชวยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาไปมาก โดยเฉพาะการ

จัดการกับความรู เพื่อพัฒนาองคความรูมาใชประโยชน และสามารถสรางรูปแบบการประยุกตใชงานไดกวางขวาง 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book

แสวงหาความรูดวยตนเองได เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนหนั

อิเล็กทรอนิกส เปนแฟมขอมูลคอมพิวเตอรที่สามารถอานผานทางหนาจอคอมพิวเตอรทั้งในระบบออฟไลนและ

ออนไลน คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเชื่อมโยงจุดไปยังสวนตางๆ ของหนังสือ เว็บไซตตางๆ 

ตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอ

ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพเอกสารที่ตองการออกทางเครื่องพิมพได อีกประการหนึ่งที่สําคัญ

ก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้

ธรรมดาทั่วไป นอกจากนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส ยังสามารถออกแบบและจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลอง

กับความตองการรายบุคคล มีการอธิบายเนื้อหาบทเรียนใหเขาใจงายขึ้น พรอมกับเรียนแลวสนุกเพลิดเพลิน ไมเบื่อ

งาย และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

สอดแทรกหลักการเรียนและเลนผสมผสานกันไป มีการใหทดสอบ ความเขาใจของนักเรียนผนวกอยูดวย บทเรียน

นาสนใจและนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน การออกแบบเนื้อหา กิจกรรมและการเชื่อมโยงเนื้อหา 

การปฏิสัมพันธ รวมถึงการออกแบบดานกราฟกและเสียง ทําใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน สามารถทําความ

เขาใจเนื้อหาไดดวยตนเอง ทําใหผลใหผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนสูงขึ้น วารุณี คงวิมล 

ของ นูรมา ตาเละ และคณะ (

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ผล

ระดับ .05 แตพบขอสังเกตวาผูเรียนที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสกลุมสาระการเรียนรูกา

เทคโนโลยี พบวาผูเรียนใหความสนใจเนื้อหาในสวนที่เปนภาพเคลื่อนไหวมากกวาภาพนิ่ง ดังนั้นในการออกแบบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสผูทําวิจัยจะนําเสนอเนื้อหาที่เปนภาพเคลื่อนไหวใหมากกวาภาพนิ่งเพื่อดึงดูดความสนใจของ

ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด

จากการสังเกตและการสอบถามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

แจหมวิทยา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง พบวามีนักเรียนจํานวนมากที่ใชประโยชนจากสมารทโฟนในการเลน

อินเทอรเน็ตเพื่อการเลนเกม ดูหนัง ฟงเพลง และมีการใชบริการสื่อสังคมออนไลน

ในการพบปะพูดคุยกับเพื่อนเปนสวนใหญ ซึ่งอาจจะสงผลใหไมมีเวลาทําการบานหรือบททวนบทเรียน และเปนผล

ใหผลการเรียนของผูเรียนตกต่ํา ไมอยู ในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด แตถาหากตัวผูเรียนเองสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใชสมารทโฟน โดยใ

ขอมูลในเรื่องที่จะศึกษา จากหนังสือตําราอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงการใชเปนแหลงเก็บรวบรวมความรู จากที่

นักเรียนไดไปศึกษาดวยตนเองทั้งในและนอกหองเรียน ใชเปนแหลงทบทวนองคความรูของตน

ผูสนใจไดเขามาศึกษา สิ่งตางๆเหลานี้จะเปนเครื่องมือที่เปนประโยชนตอการเรียนรูของตัวผูเรียนเอง และจะชวยให

ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูรวมกับผูอื่นได ถือเปนการประยุกตใชสมารทโฟน ในการพัฒนา

การศึกษาและเรียนรูจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกสไดเปนอยางดี

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สื่อเทคโนโลยีทางดานการศึกษาในปจจุบัน ชวยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาไปมาก โดยเฉพาะการ

เพื่อพัฒนาองคความรูมาใชประโยชน และสามารถสรางรูปแบบการประยุกตใชงานไดกวางขวาง 

Book) เปนสื่อการเรียนรูหนึ่งท่ีจะทําใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ

แสวงหาความรูดวยตนเองได เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนหนังสือที่จัดทําและแสดงผลในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เปนแฟมขอมูลคอมพิวเตอรที่สามารถอานผานทางหนาจอคอมพิวเตอรทั้งในระบบออฟไลนและ

ออนไลน คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเชื่อมโยงจุดไปยังสวนตางๆ ของหนังสือ เว็บไซตตางๆ 

ตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอบกับผูเรียนได นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถแทรกภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพเอกสารที่ตองการออกทางเครื่องพิมพได อีกประการหนึ่งที่สําคัญ

ก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้

ธรรมดาทั่วไป นอกจากนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส ยังสามารถออกแบบและจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลอง

กับความตองการรายบุคคล มีการอธิบายเนื้อหาบทเรียนใหเขาใจงายขึ้น พรอมกับเรียนแลวสนุกเพลิดเพลิน ไมเบื่อ

งาย และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน สนองหลักดานจิตวิทยาของมนุษย คือ มีการ

สอดแทรกหลักการเรียนและเลนผสมผสานกันไป มีการใหทดสอบ ความเขาใจของนักเรียนผนวกอยูดวย บทเรียน

นาสนใจและนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน การออกแบบเนื้อหา กิจกรรมและการเชื่อมโยงเนื้อหา 

การปฏิสัมพันธ รวมถึงการออกแบบดานกราฟกและเสียง ทําใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน สามารถทําความ

ทําใหผลใหผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนสูงขึ้น วารุณี คงวิมล 

(2558) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาโปรแกรมตารางงาน สําหรับ

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

แตพบขอสังเกตวาผูเรียนที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสกลุมสาระการเรียนรูกา

เทคโนโลยี พบวาผูเรียนใหความสนใจเนื้อหาในสวนที่เปนภาพเคลื่อนไหวมากกวาภาพนิ่ง ดังนั้นในการออกแบบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสผูทําวิจัยจะนําเสนอเนื้อหาที่เปนภาพเคลื่อนไหวใหมากกวาภาพนิ่งเพื่อดึงดูดความสนใจของ

ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด 

ากการสังเกตและการสอบถามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

แจหมวิทยา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง พบวามีนักเรียนจํานวนมากที่ใชประโยชนจากสมารทโฟนในการเลน

อินเทอรเน็ตเพื่อการเลนเกม ดูหนัง ฟงเพลง และมีการใชบริการสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook,Twitter, Line 

ในการพบปะพูดคุยกับเพื่อนเปนสวนใหญ ซึ่งอาจจะสงผลใหไมมีเวลาทําการบานหรือบททวนบทเรียน และเปนผล

ใหผลการเรียนของผูเรียนตกต่ํา ไมอยู ในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด แตถาหากตัวผูเรียนเองสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใชสมารทโฟน โดยใชงานในทางที่สรางสรรคเปนประโยชนตอการศึกษาเลาเรียนได เชน การสืบคน

ขอมูลในเรื่องที่จะศึกษา จากหนังสือตําราอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงการใชเปนแหลงเก็บรวบรวมความรู จากที่

นักเรียนไดไปศึกษาดวยตนเองทั้งในและนอกหองเรียน ใชเปนแหลงทบทวนองคความรูของตน

ผูสนใจไดเขามาศึกษา สิ่งตางๆเหลานี้จะเปนเครื่องมือที่เปนประโยชนตอการเรียนรูของตัวผูเรียนเอง และจะชวยให

ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูรวมกับผูอื่นได ถือเปนการประยุกตใชสมารทโฟน ในการพัฒนา

งสืออิเล็กทรอนิกสไดเปนอยางดี 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สื่อเทคโนโลยีทางดานการศึกษาในปจจุบัน ชวยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาไปมาก โดยเฉพาะการ

เพื่อพัฒนาองคความรูมาใชประโยชน และสามารถสรางรูปแบบการประยุกตใชงานไดกวางขวาง 

เปนสื่อการเรียนรูหนึ่งท่ีจะทําใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ

งสือที่จัดทําและแสดงผลในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เปนแฟมขอมูลคอมพิวเตอรที่สามารถอานผานทางหนาจอคอมพิวเตอรทั้งในระบบออฟไลนและ

ออนไลน คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเชื่อมโยงจุดไปยังสวนตางๆ ของหนังสือ เว็บไซตตางๆ 

บกับผูเรียนได นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถแทรกภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพเอกสารที่ตองการออกทางเครื่องพิมพได อีกประการหนึ่งที่สําคัญ

ก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะไมมีในหนังสือ

ธรรมดาทั่วไป นอกจากนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส ยังสามารถออกแบบและจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลอง

กับความตองการรายบุคคล มีการอธิบายเนื้อหาบทเรียนใหเขาใจงายขึ้น พรอมกับเรียนแลวสนุกเพลิดเพลิน ไมเบื่อ

นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน สนองหลักดานจิตวิทยาของมนุษย คือ มีการ

สอดแทรกหลักการเรียนและเลนผสมผสานกันไป มีการใหทดสอบ ความเขาใจของนักเรียนผนวกอยูดวย บทเรียน

นาสนใจและนักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน การออกแบบเนื้อหา กิจกรรมและการเชื่อมโยงเนื้อหา ตลอดทั้ง

การปฏิสัมพันธ รวมถึงการออกแบบดานกราฟกและเสียง ทําใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน สามารถทําความ

ทําใหผลใหผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนสูงขึ้น วารุณี คงวิมล (2559) กับงานวิจัย

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาโปรแกรมตารางงาน สําหรับ

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

แตพบขอสังเกตวาผูเรียนที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี พบวาผูเรียนใหความสนใจเนื้อหาในสวนที่เปนภาพเคลื่อนไหวมากกวาภาพนิ่ง ดังนั้นในการออกแบบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสผูทําวิจัยจะนําเสนอเนื้อหาที่เปนภาพเคลื่อนไหวใหมากกวาภาพนิ่งเพื่อดึงดูดความสนใจของ

ากการสังเกตและการสอบถามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

แจหมวิทยา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง พบวามีนักเรียนจํานวนมากที่ใชประโยชนจากสมารทโฟนในการเลน

Facebook,Twitter, Line 

ในการพบปะพูดคุยกับเพื่อนเปนสวนใหญ ซึ่งอาจจะสงผลใหไมมีเวลาทําการบานหรือบททวนบทเรียน และเปนผล

ใหผลการเรียนของผูเรียนตกต่ํา ไมอยู ในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด แตถาหากตัวผูเรียนเองสามารถปรับเปลี่ยน

ชงานในทางที่สรางสรรคเปนประโยชนตอการศึกษาเลาเรียนได เชน การสืบคน

ขอมูลในเรื่องที่จะศึกษา จากหนังสือตําราอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงการใชเปนแหลงเก็บรวบรวมความรู จากที่

นักเรียนไดไปศึกษาดวยตนเองทั้งในและนอกหองเรียน ใชเปนแหลงทบทวนองคความรูของตนเองและเผยแพรให

ผูสนใจไดเขามาศึกษา สิ่งตางๆเหลานี้จะเปนเครื่องมือที่เปนประโยชนตอการเรียนรูของตัวผูเรียนเอง และจะชวยให

ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูรวมกับผูอื่นได ถือเปนการประยุกตใชสมารทโฟน ในการพัฒนา



 

 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการเรียนการสอนในปจจุบัน มีความจําเปนอยางมากที่จะตองมี

การนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา เขามาใชในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ใหเกิด

ประสิทธิภาพสามารถเพิ่มพูนศักยภา

หลากหลายรูปแบบจากความรูที่ไมจํากัด ผานประสบการณการเรียนรู การสรางองคความรูใหมดวยตนเอง สามารถ

ควบคุมการเรียนรูดวยตัวผูเรียนเองไดทุกท่ี ทุกเวลา เปนขอไดเปรียบทางการจัดการศึกษาในยุ

สงเสริมการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง อินเทอรเน็ต

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

เหมาะสมกันการเรียนรูยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 

 

2. วัตถุประสงค 
     1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

     2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธทางการเรียน 

อิเล็กทรอนิกส เทียบกับเกณฑรอยละ 

     3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง

กลุมประชากร ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2561 โรงเรียนแจหมวิทยา มีทั้งหมด 

กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน

2561 โรงเรียนแจหมวิทยา หอง ม

ขอบเขตดานเนื้อหา

เนื้อหาที่ใชในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต 

มัธยมศึกษาปที่ 5 ประกอบดวยเนื้อหา เรื่อง ความหมายของอินเทอรเน็ตการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและโปรแกรม

สําหรับการใชงานบนอินเทอรเน็ตรูปแบบการบริการบนอินเทอรเน็ตประโยชนและโทษของอินเทอรเน็ต

ขอบเขตดานตัวแปร

1. ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนกา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

2. ตัวแปรตาม  

    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

    2.2 ความพึงพอใจ

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการเรียนการสอนในปจจุบัน มีความจําเปนอยางมากที่จะตองมี

การนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา เขามาใชในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ใหเกิด

ประสิทธิภาพสามารถเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียน การเรียนการสอนที่สามารถทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง

หลากหลายรูปแบบจากความรูที่ไมจํากัด ผานประสบการณการเรียนรู การสรางองคความรูใหมดวยตนเอง สามารถ

ควบคุมการเรียนรูดวยตัวผูเรียนเองไดทุกท่ี ทุกเวลา เปนขอไดเปรียบทางการจัดการศึกษาในยุ

สงเสริมการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง อินเทอรเน็ต

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน

ทัลในศตวรรษที่ 21  

เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

อิเล็กทรอนิกส เทียบกับเกณฑรอยละ 80 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีผลตอการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมประชากร ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 

มีทั้งหมด 6 หอง จํานวน 184 คน 

กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปที่เรียนในภาคเรียนที่ 

โรงเรียนแจหมวิทยา หอง ม.5/1 จํานวน 20 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงายโดยวิธีการจับฉลาก

ขอบเขตดานเนื้อหา 

เนื้อหาที่ใชในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต 

ประกอบดวยเนื้อหา เรื่อง ความหมายของอินเทอรเน็ตการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและโปรแกรม

สําหรับการใชงานบนอินเทอรเน็ตรูปแบบการบริการบนอินเทอรเน็ตประโยชนและโทษของอินเทอรเน็ต

ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรูอินเทอรเน็ต ของ

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความพึงพอใจ 

196 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการเรียนการสอนในปจจุบัน มีความจําเปนอยางมากที่จะตองมี

การนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา เขามาใชในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ใหเกิด

พของนักเรียน การเรียนการสอนที่สามารถทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง

หลากหลายรูปแบบจากความรูที่ไมจํากัด ผานประสบการณการเรียนรู การสรางองคความรูใหมดวยตนเอง สามารถ

ควบคุมการเรียนรูดวยตัวผูเรียนเองไดทุกท่ี ทุกเวลา เปนขอไดเปรียบทางการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน ดังนั้นเพื่อ

สงเสริมการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง อินเทอรเน็ต

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน

เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

5 หลังเรียนดวยหนังสือ

ที่มีผลตอการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

ปที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงายโดยวิธีการจับฉลาก 

เนื้อหาที่ใชในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

ประกอบดวยเนื้อหา เรื่อง ความหมายของอินเทอรเน็ตการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและโปรแกรม

สําหรับการใชงานบนอินเทอรเน็ตรูปแบบการบริการบนอินเทอรเน็ตประโยชนและโทษของอินเทอรเน็ต 

รสอนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรูอินเทอรเน็ต ของ



 

 

ขอบเขตดานระยะเวลา

ระยะเวลาในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ดําเนินการทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพในภาคเรียนที่ 

ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน 1 หนวยการเรียนรู ในระยะเวลา 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
เพื่อความเขาใจคําศัพทที่ ใชในการวิจัยใหตรงกัน ผูวิจัยจึงนิยามความหมายและขอบเขตของ

คําเฉพาะตางๆ ไวดังนี ้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาอื่นในเลมเดียวกัน หรือแมแตไปยังเว็บไซตในอินเทอรเน็ตไดในแตละหนาของเนื้อหา หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสออนไลนสามารถดูและดาวนโหลดออนไลนอานไดทั้งบนจอมอนิเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรมือถือ 

เชน Tablet PC ดวยความสําคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนสื่อในการแ

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรความรูไปยัง ครู นักเรียน และ

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ท้ังในรูปแบบออนไลน

ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง อินเทอรเน็ต

มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชเกณฑ 

ตัวเลข 80 ตัวแรก หมายถึง

ทักษะตามแผนการจดัการเรียนรู 

ตัวเลข 80 ตัวหลัง หมายถึง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจยัสรางข้ึน ไ

ความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง

โดยใช หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง อินเทอรเน็ต ที่ผูวิจัยสรางข้ึนซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 

ทฤษฎีคอนสตรัคติว ิ

ตีความหมาย แตกตางกันตามประสบการณของแตละคนมีอยู เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โครงสราง

ความรู ปรับแก ไดตลอด ความรูเกิดไดจากการแปลความหมายของความเปนจริงในโลก
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ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

ดําเนินการทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

หนวยการเรียนรู ในระยะเวลา 1 สัปดาห รวม 4 ชั่วโมง 

เพื่อความเขาใจคําศัพทที่ ใชในการวิจัยใหตรงกัน ผูวิจัยจึงนิยามความหมายและขอบเขตของ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง สื่อที่ใหขอมูลทั้งขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการ

นในเลมเดียวกัน หรือแมแตไปยังเว็บไซตในอินเทอรเน็ตไดในแตละหนาของเนื้อหา หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสออนไลนสามารถดูและดาวนโหลดออนไลนอานไดทั้งบนจอมอนิเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรมือถือ 

ดวยความสําคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนสื่อในการแ

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรความรูไปยัง ครู นักเรียน และ

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ท้ังในรูปแบบออนไลน 

ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง คุณภาพของบทเรียน ซึ่งมีผลตอกระบวนการเรียนรู

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง อินเทอรเน็ต

โดยใชเกณฑ E1/E2 เทากับ 80/80 

ตัวแรก หมายถึง คารอยละของคะแนนที่นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ทักษะตามแผนการจดัการเรียนรู เรื่อง อินเทอรเน็ต จํานวน 4 แผน ไดคะแนนเฉลีย่ ไมนอยกวารอยละ 

ตัวหลัง หมายถึง คารอยละของคะแนนที่นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจยัสรางข้ึน ไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 

ความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง ความรูสึกของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

โดยใช หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง อินเทอรเน็ต ที่ผูวิจัยสรางข้ึนซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต หมายถึง กระบวนการที่ผูเรียนสรางความรูขึ้นภายในอยางมีความหมายโดยการ

ตีความหมาย แตกตางกันตามประสบการณของแตละคนมีอยู เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โครงสราง

ความรู ปรับแก ไดตลอด ความรูเกิดไดจากการแปลความหมายของความเปนจริงในโลก 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ระยะเวลาในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น

ปการศึกษา 2561 โดยใชเวลาทดลอง

เพื่อความเขาใจคําศัพทที่ ใชในการวิจัยใหตรงกัน ผูวิจัยจึงนิยามความหมายและขอบเขตของ 

สื่อที่ใหขอมูลทั้งขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการ

นในเลมเดียวกัน หรือแมแตไปยังเว็บไซตในอินเทอรเน็ตไดในแตละหนาของเนื้อหา หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสออนไลนสามารถดูและดาวนโหลดออนไลนอานไดทั้งบนจอมอนิเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรมือถือ 

ดวยความสําคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนสื่อในการแพรกระจายการเรียนรู 

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรความรูไปยัง ครู นักเรียน และ

ซึ่งมีผลตอกระบวนการเรียนรู

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้น

คารอยละของคะแนนที่นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดจากการทําแบบฝก

แผน ไดคะแนนเฉลีย่ ไมนอยกวารอยละ 80 

คารอยละของคะแนนที่นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5ไดจากการทํา

ดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 

ความรูสึกของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

โดยใช หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง อินเทอรเน็ต ที่ผูวิจัยสรางข้ึนซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

กระบวนการที่ผูเรียนสรางความรูขึ้นภายในอยางมีความหมายโดยการ

ตีความหมาย แตกตางกันตามประสบการณของแตละคนมีอยู เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โครงสราง



 

 

หนังสืออิเล็กทรอนกิส 

เรื่อง อินเทอรเน็ต

สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 

ผลการศึกษา 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน

- ความพึงพอใจของนักเรียน

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

แนวคิด ทฤษฎี มาใหเปนรอบแนวคิด ในการวิจัยดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

จากแนวคิด 

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2551 

- การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน

- การเรียนการสอนโดยใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 

- ทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่อง

กับการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส

 

 

 

กลุมตัวอยาง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2561โรงเรียนแจหมวิทยา จํานวน 

ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงายโดยวิธีการ

จับฉลาก 
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วิธีการศึกษา 

- ศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของ

- เอกสารที่เกีย่วของกับหลักสตูร

- เอกสารที่เกีย่วของกับ

- เอกสารที่เกีย่วของกับทฤษฎีการเรียนรูและ

จิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบหนังสื

อิเล็กทรอนิกส 

- เอกสารที่เกีย่วของทฤษฎีการเรยีนรูตามแนว

คอนสตรัคติวิสต  

- เอกสารที่เกีย่วของกับการวัดและประเมินผล

การเรยีนรู 

- หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ศึกษาวิธีการจัดการเรยีนรูโดยใช

อิเล็กทรอนิกส  

- ศึกษาวิธีการหาประสิทธิภาพหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 

- สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส

- นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ 

หนังสืออิเล็กทรอนกิส  

อินเทอรเน็ต 

ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5ที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน 

ความพึงพอใจของนักเรียน 

 
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

แนวคิด ทฤษฎี มาใหเปนรอบแนวคิด ในการวิจัยดังนี ้

 

 
 

 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

 

 

 

 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน 

หนังสือ

ทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่อง

กับการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1  ปการศึกษา 

วิทยา จํานวน 20 คน

ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงายโดยวิธีการ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

เอกสารที่เกีย่วของกับหลักสตูร 

เอกสารที่เกีย่วของกับหนังสืออิเลก็ทรอนิกส 

เอกสารที่เกีย่วของกับทฤษฎีการเรียนรูและ

จิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบหนังสือ

ทฤษฎีการเรยีนรูตามแนว

เอกสารที่เกีย่วของกับการวัดและประเมินผล

สตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

ศึกษาวิธีการจัดการเรยีนรูโดยใช

ศึกษาวิธีการหาประสิทธิภาพหนังสือ

สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหผูเชี่ยวชาญ

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดรวบรวม 

 

 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 



 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง

      ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

ปการศึกษา 2561โรงเรียนแจหมวทิยา 

 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี

2561 โรงเรียนแจหมวิทยา หอง ม

 

 2. แบบแผนที่ใชในการวิจัย

 ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ 

  แบบแผนการทดลอ

 X    แทน 

   O2 แทน 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

     3.1 แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู 

     3.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส

     3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

3.4 แบบประเมินความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

4. การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

   4.1 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรี

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 

ศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรสถานศึกษา 

4.2 ขั้นตอนการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู 

ปที่ 5 โดยผูวิจัยไดหลักการออกแบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

1.ขั้นตอนการวิเคราะห

2. ขั้นตอนการออกแบบ

โครงสรางทั่วไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส

3.  ขั้นตอนการพัฒนา

      3.1 ดําเนินการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ตามที่ไดออกแบบไว เมื่อเสรางเสร็จแลว นําไป

ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน หาคุณภาพของสื่อ

      3.2นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวนําไปปรับปรุงแกไข 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5โรงเรียนแจหมวิทยา

โรงเรียนแจหมวทิยา มีทั้งหมด 6 หอง จํานวน 184 คน 

กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปที่เรียนในภาคเรียนที่ 

โรงเรียนแจหมวิทยา หอง ม.5/1 จํานวน 20 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงายโดยวิธีการจับฉลาก

แบบแผนที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Shot Case Study(วิสาลักษณ สิทธิ์ขุนทด

แบบแผนการทดลองแบบ One Shot Case Study 

ทดลอง ทดสอบหลัง 

X O2 

 การสอนโดยใชนวัตกรรม 

 การทดสอบหลังใชนวัตกรรมโดยแบบทดสอบหลังเรียน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ตจํานวน 

แบบประเมินความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับจํานวน 

การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ขั้นตอนการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช หนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู 

ศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรสถานศึกษา  

ขั้นตอนการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมั

โดยผูวิจัยไดหลักการออกแบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ADDIE model มาใชในหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

ขั้นตอนการวิเคราะห(Analysis)ศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรสถานศึกษา 

ขั้นตอนการออกแบบ(Design)ในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

โครงสรางทั่วไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ขั้นตอนการพัฒนา(Development) 

ดําเนินการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ตามที่ไดออกแบบไว เมื่อเสรางเสร็จแลว นําไป

คน หาคุณภาพของสื่อพบวา มีคุณภาพเทากับ 4.42 อยูในระดับมาก

นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวนําไปปรับปรุงแกไข 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โรงเรียนแจหมวิทยาภาคเรียนที่ 2 

ปที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงายโดยวิธีการจับฉลาก 

วิสาลักษณ สิทธิ์ขุนทด,2555) 

 

  

แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาหนังสือ

อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

อินเทอรเน็ตจํานวน 30 ขอ 

ระดับจํานวน 15 ขอ 

หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ตโดย

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

มาใชในหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดังนี้  

ศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรสถานศึกษา  

ในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ทําการออกแบบตาม

ดําเนินการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ตามที่ไดออกแบบไว เมื่อเสรางเสร็จแลว นําไป

บมาก 

นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวนําไปปรับปรุงแกไข  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.3นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลวไปใชกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนกับผูเรียนไปทดลองใชกับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

หนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม

 4 ขั้นนําไปใช 

เรียนรู อินเทอรเน็ต จํานวน 4 

5.ขั้นตอนการประเมินผล 

4.3 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผูวิจัยไดจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ เปนแบบปรนัยชนิดเลือก 

และคุณภาพดังน้ี 

1.ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

2.วิเคราะหตัวบงช้ีและมาตรฐานการเรียนรูเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

3.นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัว

บงช้ี และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และคัดเลือกขอคําถาม ผลการหาความสอดคลอง

คา 0.81 

4.4 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

ผูวิจัยไดจั

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช

ปที่ 5ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบ ประมาณ คา 

 

5.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หนวยการเรียนรู 

อินเทอรเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ขอมูลระหวางการดําเนินกิจกรรมตั้งแตตนจนจบกระบวน

อิเล็กทรอนิกส 

1) ใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายบทเรียนของแตละบทเรียน บทเรียนละ 

40 คะแนน 
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ภาพที ่ 2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง อินเทอรเน็ต 

นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลวไปใชกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนกับผูเรียนไปทดลองใชกับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนแจหมวิทยา 

หนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม) 

ขั้นนําไปใช (Implementation)เปนขั้นตอนท่ีผูศึกษานํา หนังสอือิเล็กทรอนิกส หนวยการ

4 เรื่อง ไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)โดยประเมินคะแนนจากช้ินงานกิจกรรมการเรยีนรู 

ข ั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผูวิจัยไดจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ เปนแบบปรนัยชนิดเลือก 4 ตัวเลือกโดยมีวิธีการสราง

ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

วิเคราะหตัวบงช้ีและมาตรฐานการเรียนรูเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัว

บงช้ี และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และคัดเลือกขอคําถาม ผลการหาความสอดคลอง

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดประเมินผลหลัง การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสหนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบ ประมาณ คา 5 ระดับ (Rating Scale) 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หนวยการเรียนรู 

อินเทอรเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 4 เรื่อง ใชประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 

ขอมูลระหวางการดําเนินกิจกรรมตั้งแตตนจนจบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยหนังสือ

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายบทเรียนของแตละบทเรียน บทเรียนละ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลวไปใชกับการจัดกิจกรรมการ

โรงเรียนแจหมวิทยา โดยทําการทดลอง(แบบ

หนังสอือิเล็กทรอนิกส หนวยการ

โดยประเมินคะแนนจากช้ินงานกิจกรรมการเรยีนรู  

ตัวเลือกโดยมีวิธีการสราง

ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

วิเคราะหตัวบงช้ีและมาตรฐานการเรียนรูเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัว

บงช้ี และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และคัดเลือกขอคําถาม ผลการหาความสอดคลอง (IOC) มี

ดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดประเมินผลหลัง การ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสหนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หนวยการเรียนรู 

เรื่อง ใชประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน ใชเก็บ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยหนังสือ

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายบทเรียนของแตละบทเรียน บทเรียนละ 10 ขอ รวม 40 ขอ 



 

 

2) ใหนักเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่

จากนั้นนําผลคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนํามาวิเคราะหและแปลผล 

5.3 แบบประเมินความพึงพอใจ นําผลความพึงพอใจของนักเรียนมีตอหนังสืออืเล็กทรอนิกสเพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะหหาระดับคุณภาพ

 

 6. สถิติที่ใชในการวิจัย

    6.1 คารอยละ  คาเฉลี่ย 

จากสูตร การหารอยละคํานวณจากสูตร 

6.2 สถิติที่ใชวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

                      ใชสูตร  E1/

     1E 

   6.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน

  สูตร       

7. ผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5 สรุปผลไดดังนี ้

1.ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ตามเกณฑ 

80/80 แบบหนึ่งตอหนึ่ง กลุมเล็ก แบบภาคสนาม

N 

ระหวางเรียน

A  

 

3 40 102

15 40 513

30 40 995
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ใหนักเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 30 ขอ 30 คะแนน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่ใหนักเรียนทําในขั้นตอนสุดทาย 

จากนั้นนําผลคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนํามาวิเคราะหและแปลผล 

แบบประเมินความพึงพอใจ นําผลความพึงพอใจของนักเรียนมีตอหนังสืออืเล็กทรอนิกสเพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะหหาระดับคุณภาพ 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

คารอยละ  คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คาเฉลี่ย 

จากสูตร การหารอยละคํานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

สถิติที่ใชวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

/E2  (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556) 

A

100
N

X


  

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

สูตร       t-test  (one sample) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556) 

ผลการพัฒนาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ตามเกณฑ 

แบบหนึ่งตอหนึ่ง กลุมเล็ก แบบภาคสนาม 

ระหวางเรียน หลังเรียน 

 

 
1E  B 

 

2E  

102 84.95 30 76 84.43 

513 85.47 30 404 89.76 

995 82.90 30 799 88.76 

100
N

f
p

10 


 ndf

n
S

X
t
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คะแนน  

ใหนักเรียนทําในขั้นตอนสุดทาย 

จากนั้นนําผลคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนํามาวิเคราะหและแปลผล  

แบบประเมินความพึงพอใจ นําผลความพึงพอใจของนักเรียนมีตอหนังสืออืเล็กทรอนิกสเพื่อ

คาเฉลี่ย ( X )  คํานวณ    

สถิติที่ใชวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน  

    

ผลการพัฒนาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต สําหรับ

ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ตามเกณฑ 

คาประสิทธิภาพ 

1E / 2E  

84.95/84.43 

85.47/89.76 

82.90/88.76 



 

 

จากตารางท่ี1 พบวา เมื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อยูในระดับมากและ หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอ

เทากับ 84.95/84.43, 85.47/
 

2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู

อินเทอรเน็ต สูงกวาเกณฑรอยละ 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ  

ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต

 

ลําดับ รายการประเมิน 

1 คะแนนเตม็ของ

แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรยีน

คาเฉลี่ยรวม 

t (.05,19) = 1.7291                                                           
จากตารางที่  2พบวา 

อิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต 

หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑอย

ซึ่งแสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมีประสิทธิภาพและยังสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูของ

ผูเรียนใหสูงขึ้นได  
 

 3. ผลการประเมินเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู 

อินเทอรเน็ต สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

ลําดับ รายการประเมิน

1 ดานเนื้อหา 

2 ดานเทคนิคและการออกแบบ

3 ดานการใชประโยชน 

คาเฉลี่ยรวม 
 

จากตารางที่ 3พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อินเทอรเน็ต มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
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พบวา เมื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแจหมวิทยา ผานกระบวนการเรียนการสอน

ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม 

/89.76และ 82.90/88.76 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู

อินเทอรเน็ต สูงกวาเกณฑรอยละ 80 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ  

ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต 

 Mean SD เกณฑรอยละที่กําหนด 

( รอยละ 80 ) 

สัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

25.6 1.60 24         

25.6 1.60 24        

                                                    * มีนัยสําคัญที่ทางสถิติระดับ 
พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/1โรงเรียนแจหมวิทยา ที่ เรียนดวยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต จํานวน 20 คน สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมีประสิทธิภาพและยังสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูของ

ผลการประเมินเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

ออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู 

อินเทอรเน็ต สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

รายการประเมิน Mean SD 

4.70 0.94 

ดานเทคนิคและการออกแบบ 4.20 0.85 

 3.95 0.80 

 4.21 0.87 

พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู 

อินเทอรเน็ต มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา

202 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โรงเรียนแจหมวิทยา ผานกระบวนการเรียนการสอน

ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคุณภาพเทากับ 4.05 

หนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม 

ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ  80 ของนักเรียนที่เรียน

t-test ระดับ

คุณภาพ 

        4.6 มาก 

       4.6 มาก 

มีนัยสําคัญที่ทางสถิติระดับ .05 
โรงเรียนแจหมวิทยา ที่ เรียนดวยหนังสือ

สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมีประสิทธิภาพและยังสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูของ

5 ที่มีผลตอการเรียนรูดวย

 

แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

ดี 

ที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู 

เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา



 

 

ดานที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือดานเนื้อหาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

ออกแบบอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาและพัฒนา

ปที่ 5แลวนําไปใชกับกลุมเปาหมายในการทําวิจัย ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี้

1.การสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต  ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5 โรงเรียนแจหมวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

ผลการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสหนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคุณภาพอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีสวนประกอบท่ีครบถวนสมบรูณ 

ตามองคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

องคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยทั่วไปหนังสืออิเล็กทรอนิกส จะมีองคประ

ประกอบไปดวย ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ สวนประกอบในการ

จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส จะตองมีการวางแผน ผูศึกษาขอสรุปจาก

ขอความขางตนองคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอ

คลายคลึงกัน ประกอบไปดวย ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ 

สวนประกอบในการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะตองมีการวางแผน

ผลการหาประสิทธิภา

โรงเรียนแจหมวิทยา ภาคเรียนที่ 

ภาคสนาม เทากับ 84.95/84.43

ทั้งนี้เปนเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส ประเมินประสิทธิภาพการสรางอยางเปนขั้นตอน ตั้งแตการศึกษาหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาป 2551 

รวมทั้งการสรางแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

ตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญทุกขั้นตอน และไดทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ จึงไดหนังสืออิเล็กทรอนิกส ชวย

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถเรียนรูดวยตัวองไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของสุกัญญา เเรงกลา และคณะ 

จากการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

อิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพ 

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบเกณฑ รอยละ 

มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบเกณฑสูงกวาเกณฑรอยละ 

ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นไดผานกระบวนการสรางตามขั้นตอนอยางมีระบบ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ดานที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือดานเนื้อหาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 รองลงมาคือดานเทคนิคและ

ออกแบบอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือดานการใชประโยชนอยูในระดับมาก 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสหนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

แลวนําไปใชกับกลุมเปาหมายในการทําวิจัย ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี ้

การสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต  ชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนแจหมวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

ผลการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสหนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ

จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคุณภาพอยูในระดับ

อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีสวนประกอบท่ีครบถวนสมบรูณ 

ตามองคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ของ กิดานันท มลิทอง 

องคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยทั่วไปหนังสืออิเล็กทรอนิกส จะมีองคประ

ประกอบไปดวย ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ สวนประกอบในการ

จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส จะตองมีการวางแผน ผูศึกษาขอสรุปจาก

ขอความขางตนองคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยทั่วไปหนังสืออิเล็กทรอนิกส จะมีองคประกอบหลักที่

คลายคลึงกัน ประกอบไปดวย ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ 

สวนประกอบในการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะตองมีการวางแผน

ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส จากการทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โรงเรียนแจหมวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561ประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบ

43, 85.47/89.76และ 82.90/88.76 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กํา

ทั้งนี้เปนเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส ประเมินประสิทธิภาพการสรางอยางเปนขั้นตอน ตั้งแตการศึกษาหลักสูตร

 สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งการสรางแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกแบบดําเนินการอยางเปนระบบ โดยผานการ

ตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญทุกขั้นตอน และไดทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ จึงไดหนังสืออิเล็กทรอนิกส ชวย

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถเรียนรูดวยตัวองไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ

ของสุกัญญา เเรงกลา และคณะ (2559) ไดทําการวิจัยพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง การปองกันตนเอง

จากการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพ 80.03/81.08 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 

การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบเกณฑ รอยละ 

ที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยบทเรียนหนัง

หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบเกณฑสูงกวาเกณฑรอยละ 

ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นไดผานกระบวนการสรางตามขั้นตอนอยางมีระบบ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

รองลงมาคือดานเทคนิคและการ

และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือดานการใชประโยชนอยูในระดับมาก 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

การสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต  ชั้นมัธยมศึกษา

ผลการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสหนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ

จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคุณภาพอยูในระดับ

อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีสวนประกอบท่ีครบถวนสมบรูณ 

ของ กิดานันท มลิทอง (2548) 

องคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยทั่วไปหนังสืออิเล็กทรอนิกส จะมีองคประกอบหลักที่คลายคลึงกัน 

ประกอบไปดวย ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ สวนประกอบในการ

จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส จะตองมีการวางแผน ผูศึกษาขอสรุปจาก

นิกส โดยทั่วไปหนังสืออิเล็กทรอนิกส จะมีองคประกอบหลักที่

คลายคลึงกัน ประกอบไปดวย ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ 

สวนประกอบในการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะตองมีการวางแผน 

พของหนังสืออิเล็กทรอนิกส จากการทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

ประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบ

ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80 

ทั้งนี้เปนเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส ประเมินประสิทธิภาพการสรางอยางเปนขั้นตอน ตั้งแตการศึกษาหลักสูตร

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เรียน การออกแบบดําเนินการอยางเปนระบบ โดยผานการ

ตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญทุกขั้นตอน และไดทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ จึงไดหนังสืออิเล็กทรอนิกส ชวย

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถเรียนรูดวยตัวองไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ

ไดทําการวิจัยพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง การปองกันตนเอง

ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาหนังสือ

การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบเกณฑ รอยละ 80 ของนักเรียนชั้น

ที่เรียนดวยบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบเกณฑสูงกวาเกณฑรอยละ 80 ที่กําหนดไว 

ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นไดผานกระบวนการสรางตามขั้นตอนอยางมีระบบ 



 

 

มีการศึกษาหลักการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ เขียนคําชี้แจงในการใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ชวยสอนไวชัดเจน การเรียงลําดับเนื้อหาเหมาะสม มีแบบฝกหัดใหนักเรียนไดทํา และกิจกรรมบอก

รายละเอียดชัดเจน จึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยา

ปญญา (2556) ไดทําการวิจัยพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนนายสิบทหารบกการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

เรียน วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน หลังเรียนกับเกณฑรอยละ 

คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักเรียนนายสิบทหารบก หลังเรียนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร รอยละ 84.88 สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

3.การศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสการเรียนรู เรื่อง อินเทอรเน็ต

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสหนวยการเรียนรู

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ทําใช

ผูเรียนผู เรียนรูสึกสนุกเพลิดเพลิน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง การใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส มีความสะดวกไมยุงยาก ประกอบกับกระบวนการสรางและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีความถูก

ตองตามขั้นตอน และมีคุณภาพ มีการเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก ผูวิจัยพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกตามขอ

คนพบในงานวิจัยของของ นูรมา ตาเละ และคณะ 

ภาพเคลื่อนไหวมากกวาภาพนิ่ง ดังนั้นในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสผูทําวิจัยจะนําเสนอเนื้อหาที่เปน

ภาพเคลื่อนไหวใหมากกวาภาพนิ่ง เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด  ทําใหกิจกรรมการ

เรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิ

 

ขอเสนอแนะ 
จากการนําสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสหนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ไปใชกับนักเรียน

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้

 1.ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช

1.1 ในการประเมินทักษะผูวิจัยควรประเมินทั้งชิ้นงานของนักเรียนและใหนักเรียนประเมินตนเองดวยแบบ

ประเมินทักษะ 

1.2 ควรปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวย

2.ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคราวตอไป

2.1 ควรศึกษาบริบทของผูเรียนที่ตองการจัดการเรียน

ผลกระทบตอรูปแบบการสอน

2.2 ในการประเมินทักษะผูวิจัยควรประเมินทั้งชิ้นงานของนักเรียนและใหนักเรียนประเมินตนเองดวยแบบ

ประเมินทักษะ 
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งหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ เขียนคําชี้แจงในการใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ชวยสอนไวชัดเจน การเรียงลําดับเนื้อหาเหมาะสม มีแบบฝกหัดใหนักเรียนไดทํา และกิจกรรมบอก

รายละเอียดชัดเจน จึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยยุทธ ชัย

ไดทําการวิจัยพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนนายสิบทหารบกการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

บื้องตน หลังเรียนกับเกณฑรอยละ 80 ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักเรียนนายสิบทหารบก หลังเรียนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสการเรียนรู เรื่อง อินเทอรเน็ต

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนดวย

หนังสืออิเล็กทรอนิกสหนวยการเรียนรูอินเทอรเน็ต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ทําใช

ผูเรียนผู เรียนรูสึกสนุกเพลิดเพลิน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง การใชหนังสือ

ความสะดวกไมยุงยาก ประกอบกับกระบวนการสรางและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีความถูก

ตองตามขั้นตอน และมีคุณภาพ มีการเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก ผูวิจัยพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกตามขอ

คนพบในงานวิจัยของของ นูรมา ตาเละ และคณะ (2558) วาผู เรียนใหความสนใจเ

ภาพเคลื่อนไหวมากกวาภาพนิ่ง ดังนั้นในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสผูทําวิจัยจะนําเสนอเนื้อหาที่เปน

ภาพเคลื่อนไหวใหมากกวาภาพนิ่ง เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด  ทําใหกิจกรรมการ

เรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ  

หนังสืออิเล็กทรอนิกสหนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ไปใชกับนักเรียน

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 

ในการประเมินทักษะผูวิจัยควรประเมินทั้งชิ้นงานของนักเรียนและใหนักเรียนประเมินตนเองดวยแบบ

ควรปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวย 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคราวตอไป 

ควรศึกษาบริบทของผูเรียนที่ตองการจัดการเรียนการสอนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อไมให

ผลกระทบตอรูปแบบการสอน 

ในการประเมินทักษะผูวิจัยควรประเมินทั้งชิ้นงานของนักเรียนและใหนักเรียนประเมินตนเองดวยแบบ

204 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

งหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ เขียนคําชี้แจงในการใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ชวยสอนไวชัดเจน การเรียงลําดับเนื้อหาเหมาะสม มีแบบฝกหัดใหนักเรียนไดทํา และกิจกรรมบอก

ลองกับงานวิจัยของ ชัยยุทธ ชัย

ไดทําการวิจัยพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักเรียนนายสิบทหารบก หลังเรียนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสการเรียนรู เรื่อง อินเทอรเน็ต 

ที่มีผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนดวย

อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ทําใช

ผูเรียนผู เรียนรูสึกสนุกเพลิดเพลิน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง การใชหนังสือ

ความสะดวกไมยุงยาก ประกอบกับกระบวนการสรางและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีความถูก

ตองตามขั้นตอน และมีคุณภาพ มีการเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก ผูวิจัยพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกตามขอ

วาผู เรียนใหความสนใจเนื้อหาในสวนที่เปน

ภาพเคลื่อนไหวมากกวาภาพนิ่ง ดังนั้นในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสผูทําวิจัยจะนําเสนอเนื้อหาที่เปน

ภาพเคลื่อนไหวใหมากกวาภาพนิ่ง เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด  ทําใหกิจกรรมการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสหนวยการเรียนรู อินเทอรเน็ต ไปใชกับนักเรียนโรงเรียนแจหมวิทยา 

ในการประเมินทักษะผูวิจัยควรประเมินทั้งชิ้นงานของนักเรียนและใหนักเรียนประเมินตนเองดวยแบบ

การสอนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อไมให

ในการประเมินทักษะผูวิจัยควรประเมินทั้งชิ้นงานของนักเรียนและใหนักเรียนประเมินตนเองดวยแบบ
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กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามทัศนคติตอวิชาฟสิกส และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ผูเรียนตอกิจกรรมสะเต็มศึกษา ทุกฉบับมีคาความเชื่อมั่นมากกวา 

ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรม คือ รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของโดยการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ 

สัมภาษณผูสอน และผูทรงคุณวุฒิดานการเรียนการสอนฟสิกส และดานสะเต็มศึกษา จํานวน 

วิเคราะหขอมูลและออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและปรับปรุง  นําไปทดลอง

สอนกับนักเรียนกลุมเล็ก 11 คน ภายใตการควบคุมสิ่งรบกวนใหนอยสุด  ปรับปรุงและนําไปทดลองสอนกับนักเรียน

ในช้ันตามตารางเรียนปกติ 2 กลุม รวม 

ผลการวิจัย  กิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมปลายเรื่องสไลเดอร  ทําใหผูเรียนทั้ง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทัศนคติตอวิชาฟสิกส หลังทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ 

ความพึงพอใจตอกิจกรรมในระดับ 

ขอคนพบสําคัญที่ไดจา

ของผูเรียนอยางตอเนื่อง  จะทําใหทัศนคติและความนาสนใจการเรยีนของวิชาฟสิกสดีขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัยเรื่องนี้  เพื่อพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมปลาย

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 67 คน  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามทัศนคติตอวิชาฟสิกส และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ผูเรียนตอกิจกรรมสะเต็มศึกษา ทุกฉบับมีคาความเชื่อมั่นมากกวา 0.80 

ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรม คือ รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของโดยการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ 

สัมภาษณผูสอน และผูทรงคุณวุฒิดานการเรียนการสอนฟสิกส และดานสะเต็มศึกษา จํานวน 

วิเคราะหขอมูลและออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและปรับปรุง  นําไปทดลอง

คน ภายใตการควบคุมสิ่งรบกวนใหนอยสุด  ปรับปรุงและนําไปทดลองสอนกับนักเรียน

กลุม รวม 67 คน  พรอมกับประเมินผลและปรับปรุงเปนครั้งสุดทาย 

ผลการวิจัย  กิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมปลายเรื่องสไลเดอร  ทําใหผูเรียนทั้ง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทัศนคติตอวิชาฟสิกส หลังทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ 

ความพึงพอใจตอกิจกรรมในระดับ “มาก”  

ขอคนพบสําคัญที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ก็คือ การจัดกิจกรรมสะเต็มศกึษาท่ีเหมาะสมกับวัยและศักยภาพ

ของผูเรียนอยางตอเนื่อง  จะทําใหทัศนคติและความนาสนใจการเรยีนของวิชาฟสิกสดีขึ้น 

กิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา,วิชาฟสิกส,มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

                   
กลุมสาระวิทยาศาสตร โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม จันทบุรี  (pisitt1981@gmail.om) 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี   

206 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมตอนปลายเรื่อง สไลเดอร 

มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมปลาย เรื่องสไลเดอร  

คน  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามทัศนคติตอวิชาฟสิกส และแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรม คือ รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของโดยการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ 

สัมภาษณผูสอน และผูทรงคุณวุฒิดานการเรียนการสอนฟสิกส และดานสะเต็มศึกษา จํานวน 9 ทาน  จากนั้น

วิเคราะหขอมูลและออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและปรับปรุง  นําไปทดลอง

คน ภายใตการควบคุมสิ่งรบกวนใหนอยสุด  ปรับปรุงและนําไปทดลองสอนกับนักเรียน

เมินผลและปรับปรุงเปนครั้งสุดทาย  

ผลการวิจัย  กิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมปลายเรื่องสไลเดอร  ทําใหผูเรียนทั้ง 2 กลุม มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทัศนคติตอวิชาฟสิกส หลังทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ .05 และมี

กการวิจัยครั้งนี้ ก็คือ การจัดกิจกรรมสะเต็มศกึษาท่ีเหมาะสมกับวัยและศักยภาพ
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Abstract 

The purpose of this research to develop STEM Education physics activities at the high 

school level, “Slider”. The sample group is 67 high 

collect data include learning achievement test, attitude questionnaire on physics, and student 

satisfaction questionnaire for the activities, all with confidence value greater than 0.80.

           The activity development process is, 

documents. 2)Interview 9 persons of the instructor and Professional In the field of teaching 

physics and STEM Education. 

and improving. 4) Teaching with small groups of 

a minimum. 5) Experimental teaching with 2groups of 67students in the class according to normal 

class schedule and 6) Evaluate and improve. 

The Research results, The STEM Education of high school physics on slider Making both 

groups of students have a test of learning achievement and attitude towards physics, After the 

experiment was significantly h

activity at the "very" level. 

The key findings from this research are that continuing STEM Education activities that are 

appropriate for the age and potential of the learners will make th

of physics better. 
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Development of STEM Edcuation Activities of high school physics; 

“sliders” 
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The purpose of this research to develop STEM Education physics activities at the high 

school level, “Slider”. The sample group is 67 high school students. Measurement tools used to 

collect data include learning achievement test, attitude questionnaire on physics, and student 

satisfaction questionnaire for the activities, all with confidence value greater than 0.80.

velopment process is, 1) Study and analyze the research and related 

)Interview 9 persons of the instructor and Professional In the field of teaching 

physics and STEM Education. 3) Designing STEM Education and bringing to experts to checking 

) Teaching with small groups of 11 students under the control of distractions to 

) Experimental teaching with 2groups of 67students in the class according to normal 

) Evaluate and improve.  

The Research results, The STEM Education of high school physics on slider Making both 

groups of students have a test of learning achievement and attitude towards physics, After the 

experiment was significantly higher than before the experiment at .05, and was satisfied with the 

activity at the "very" level.  

The key findings from this research are that continuing STEM Education activities that are 

appropriate for the age and potential of the learners will make the attitude and learning results 

STEM Education, Physics, High school 
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STEM Edcuation Activities of high school physics; 

The purpose of this research to develop STEM Education physics activities at the high 

school students. Measurement tools used to 

collect data include learning achievement test, attitude questionnaire on physics, and student 

satisfaction questionnaire for the activities, all with confidence value greater than 0.80. 

) Study and analyze the research and related 

)Interview 9 persons of the instructor and Professional In the field of teaching 

) Designing STEM Education and bringing to experts to checking 

students under the control of distractions to 

) Experimental teaching with 2groups of 67students in the class according to normal 

The Research results, The STEM Education of high school physics on slider Making both 

groups of students have a test of learning achievement and attitude towards physics, After the 
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The key findings from this research are that continuing STEM Education activities that are 
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1. บทนํา 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดเกิดทักษะ  กระบวนการ  ใชความคิดรวบยอดในการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน  ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะมุงเนนใหนักเรียนเกิด

กระบวนการเหลานี้ผูสอนตองเลือกกระบวนการสอนที่เหมาะสมกับ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

และเทคโนโลยี  และทักษะชีวิตและอาชีพ 

การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี

ประสบความสําเร็จและมีความสุขกิจกรรมการเรียนรูแบบ

เรียนการสอนแบบหนึ่ง เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญและประโยชนของการเรียนวิชา วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี (Technology; T) 

ผูเรียนหาวิธีแกปญหาที่ดีที่สุดภายใตขอจํากัด ซึ่งผูเรียนจะตองนําความรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้น มาบูรณาการกั

design Process)  เพื่อออกแบบวิธีแกปญหา จึงจะสําเร็จ

 ที่ผานมา แมจะมีกิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาตางๆ รวมทั้งวิชาฟสิกส ในระดับมัธยมปลาย ใหผูสอนนําไป

ประยุกตใช แตยังมีจํานวนนอย และมักเปนกิจกรรมที่ผูเรียนระดับมัธยมปลายไมสนใจ เนื่องจากไมเหมาะสมกับชวง

วัย หรือมีความยากเกินระดับศักยภาพการเรียนรูของแตละกลุ

แตกตางกันมาก  ดังนั้นการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกส โดยมีสถานการณปญหานาสนใจ และมีความยาก

งายเหมาะสมกับวิถีชีวิตและศักยภาพผูเรียน จะสงผลใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสะเต็มศึกษา และเกิด

ประสิทธิภาพและคุณภาพตอการศึกษา มากขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค 

1. พัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมปลายเรื่อง สไลเดอร 

2. ศึกษาผลจากการทดลองใชกิจกรรมสะเต็มศึกษา ดานตอไปนี้ 

2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนระหวางกอนและหลังทดลอง

2.2 เปรียบเทียบทัศนคติตอวิชา

2.3 สอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 3.1 ดานเนื้อหา ไดแกกิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมปลาย มัธยมศึกษาปที่ 

และการเคลื่อนท่ี  กฎของนิวตัน  แรงเสียดทานและกา

 3.2 กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมลู ไดแก 

การเรยีนการสอนฟสิกสและสะเตม็ศึกษา รวม 

ศึกษาบทเรียนสะเต็มกอนนําไปใชจริง 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดเกิดทักษะ  กระบวนการ  ใชความคิดรวบยอดในการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน  ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะมุงเนนใหนักเรียนเกิด

กระบวนการเหลานี้ผูสอนตองเลือกกระบวนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน  เพราะผูเรียนในศตวรรษที่  

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ใน 3 ทักษะที่สําคัญ คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  ทักษะสารสนเทศ สื่อ 

และเทคโนโลยี  และทักษะชีวิตและอาชีพ (วิจารณ  พานิช,2555:17-18) 

การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  เพื่อมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะในการการดําเนินชีวิตและการทํางานที่

ประสบความสําเร็จและมีความสุขกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา(STEM Education) 

เรียนการสอนแบบหนึ่ง เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญและประโยชนของการเรียนวิชา วิทยาศาสตร 

(Technology; T) และคณิตศาสตร (Mathematic; M)  โดยทั่วไปจะนิยมจัดเปนกิจกรรมการเรียนรู ให

ผูเรียนหาวิธีแกปญหาที่ดีที่สุดภายใตขอจํากัด ซึ่งผูเรียนจะตองนําความรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้น มาบูรณาการกันผานกระบวนการคิดหรือการออกแบบทางวิศวกรรม 

เพื่อออกแบบวิธีแกปญหา จึงจะสําเร็จ (Thailand., ม.ป.ป.)  (Livescience, 2014)

ที่ผานมา แมจะมีกิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาตางๆ รวมทั้งวิชาฟสิกส ในระดับมัธยมปลาย ใหผูสอนนําไป

ประยุกตใช แตยังมีจํานวนนอย และมักเปนกิจกรรมที่ผูเรียนระดับมัธยมปลายไมสนใจ เนื่องจากไมเหมาะสมกับชวง

วัย หรือมีความยากเกินระดับศักยภาพการเรียนรูของแตละกลุมผูเรียนในแตละพื้นที่ของประเทศไทย  ซึ่งคอนขาง

แตกตางกันมาก  ดังนั้นการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกส โดยมีสถานการณปญหานาสนใจ และมีความยาก

งายเหมาะสมกับวิถีชีวิตและศักยภาพผูเรียน จะสงผลใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสะเต็มศึกษา และเกิด

คุณภาพตอการศึกษา มากขึ้น   

พัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมปลายเรื่อง สไลเดอร  

ศึกษาผลจากการทดลองใชกิจกรรมสะเต็มศึกษา ดานตอไปนี้  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนระหวางกอนและหลังทดลอง 

เปรียบเทียบทัศนคติตอวิชาฟสิกสระหวางกอนและหลังทดลอง 

สอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมสะเต็มศึกษา  

ดานเนื้อหา ไดแกกิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมปลาย มัธยมศึกษาปที่ 

และการเคลื่อนท่ี  กฎของนิวตัน  แรงเสียดทานและการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล 

กลุมตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมลู ไดแก (1) ผูสอนวิชาฟสิกสระดับมัธยมปลาย 5 

การเรยีนการสอนฟสิกสและสะเตม็ศึกษา รวม 4 ทาน (3)  นักเรียนกลุมทดลองขนาดเล็กจํานวน  

นสะเต็มกอนนําไปใชจริง  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดเกิดทักษะ  กระบวนการ  ใชความคิดรวบยอดในการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน  ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะมุงเนนใหนักเรียนเกิด

ผูเรียน  เพราะผูเรียนในศตวรรษที่  21  ตองมี

ทักษะที่สําคัญ คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  ทักษะสารสนเทศ สื่อ 

เพื่อมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะในการการดําเนินชีวิตและการทํางานที่

STEM Education) เปนแนวทางจัดการ

เรียนการสอนแบบหนึ่ง เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญและประโยชนของการเรียนวิชา วิทยาศาสตร (Science;S) 

โดยทั่วไปจะนิยมจัดเปนกิจกรรมการเรียนรู ให

ผูเรียนหาวิธีแกปญหาที่ดีที่สุดภายใตขอจํากัด ซึ่งผูเรียนจะตองนําความรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

นผานกระบวนการคิดหรือการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering 

(Livescience, 2014) 

ที่ผานมา แมจะมีกิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาตางๆ รวมทั้งวิชาฟสิกส ในระดับมัธยมปลาย ใหผูสอนนําไป

ประยุกตใช แตยังมีจํานวนนอย และมักเปนกิจกรรมที่ผูเรียนระดับมัธยมปลายไมสนใจ เนื่องจากไมเหมาะสมกับชวง

มผูเรียนในแตละพื้นที่ของประเทศไทย  ซึ่งคอนขาง

แตกตางกันมาก  ดังนั้นการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกส โดยมีสถานการณปญหานาสนใจ และมีความยาก

งายเหมาะสมกับวิถีชีวิตและศักยภาพผูเรียน จะสงผลใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสะเต็มศึกษา และเกิด

ดานเนื้อหา ไดแกกิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมปลาย มัธยมศึกษาปที่ 4 เนื้อหาเรื่องแรง

 คน (2)  ผูทรงคุณวุฒิดาน

นักเรียนกลุมทดลองขนาดเล็กจํานวน  11  คน  เพื่อ



 

 

                    กลุมตัวอยาง ทดลอง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 

จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 

เจาะจง (Purposive)  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 

           4.1. กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(สสวท.) ใหคําจํากัดความวา 

ตองอาศัยองคความรูตางๆ มาบูรณการเขาดวยกันในการดําเนินชีวิตและการทํางาน

           4.2  สะเต็มศึกษา (STEM Education)

ปญหา (Problem based Learning)

วัสดุใดก็ได สามารถปรับมุมได  ซึ่งเมื่อนําวัถตุที่ผูสอนกําหนดวางบนสไลเดอรแลว วัตถุจะเลื่อนไปตกบนเปาตามที่

ผูสอนกําหนด ไดอยางแมนยํา 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

           การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องนี้ จะใชหลักการและวัตถุประสงคของสะเต็มศึกษา ผนวกกับ

ประสบการณการสอนฟสิกสของครูมัธยมศึกษา และความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ   ออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา

เรื่องสไลเดอร โดยเนนใหมีเงื่อนไขนาสนใจ ทาทายและเหมาะสมกับศักยภ

4 ในบริบทของโรงเรียนตางจังหวัด ระดับอําเภอที่คอนขางหางไกล เพราะเปนบริบทที่มีมากในประเทศไทย  จากนั้น

นําไปทดลองสอนและปรับปรุงกับนักเรียน กลุมตัวอยาง 

และคุณภาพ ตามตองการ ดังภาพท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและวัตถุประสงคสะเต็มศกึษา

ประสบการณ ความเห็นผูสอนและผูทรงคณุวุฒิ

บริบทโรงเรียนตางจังหวัดระดับอําเภอ

ผลการศึกษาวิชาการเกีย่วของ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

กลุมตัวอยาง ทดลอง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม อาํเภอแหลมสิงห 

 ปการศึกษา 2560 และ 2561 จํานวน 2 กลุม รวม 67  คน ไดจากการเลือกอยาง

คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 4  แผนการเรยีนวิทย-คณิต  ที่เรียนรายวิชาฟสิกส 

กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

“องคความรูวิชาการของศาสตรทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเปนจริง ที่

ตองอาศัยองคความรูตางๆ มาบูรณการเขาดวยกันในการดําเนินชีวิตและการทํางาน” 

(STEM Education) วิชาฟสิกสเรื่องสไลเดอร หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูแบบอิ

(Problem based Learning)  เปนสถานการณใหนักเรียนตองออกแบบและสรางสไลเดอรทางตรง  ทําจาก

วัสดุใดก็ได สามารถปรับมุมได  ซึ่งเมื่อนําวัถตุที่ผูสอนกําหนดวางบนสไลเดอรแลว วัตถุจะเลื่อนไปตกบนเปาตามที่

ผูสอนกําหนด ไดอยางแมนยํา  

การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องนี้ จะใชหลักการและวัตถุประสงคของสะเต็มศึกษา ผนวกกับ

ประสบการณการสอนฟสิกสของครูมัธยมศึกษา และความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ   ออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา

เรื่องสไลเดอร โดยเนนใหมีเงื่อนไขนาสนใจ ทาทายและเหมาะสมกับศักยภาพการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

ในบริบทของโรงเรียนตางจังหวัด ระดับอําเภอที่คอนขางหางไกล เพราะเปนบริบทที่มีมากในประเทศไทย  จากนั้น

นําไปทดลองสอนและปรับปรุงกับนักเรียน กลุมตัวอยาง 2 รอบ  เพื่อใหไดกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

องการ ดังภาพท่ี 1  

 

ภาพที่  1  กรอบความคิดพัฒนากิจกรรมสะเต็ม 

หลักการและวัตถุประสงคสะเต็มศกึษา 

ประสบการณ ความเห็นผูสอนและผูทรงคณุวุฒิ 

บริบทโรงเรียนตางจังหวัดระดับอําเภอ 

ผลการศึกษาวิชาการเกีย่วของ กิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิก

เรื่อง สไลเดอร

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาฟสกิส 

2.ทัศนคติตอวิชาฟสิกส

3. ความพึงพอใจตอกิจกรรม
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม อาํเภอแหลมสิงห 

คน ไดจากการเลือกอยาง

คณิต  ที่เรียนรายวิชาฟสิกส 1   

กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

องคความรูวิชาการของศาสตรทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเปนจริง ที่

วิชาฟสิกสเรื่องสไลเดอร หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูแบบอิง

เปนสถานการณใหนักเรียนตองออกแบบและสรางสไลเดอรทางตรง  ทําจาก

วัสดุใดก็ได สามารถปรับมุมได  ซึ่งเมื่อนําวัถตุที่ผูสอนกําหนดวางบนสไลเดอรแลว วัตถุจะเลื่อนไปตกบนเปาตามที่

การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องนี้ จะใชหลักการและวัตถุประสงคของสะเต็มศึกษา ผนวกกับ

ประสบการณการสอนฟสิกสของครูมัธยมศึกษา และความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ   ออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา

าพการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

ในบริบทของโรงเรียนตางจังหวัด ระดับอําเภอที่คอนขางหางไกล เพราะเปนบริบทที่มีมากในประเทศไทย  จากนั้น

รอบ  เพื่อใหไดกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกส  

เรื่อง สไลเดอร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาฟสกิส 1 

ทัศนคติตอวิชาฟสิกส 

ความพึงพอใจตอกิจกรรม 



 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 

           6.1 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล

                 1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่วัตถุบนระนาบเอียง ประกอบดวย

เรื่อง แรงและการแตกแรง แรงลัพท แรงเสียดทาน กฎนิวตัน งานและพลังงาน เปนแบบทดสอบแบบ 

ผานการตรวจสอบความตรง และการทดลองใชกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

การศึกษา 2561 จํานวน 38 คน  ซึ่งทุกคนผานการเรียนเนื้อหาดังกลาวมาแลว  มีคาความยากงายระหวาง 

0.45 – 0.85   และความเชื่อมั่นท้ังฉบับ  

        2. แบบสอบถามทัศนคติตอวิชาฟสิกส เปนแบบสอบถาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจตอกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องสไลเดอร  เปนแบบสอบถาม 

ทั้ง 2 ฉบับผานการตรวจสอบความตรง และการทดลองใชกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

ปการศึกษา 2561 จํานวน 38 

 

6.2 วิธีดําเนินการ  

 1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาวิเคราะหงานวิจยัและเอกสารที่เกีย่วของ สัมภาษณผูสอนวิชาฟสิกส

ระดับมัธยมปลาย 5 คน และผูทรงคุณวุมิดานการเรียนการสอนฟสกิสและสะเต็มศึกษา รวม 

2. ออกแบบกิจกรรมสะเตม็ศึ

สอนกับนักเรียนกลุมเล็ก 11 คน ภายใตการควบคุมสิ่งรบกวนใหนอยสุด วัดประเมิน สัมภาษณผูเรียน และปรับปรุง 

3 ทดลองสอนกับนักเรียนครั้งที่ 

ทดสอบผลสมัฤทธ์ิ สอบถามทัศนคติ และความพึงพอใจ 

4. นําผลการทดลองมาปรับปรุงกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

 

7. ผลการวิจัย 

 7.1.กิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมปลาย เรื่องสไลเดอร มีแนวการสอนดังนี้

1. ครูทบทวนเรื่อง แรงและการแตกแรง แรงลัพท แรงเสียดทาน กฎนิวตัน พรอมยกตัวอยางวิธีหา

สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน และวิธีคํานวณจุดปลอยวัถตุ ตามสมการที่ 

เอียงไปตก ณ ตําแหนงท่ีกําหนด ไดอยางแมนยํา   ดังภาพที่  
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เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่วัตถุบนระนาบเอียง ประกอบดวย

เรื่อง แรงและการแตกแรง แรงลัพท แรงเสียดทาน กฎนิวตัน งานและพลังงาน เปนแบบทดสอบแบบ 

ผานการตรวจสอบความตรง และการทดลองใชกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแหลมสิ

คน  ซึ่งทุกคนผานการเรียนเนื้อหาดังกลาวมาแลว  มีคาความยากงายระหวาง 

และความเชื่อมั่นท้ังฉบับ  0.87 

แบบสอบถามทัศนคติตอวิชาฟสิกส เปนแบบสอบถาม 5 ระดับ จํานวน 

แบบสอบถามความพึงพอใจตอกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องสไลเดอร  เปนแบบสอบถาม 

ฉบับผานการตรวจสอบความตรง และการทดลองใชกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม 

38 คน  มีความเชื่อมั่นทั้งฉบบั  0.85 และ 0.82 ตามลําดับ 

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาวิเคราะหงานวิจยัและเอกสารที่เกีย่วของ สัมภาษณผูสอนวิชาฟสิกส

คน และผูทรงคุณวุมิดานการเรียนการสอนฟสกิสและสะเต็มศึกษา รวม 

ออกแบบกิจกรรมสะเตม็ศึกษาแลวนําไปผูทรงคณุวุฒิตรวจสอบและปรับปรุง   จากนั้นนําไปทดลอง

คน ภายใตการควบคุมสิ่งรบกวนใหนอยสุด วัดประเมิน สัมภาษณผูเรียน และปรับปรุง 

ทดลองสอนกับนักเรียนครั้งที่ 1และ 2 กับนักเรียน 29 คน และ 38 คน ในช้ันตามตารางเรยีนปกติ 

ทดสอบผลสมัฤทธ์ิ สอบถามทัศนคติ และความพึงพอใจ  

นําผลการทดลองมาปรับปรุงกิจกรรมสะเต็มศึกษา  

กิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมปลาย เรื่องสไลเดอร มีแนวการสอนดังนี้

ครูทบทวนเรื่อง แรงและการแตกแรง แรงลัพท แรงเสียดทาน กฎนิวตัน พรอมยกตัวอยางวิธีหา

สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน และวิธีคํานวณจุดปลอยวัถตุ ตามสมการที่ 1และสมการ 2   

เอียงไปตก ณ ตําแหนงท่ีกําหนด ไดอยางแมนยํา   ดังภาพที่  2 

210 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่วัตถุบนระนาบเอียง ประกอบดวย

เรื่อง แรงและการแตกแรง แรงลัพท แรงเสียดทาน กฎนิวตัน งานและพลังงาน เปนแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก 

โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม ป

คน  ซึ่งทุกคนผานการเรียนเนื้อหาดังกลาวมาแลว  มีคาความยากงายระหวาง  

ระดับ จํานวน 20 ขอ   และ

แบบสอบถามความพึงพอใจตอกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องสไลเดอร  เปนแบบสอบถาม 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ    

โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม 

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาวิเคราะหงานวิจยัและเอกสารที่เกีย่วของ สัมภาษณผูสอนวิชาฟสิกส

คน และผูทรงคุณวุมิดานการเรียนการสอนฟสกิสและสะเต็มศึกษา รวม 4 ทาน   

กษาแลวนําไปผูทรงคณุวุฒิตรวจสอบและปรับปรุง   จากนั้นนําไปทดลอง

คน ภายใตการควบคุมสิ่งรบกวนใหนอยสุด วัดประเมิน สัมภาษณผูเรียน และปรับปรุง  

คน ในช้ันตามตารางเรยีนปกติ  

กิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสระดับมัธยมปลาย เรื่องสไลเดอร มีแนวการสอนดังนี ้

ครูทบทวนเรื่อง แรงและการแตกแรง แรงลัพท แรงเสียดทาน กฎนิวตัน พรอมยกตัวอยางวิธีหา

2   เพื่อใหวัตถุไหลจากพื้น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3   
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ภาพที่ 2 สไลเดอรทางตรง 

 

3   ภาพการนําเสนอผลงานและวิธีการคาํนวณ 

B

 BV

S

X

y

N

mg

sinmg
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ภาพที่  4  ภาพการทดลองการตกของวัตถุบนสไลเดอรที่ออกแบบและสรางขึ้น

 

2 gsv

 sinuh 

2. ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ 

3. กําหนดสถานการณใหแตละกลุม ออกแบบและสรางไสเดอรแผนตรง ยาวเทาใดกไ็ด ทําจากวัสดุทีค่รู

เตรียมไวใหอยางใดอยางหนึ่ง คือ แผนไมอดั แผนพลาสติก แผนฟวเจอรบอรดดังภาพที่ 

นักเรียนตองหาวิธีปลอยใหวัตถุไถลตามพื้นเอียง ไปตกตาํแหน

4. ทดสอบ โดยแขงขันความถูกตองและแมนยํา ของแตละกลุม 

 

7.2. ผลการทดลองกับนักเรียนกลุมเล็ก

หนาที่การทํางานไดดีมาก สามารถระบุขั้นตอนในการทํางานอยางชัดเจน เปนร

ปรึกษาภายในกลุมและรวมมือกันแกปญหาที่เกิดขึ้น เมื่อวิเคราะหโดยใชสถิติ 

rank test  แบบจับคูพบวาคา 

การนําความรูฟสิกสมาบูรณาการกับความรูคณิตศาสตร เทคโนโลยีและวิศวรรมศาสตร เพื่ออธิบายสถานการณ

ปญหาไดดีขึ้น และมีทัศนคติตอวิชาฟสิกสดีขึ้น ผลการสัมภาษณนักเรียนสนุกกับการเรียนรู รูสึกชอบวิชาฟสิกสมาก

ขึ้น เห็นประโยชนมากขึ้น  และตั้งใจเรียนฟสิกสในช้ันเรียนมากขึ้น  

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเรยีน ทดลองกลุมเล็ก

สิ่งประเมิน คะแนนเตม็ 

ผลสัมฤทธิ ์ 10 

ทัศนคต ิ 5 

*ที่ระดับนัยสําคัญ 
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ภาพการทดลองการตกของวัตถุบนสไลเดอรที่ออกแบบและสรางขึ้น

  cossin gs       ………  1 

 2

2

1
sin gtt    ………. 2 

ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ 3-4 คน คละศักยภาพการเรียน เกง ปานกลาง และออน 

กําหนดสถานการณใหแตละกลุม ออกแบบและสรางไสเดอรแผนตรง ยาวเทาใดกไ็ด ทําจากวัสดุทีค่รู

เตรียมไวใหอยางใดอยางหนึ่ง คือ แผนไมอดั แผนพลาสติก แผนฟวเจอรบอรดดังภาพที่ 2 

นักเรียนตองหาวิธีปลอยใหวัตถุไถลตามพื้นเอียง ไปตกตาํแหนงท่ีตองการ จากนั้นใหนักเรียนสรางจริง

ทดสอบ โดยแขงขันความถูกตองและแมนยํา ของแตละกลุม  

ผลการทดลองกับนักเรียนกลุมเล็ก 11 คน นักเรียนทํากิจกรรมดวยความกระตือรือรนมาก มีการแบง

หนาที่การทํางานไดดีมาก สามารถระบุขั้นตอนในการทํางานอยางชัดเจน เปนระบบ รูวาควรทําสิ่งไหนกอนหลัง 

ปรึกษาภายในกลุมและรวมมือกันแกปญหาที่เกิดขึ้น เมื่อวิเคราะหโดยใชสถิติ Wilcoxon Matched

แบบจับคูพบวาคา Wilcxon Prob นอยกวา 0.05  แสดงวาผลสัมฤทธิ์การเรียนหรือความสามารถใน

รณาการกับความรูคณิตศาสตร เทคโนโลยีและวิศวรรมศาสตร เพื่ออธิบายสถานการณ

ปญหาไดดีขึ้น และมีทัศนคติตอวิชาฟสิกสดีขึ้น ผลการสัมภาษณนักเรียนสนุกกับการเรียนรู รูสึกชอบวิชาฟสิกสมาก

ขึ้น เห็นประโยชนมากขึ้น  และตั้งใจเรียนฟสิกสในช้ันเรียนมากขึ้น   

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเรยีน ทดลองกลุมเล็ก 

 กอนเรียน N =11 หลังเรียน N =11 Wilcoxon  

Value �̅ sd. �̅ sd. 

1.27 0.46 6.09 1.30 2.98 

2.00 0.70 4.11 0.60 2.60 

ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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ภาพการทดลองการตกของวัตถุบนสไลเดอรที่ออกแบบและสรางขึ้น 

คน คละศักยภาพการเรียน เกง ปานกลาง และออน  

กําหนดสถานการณใหแตละกลุม ออกแบบและสรางไสเดอรแผนตรง ยาวเทาใดกไ็ด ทําจากวัสดุทีค่รู

2 เมื่อครูกําหนดระยะ x ให 

งท่ีตองการ จากนั้นใหนักเรียนสรางจริง 

คน นักเรียนทํากิจกรรมดวยความกระตือรือรนมาก มีการแบง

ะบบ รูวาควรทําสิ่งไหนกอนหลัง 

Wilcoxon Matched-pairs Signed 

แสดงวาผลสัมฤทธิ์การเรียนหรือความสามารถใน

รณาการกับความรูคณิตศาสตร เทคโนโลยีและวิศวรรมศาสตร เพื่ออธิบายสถานการณ

ปญหาไดดีขึ้น และมีทัศนคติตอวิชาฟสิกสดีขึ้น ผลการสัมภาษณนักเรียนสนุกกับการเรียนรู รูสึกชอบวิชาฟสิกสมาก

Wilcoxon 

Prob. 

.003* 

.009* 



 

 

7.3. ผลการทดลองใชในช้ันเรียนปกติ

        7.3.1 ผลสมัฤทธ์ิการเรียน ครั้งที่ 

เรียนที่ 2  ปการศึกษา  2560  

ปการศึกษา  2561  จํานวนนักเรียน  

การเรยีนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ 

 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน ทดลองในช้ันเรียน ครัง้ท่ี 

ผลสัมฤทธิ ์(15 คะแนน) 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน ทดลองในช้ันเรียน ครัง้ท่ี 

ผลสัมฤทธิ ์(15 คะแนน) 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

  * ที่ระดับนัยสาํคัญ 

 

7.3.2 ทัศนคติตอวิชาฟสิกส ของการทดลองครั้งที่ 

ทัศนคติตอวิชาฟสิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ไมเปลี่ยน แสดงวาการจดักิจกรรมสะเต็มศึกษาครั้งนี้ ทําให

สูงขึ้นแตยังไมมากพอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแตกตางชัดเจน 

 

ตารางท่ี 4 ทัศนคติตอวิชาฟสิกส ทดลองในช้ันเรียน ครั้งท่ี 

ทัศนคติตอวิชาฟสิกส n 

กอนเรียน 29

หลังเรียน 29

 

ตารางท่ี 5 ทัศนคติตอวิชาฟสิกส ทดลองในช้ันเรียน ครั้งท่ี 

ทัศนคติตอวิชาฟสิกส n

กอนเรียน 38

หลังเรียน 38

  * ที่ระดับนัยสาํคัญ 

 7.3.3 ผลสอบถามความพึงพอใจตอกิจกรรมสะเต็มศึกษา รวมทั้ง 

วิเคราะห พบวานักเรียนพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสะเตม็ศึกษาระดับ 

ที่มีพึงพอใจสูงสุด คือ ขอ 1 พัฒนาการคิดสรางสรรคขอ 
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ผลการทดลองใชในช้ันเรียนปกต ิ

ผลสมัฤทธ์ิการเรียน ครั้งที่ 1 และ ครั้งท่ี 2 ซึ่งครั้งท่ี 1 คือการจัดกิจกรรมการเรียนในภาค

2560  จํานวนนักเรียน  29  คนและ ครั้งท่ี 2  คือการจัดกิจกรรมการเรียนในภาคเรยีนที่ 

จํานวนนักเรียน  38  แสดงในตารางที่ 2 และ 3 ซึ่งเมื่อวิเคราะหโดยใชสถติิ พบวาผลสัมฤทธิ์

การเรยีนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  ทั้ง 2 ครั้ง   

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน ทดลองในช้ันเรียน ครัง้ท่ี 1  

n Mean SD. t df 

29 6.55 1.18 13.25* 28 

29 10.07 1.28 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน ทดลองในช้ันเรียน ครัง้ท่ี 2  

n Mean SD. t df 

38 5.36 .97 39.46 37 

38 12.47 .76 

ที่ระดับนัยสาํคัญ .05 

ทัศนคติตอวิชาฟสิกส ของการทดลองครั้งที่ 1 และ 2 แสดงในตารางที่ 4 และ 

ทัศนคติตอวิชาฟสิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   แตระดับทัศนคติรวมทั้งกลุม

ไมเปลี่ยน แสดงวาการจดักิจกรรมสะเต็มศึกษาครั้งนี้ ทําใหนักเรียนมีทัศนคติตอวิชาฟสิกสรวมทั้งกลุมดีขึ้นหรือ

สูงขึ้นแตยังไมมากพอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแตกตางชัดเจน  

ทัศนคติตอวิชาฟสิกส ทดลองในช้ันเรียน ครั้งท่ี 1 

 Mean SD. ระดับ t df P

29 4.13 0.26 มาก 13.09 28 

29 4.60 0.19 มาก 

ทัศนคติตอวิชาฟสิกส ทดลองในช้ันเรียน ครั้งท่ี 2  

n Mean SD. ระดับ t df 

38 2.71 .51 ปานกลาง 7.96 37 

38 3.34 .48 ปานกลาง 

ที่ระดับนัยสาํคัญ .01 

ผลสอบถามความพึงพอใจตอกิจกรรมสะเต็มศึกษา รวมทั้ง 2 กลุม 67 คน ในตารางที่ 

วิเคราะห พบวานักเรียนพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสะเตม็ศึกษาระดับ “มาก”( 49.4X

พัฒนาการคิดสรางสรรคขอ 5 ทําใหเรียนรูฝกฝนการทํางานรวมกันเปนทมี  ขอ 
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คือการจัดกิจกรรมการเรียนในภาค

คือการจัดกิจกรรมการเรียนในภาคเรยีนที่ 2  

ซึ่งเมื่อวิเคราะหโดยใชสถติิ พบวาผลสัมฤทธิ์

P-value 

.000* 

P-value 

.000* 

และ 5 ตามลําดับ พบวา

แตระดับทัศนคติรวมทั้งกลุม

นักเรียนมีทัศนคติตอวิชาฟสิกสรวมทั้งกลุมดีขึ้นหรือ

P-value 

.000* 

P-value 

.000* 

คน ในตารางที่ 6  เมื่อ

49 ; 49.0.SD )  โดยขอ

ทําใหเรียนรูฝกฝนการทํางานรวมกันเปนทมี  ขอ 7 เห็น



 

 

ประโยชนและความสําคญัของการเรียนวิชาฟสิกสขอ 

ขอ 9 เห็นความสําคัญของการเรียนวิทยาศาสต

ตางกันไป 

ตารางท่ี 6  ความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมสะเตม็ศึกษา ทดลองกลุมใหญ 

ขอ 

1 พัฒนาการคิดสรางสรรค 

2 พัฒนาการคิดวิเคราะห 

3 พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 

4 เรียนรูการวางแผนการทําอยางเปนระบบ 

5 ทําใหเรียนรูฝกฝนการทํางานรวมกันเปนทีม  

6 การเรยีนสนุกสาน ไมเครยีด ไมกดดัน ฯลฯ  

7 เห็นความสําคัญของการเรียนวิชาฟสิกส 

8 ไดเรียนรู “การออกแบบเชิงวิศวกรรม

9 เห็นความสําคัญการเรียนวิทยาศาสตร คณิต เทคโนโลยี 

10 อยากเรียนกิจกรรมสะเต็ม แตอีกเรื่องอ่ืน

 

 

ผลการนํากิจกรรมสะเต็มศึกษาเรือ่งสไลเดอรไปทดลองสอนในช้ันเรยีน 

ผลวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนและทัศนคติตอวิชาฟสิกสของนักเรียนทั้ง 

นัยสําคญัที่ .05 มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรยีน

เรียนของนักเรียนขณะทดลองท่ีสนใจ กระตือรือรนรวมกิจกรรมตลอดการทดลอง และพฤติกรรมการเรียนวิชาฟสิกส

ในช้ันเรียนหลังการทดลองที่มีความสนใจเรียนวิชาฟสิกสมากขึ้นกวาที่ผานมา  จึงสรุปไดวากจิกรรมสะเต็มศึกษ

ฟสิกสเรื่องสไลเดอรที่ออกแบบพัฒนาเรื่องนี้ ทําใหนักเรียนกลุมตัวอยางที่ทดลองใชทั้ง 

การนําความรูฟสิกสมาบูรณาการกับความรูคณิตศาสตร เพื่ออธิบายสถานการณปญหาดีขึ้น มีทัศนคติตอวิชาฟสิกสดี

ขึ้น และนักเรยีนทั้ง 2 กลุมนีย้ังมี

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

เมื่อวิเคราะหเหตุผลที่ผลการทดลองเปนเชนนี้ คงเปนเพราะกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องสไลเดอรที่ออกแบบ

และพัฒนา แมวาจะดูธรรมดา แตเปนกิจกรรมที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 

อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี ใหความสนใจมาก ที่เปนเชน

บริบทการดําเนินชีวิตของนักเรียนชนบท นักเรียนมีประสบการณชีวิตชวยผูปกครองทํางาน มีทักษะการใชเครื่องมือ

ชาง จึงเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพที่นักเรียนสามารถสรางเองได การที่นักเรียนตองออกแบบสไลเดอรและ

นํามาแขงขันใหตก ตรงตําแหนงที่กําหนดใหไดอยางแมนยํา สะสมคะแนนตัดสินแพชนะ ทําใหเกิดความทาทาย และ

สนุกสนาน กอใหเกิดความประทับใจ เพลิดเพลิน อยากเรียนซ้ําอีก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ประโยชนและความสําคญัของการเรียนวิชาฟสิกสขอ 8 ไดเรยีนรู และมีประสบการณ “การออกแบบเชิงวิศวกรรม

เห็นความสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตร คณติ เทคโนโลยี  และขอ 10 อยากเรียนในลักษณะเชนนี้เรื่อง

ความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมสะเตม็ศึกษา ทดลองกลุมใหญ ( N = 67 )

ประเด็นสอบถาม X  SD. 

พัฒนาการคิดสรางสรรค  4.69 0.54 

พัฒนาการคิดวิเคราะห  4.24 0.58 

พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  4.45 0.63 

เรียนรูการวางแผนการทําอยางเปนระบบ  4.21 0.68 

ทําใหเรียนรูฝกฝนการทํางานรวมกันเปนทีม   4.66 0.72 

การเรยีนสนุกสาน ไมเครยีด ไมกดดัน ฯลฯ   4.41 0.50 

เห็นความสําคัญของการเรียนวิชาฟสิกส  4.52 0.51 

การออกแบบเชิงวิศวกรรม” 4.52 0.63 

เห็นความสําคัญการเรียนวิทยาศาสตร คณิต เทคโนโลยี  4.59 0.57 

อยากเรียนกิจกรรมสะเต็ม แตอีกเรื่องอ่ืน 4.52 0.63 

เฉลี่ย 4.49 0.49 

ผลการนํากิจกรรมสะเต็มศึกษาเรือ่งสไลเดอรไปทดลองสอนในช้ันเรยีน 2 ครั้ง ซึ่งการวิเคราะหสถิติแปล

ผลวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนและทัศนคติตอวิชาฟสิกสของนักเรียนทั้ง 2 กลุม หลังเรยีนสูงกวากอนเรยีน อยางมี

มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรยีนรูสะเต็มศึกษาในระดับมาก รวมทั้งผลการสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนของนักเรียนขณะทดลองท่ีสนใจ กระตือรือรนรวมกิจกรรมตลอดการทดลอง และพฤติกรรมการเรียนวิชาฟสิกส

ในช้ันเรียนหลังการทดลองที่มีความสนใจเรียนวิชาฟสิกสมากขึ้นกวาที่ผานมา  จึงสรุปไดวากจิกรรมสะเต็มศึกษ

ฟสิกสเรื่องสไลเดอรที่ออกแบบพัฒนาเรื่องนี้ ทําใหนักเรียนกลุมตัวอยางที่ทดลองใชทั้ง 2 กลุม มีความสามารถใน

การนําความรูฟสิกสมาบูรณาการกับความรูคณิตศาสตร เพื่ออธิบายสถานการณปญหาดีขึ้น มีทัศนคติตอวิชาฟสิกสดี

กลุมนีย้ังมคีวามสนใจจะรวมกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา เรื่องอ่ืนๆ อีกดวย 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

เมื่อวิเคราะหเหตุผลที่ผลการทดลองเปนเชนนี้ คงเปนเพราะกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องสไลเดอรที่ออกแบบ

และพัฒนา แมวาจะดูธรรมดา แตเปนกิจกรรมที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม 

อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี ใหความสนใจมาก ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะอยูในชวงวัยชอบการปฏิบัติ และมี

บริบทการดําเนินชีวิตของนักเรียนชนบท นักเรียนมีประสบการณชีวิตชวยผูปกครองทํางาน มีทักษะการใชเครื่องมือ

ชาง จึงเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพที่นักเรียนสามารถสรางเองได การที่นักเรียนตองออกแบบสไลเดอรและ

แขงขันใหตก ตรงตําแหนงที่กําหนดใหไดอยางแมนยํา สะสมคะแนนตัดสินแพชนะ ทําใหเกิดความทาทาย และ

สนุกสนาน กอใหเกิดความประทับใจ เพลิดเพลิน อยากเรียนซ้ําอีก  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การออกแบบเชิงวิศวกรรม”  

อยากเรียนในลักษณะเชนนี้เรื่อง

) 

ระดับ 

 มากสุด 

 มาก 

 มาก 

 มาก 

 มากสุด 

 มาก 

 มากสุด 

 มากสุด 

 มากสุด 

 มากสุด 

 มาก 

ครั้ง ซึ่งการวิเคราะหสถิติแปล

กลุม หลังเรยีนสูงกวากอนเรยีน อยางมี

รูสะเต็มศึกษาในระดับมาก รวมทั้งผลการสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนของนักเรียนขณะทดลองท่ีสนใจ กระตือรือรนรวมกิจกรรมตลอดการทดลอง และพฤติกรรมการเรียนวิชาฟสิกส

ในช้ันเรียนหลังการทดลองที่มีความสนใจเรียนวิชาฟสิกสมากขึ้นกวาที่ผานมา  จึงสรุปไดวากจิกรรมสะเต็มศึกษาวิชา

กลุม มีความสามารถใน
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ผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจรที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

ของนักกรีฑามหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บุญเลิศ  เจิมปลั่ง

1  พุธิตา  ศรียางนอก 2 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร 

พัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุมตัวอยางเปนนักกีฬากรีฑาชายระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 และเปนนักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัยเขา

รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี 31 “กลวยไขเกมส” จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 

การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ฝกซอมโปรแกรมครบวงจร จํานวน

นาที เปนเวลา 8 สัปดาห ความหนักของงานสัปดาหที่ 1-2 ความหนักของงานที่ 

ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด สัปดาหที่ 3-5 ความหนักของงานที่ 85-90 % ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด และสัปดาห

90-95 % ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใช

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของแบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทย อายุ 

นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในชวงกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 

และภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา (One-way analysis ofvariance with repeated measures

แตกตางเปนรายคู โดยใชสถิติ  Pair Sample testกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิจัยพบวากอนการฝก ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 6 และสัปดาหที่ 8 

เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขา

ความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบ

เคลื่อนท่ีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

จากผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาโปรแกรมการฝกแบบวงจร สามารถพัฒนาสมรรถภาพกายใหดีขึ้น

เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือ ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขา 

งหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบ

เคลื่อนท่ี ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดของนักกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งการฝก

แบบวงจรเปนวิธีการฝกที่ใหผลดีในเรื่องของการสรางความออนตัว ความแข็งแรง และความอดทนของกลามเนื้อ 

โดยทั่วๆ ไปจะประกอบไปดวยทาฝกหรือแตละสถานีใหเสร็จสิ้นกอนจะเปนไปยังทาฝกหรือสถานีตอไป เปนการฝก

การทํางานประสานกันระหวางประสาทและกลามเนื้อและฝกความทนทานดวย จึงเหมาะที่จะนํามาใชในพัฒนา

การฝกซอมแบบวงจร ,สมรรถภาพทางกาย ,นักกรีฑา 
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ผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจรที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร ที่มีตอการ

เปนนักกีฬากรีฑาชายระดับ

และเปนนักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัยเขา

จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 

ฝกซอมโปรแกรมครบวงจร จํานวน 

ความหนักของงานที่ 80-85 % 

ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด และสัปดาห

ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใช

แบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทย อายุ 

นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในชวงกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 6 

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความ

way analysis ofvariance with repeated measures) เปรียบเทียบความ

 สมรรถภาพทางกายดาน

เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขา

ความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบ

กตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาโปรแกรมการฝกแบบวงจร สามารถพัฒนาสมรรถภาพกายใหดีขึ้นดาน

เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือ ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขา 

งหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบ

เคลื่อนท่ี ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดของนักกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งการฝก

ความอดทนของกลามเนื้อ 

โดยทั่วๆ ไปจะประกอบไปดวยทาฝกหรือแตละสถานีใหเสร็จสิ้นกอนจะเปนไปยังทาฝกหรือสถานีตอไป เปนการฝก

การทํางานประสานกันระหวางประสาทและกลามเนื้อและฝกความทนทานดวย จึงเหมาะที่จะนํามาใชในพัฒนา



 

 

The Effect of Circuit training 

Athlete

Abstract 
This study aimed to study and compare the effect of 
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This study aimed to study and compare the effect of Circuit training 

Pibulsongkram Rajabhat University. The sample group of this Athletics athletes 

was 50 Bachelor’s degree, Pibulsongkram Rajabhat University in the 1nd semester, academic year 

2018 and athlete of the university to participate in the 31st Rajabhat University sport competition 

in the Northern Region group "Kluaykai Games". The researcher selected the sample group to be 

purified (Purposive sampling). Practice Circuit training Program. practiced 3 times per week, 60 

minutes per day for 8 weeks. Week 1-2 the intensity was at 80 –85% MHR, week 3 

 8 was at 90 - 95 % MHR, After practicing, were tested their motor fitness 

sing the tests from Physical fitness test of the test and physical fitness benchmark For Thai 

59 years. After the 6th and the 8th week of practicing, the collected data 

wereanalyzed to investigate Mean and Standard Deviation, One-way analy

repeated measures, compare the differentiation in pair and  compare the differentiation in the 

group by using Pair Sample test Statistic and comparing the result both before practicing and 

after 8 weeks practicing by using T-Test with statistical significance at .01 

The research found that before practicing, after the 6th week and the 8th week. Physical fitness in 

body fat percentage Strength of the arm and hand muscles, strength and endurance of the leg 

muscles Weakness of the back Hips and back leg muscles Agility And mobile balance ability 

Endurance of the cardiovascular and blood circulation endurance and were different significantly 

Research result showed that circuit training program was able to improve physical 

in term of body fat percentage Strength of the arm and hand muscles, strength and endurance of 

the leg muscles Weakness of the back Hips and back leg muscles Agility And mobile balance 

ability Endurance of the cardiovascular and blood circulation endurance on a

Rajabhat University. The circuit training is a training method that provides good results in the 

formation of weakness, strength and endurance of muscles. Generally, it consists of a training 

post or each station to complete before going to the position. Train or continue station It is a 
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Physical Fitness of 

Pibulsongkram Rajabhat University 

Circuit training Program on Physical 

The sample group of this Athletics athletes 

semester, academic year 

2018 and athlete of the university to participate in the 31st Rajabhat University sport competition 

in the Northern Region group "Kluaykai Games". The researcher selected the sample group to be 

Program. practiced 3 times per week, 60 

85% MHR, week 3 – 5 was at 85 – 

95 % MHR, After practicing, were tested their motor fitness 

sing the tests from Physical fitness test of the test and physical fitness benchmark For Thai 

week of practicing, the collected data 

way analysis ofvariance with 

repeated measures, compare the differentiation in pair and  compare the differentiation in the 

group by using Pair Sample test Statistic and comparing the result both before practicing and 

week. Physical fitness in 

body fat percentage Strength of the arm and hand muscles, strength and endurance of the leg 

and back leg muscles Agility And mobile balance ability 

Endurance of the cardiovascular and blood circulation endurance and were different significantly 

rogram was able to improve physical fitness 

in term of body fat percentage Strength of the arm and hand muscles, strength and endurance of 

the leg muscles Weakness of the back Hips and back leg muscles Agility And mobile balance 

ndurance on athletePibulsongkram 

Rajabhat University. The circuit training is a training method that provides good results in the 

formation of weakness, strength and endurance of muscles. Generally, it consists of a training 

e before going to the position. Train or continue station It is a 
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practice of coordinating work between the nerves and muscles and training for durability. 

Therefore suitable to be used to improve physical fitness.
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practice of coordinating work between the nerves and muscles and training for durability. 



 

 

1. บทนํา 
 กรีฑา เปนกีฬาที่ไดรับความนิยมจากประชาชนทั่วโลกมาแตโบราณกาล ตั้งแตสมัยอาณาจักรกรีก อัน

รุงเรือง เพราะกรีฑาเปนสวนประกอบหนึ่งท่ีจรรโลงใจใหผูเปนนักกีฬามีความสมบูรณทั้งจิตใจ และรางกาย 

ปจจุบันพัฒนารูปแบบการฝกซอมไปยางรวดเร็ว สงผลใหผลการแขงขันกรีฑา ซึ่งวัดกันที่ สถิติ ในรายการแขงขัน

ตางๆ เชน กีฬาเยาวชนแหงชาติ กีฬาแหงชาติ กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย นานาชาติ มีการทําลายสถิติกัน

อยางตอเนื่อง เหตุผลสําคัญประการหนึ่งคือกระบวน

อยางจริงจัง ทั้งตัวนักกีฬา ผูฝกสอน และผูเกี่ยวของกับการฝกซอม โดยเฉพาะในดานการฝกซอมนั้น วิทยาศาสตร

การกีฬามีบทบาทสําคัญในการฝกสมรรถภาพทางกายดานตางๆ ใหเหมาะสมกับชนิดกีฬา

สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) 

เพราะสมรรถภาพทางกายเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหนักกีฬาไดรับโอกาสชัยชนะในการแขงขันกีฬาเพิ่มขึ้นทั้งนี้

เพราะสมรรถภาพทางกายเปนรากฐานเบื้องตนในการดํารงชีวิตและการประกอบภารกิจในชีวิ

อยางดีและมีประสิทธิภาพ ดังที่ พิชิต ภูติจันทร 

ทําใหตนเองไดรับประโยชนหลายดาน นอกกจากนี้จะทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณแลว ยังชวยสรางความ

มั่ นค ง ในกา รดํ า เนิ นชี วิ ต ในครอบครั ว  แล

อรนภา ทัศนัยนา (2553)กลาววา ในการประกอบกิจกรรมตางๆ โดยกิจกรรมนั้นตองมีคุณคาในการเสริมสราง

สมรรถภาพทางกาย อันเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคน และเปนตัวบงชี้ใหไดทราบถึง

พัฒนาการทางดานรางกายวาเปลี่ยนไปในทิศทางใด การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย จะทําใหทราบ

สภาวะสมรรถภาพทางกาย สามารถนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองและพัฒนาความสามารถทางดานกีฬา หรือการ

ออกกําลังกาย และKirkendall and et al. (1987) 

ในแตละบุคคล คือ ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด พลัง 

และความออนตัวสมรรถภาพทางกายจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหนักกีฬาใชทักษะทางดานกีฬาตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพกรีฑาเปนกีฬาที่ตองใชความสามารถเฉพาะบุคคลเปนสวนให

อดทนอยางมากเพื่อใหไดเปนตัวแทนของทีมตนสังกัด อาจกลาวไดวานอกจากนักกรีฑาจะตองแขงขันกับเพื่อนรวม

ทีมและผูเขารวมการแขงขันแลวยังตองแขงขันกับตนเองและบังคับจิตใจตนเองใหไดอยูตลอดเวลาอีกดวยเพราะการ

แขงขันกรีฑานั้นตองมีการเตรียมตัวฝกซอมในระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งการแขงขันกีฬาแทบทุกชนิดไมวาจะเปนการ

แขงขันในระดับใดก็ตาม หากนักกีฬาสามารถควบคุมสิ่งตาง ๆ ไดและสามารถนําเอาความสามารถสูงสุดที่มีอยูในตัว

ออกมาใชไดยอมกอใหเกิดประโยชนในเชิงการแขงขัน การวางแผนและรู

สมรรถภาพทางกายสมบูรณถึงขีดสุด จึงจําเปนตองมีการเสริมสรางองคประกอบของสมรรถภาพทางกายในดาน

ตางๆ เพื่อจะนําไปสูความสําเร็จและสิ่งสําคัญก็คือ ตัวนักกีฬา ซึ่งจะตองเปนผูที่มีสมรรถภาพทางกายดีตลอดจนมี

ทักษะและเทคนิคตางๆ ที่ดีตามมาดวย

ประสิทธิภาพทําใหไดรับโอกาสในชัยชนะมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองมีการศึกษาคนควาหาแบบฝกที่สามารถเพิ่ม

สมรรถภาพทางกายที่สําคัญของนักกีฬาเพื่อพัฒนาความสามารถของนักกรีฑา 

สงครามไดสงนักกรีฑาเขารวมการแขงขัน

ขึ้นทุกปในโดยเฉพาะกีฬาประเภทที่มีเหรียญรางวัลจํานวนมาก เชนกรีฑา 

กวาดเหรียญรางวัลใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามไดมากที่สุดในแตละป 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

กรีฑา เปนกีฬาที่ไดรับความนิยมจากประชาชนทั่วโลกมาแตโบราณกาล ตั้งแตสมัยอาณาจักรกรีก อัน

รุงเรือง เพราะกรีฑาเปนสวนประกอบหนึ่งท่ีจรรโลงใจใหผูเปนนักกีฬามีความสมบูรณทั้งจิตใจ และรางกาย 

ปจจุบันพัฒนารูปแบบการฝกซอมไปยางรวดเร็ว สงผลใหผลการแขงขันกรีฑา ซึ่งวัดกันที่ สถิติ ในรายการแขงขัน

ตางๆ เชน กีฬาเยาวชนแหงชาติ กีฬาแหงชาติ กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย นานาชาติ มีการทําลายสถิติกัน

อยางตอเนื่อง เหตุผลสําคัญประการหนึ่งคือกระบวนการการศึกษาคนควาและประยุกตใชวิทยาศาสตรการกีฬากัน

อยางจริงจัง ทั้งตัวนักกีฬา ผูฝกสอน และผูเกี่ยวของกับการฝกซอม โดยเฉพาะในดานการฝกซอมนั้น วิทยาศาสตร

การกีฬามีบทบาทสําคัญในการฝกสมรรถภาพทางกายดานตางๆ ใหเหมาะสมกับชนิดกีฬา 

Physical fitness) ของนักกีฬาจึงมีความสําคัญตอการแขงขันกีฬาทุกประเภทเปนอยางมาก 

เพราะสมรรถภาพทางกายเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหนักกีฬาไดรับโอกาสชัยชนะในการแขงขันกีฬาเพิ่มขึ้นทั้งนี้

เพราะสมรรถภาพทางกายเปนรากฐานเบื้องตนในการดํารงชีวิตและการประกอบภารกิจในชีวิ

อยางดีและมีประสิทธิภาพ ดังที่ พิชิต ภูติจันทร (2547) กลาววา การมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะทําใหมีสุขภาพดี 

ทําใหตนเองไดรับประโยชนหลายดาน นอกกจากนี้จะทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณแลว ยังชวยสรางความ

มั่ นค ง ในกา รดํ า เนิ นชี วิ ต ในครอบครั ว  และส ง ผลต อถึ งสั ง คมประ เทศชาติ อี กด วยสอดคล อ งกั บ 

กลาววา ในการประกอบกิจกรรมตางๆ โดยกิจกรรมนั้นตองมีคุณคาในการเสริมสราง

สมรรถภาพทางกาย อันเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคน และเปนตัวบงชี้ใหไดทราบถึง

านรางกายวาเปลี่ยนไปในทิศทางใด การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย จะทําใหทราบ

สภาวะสมรรถภาพทางกาย สามารถนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองและพัฒนาความสามารถทางดานกีฬา หรือการ

Kirkendall and et al. (1987) กลาววา สมรรถภาพทางกาย คือ ระบบการทํางานของอวั

ในแตละบุคคล คือ ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด พลัง 

สมรรถภาพทางกายจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหนักกีฬาใชทักษะทางดานกีฬาตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพกรีฑาเปนกีฬาที่ตองใชความสามารถเฉพาะบุคคลเปนสวนใหญ จึงทําใหนักกรีฑาตองขยันซอมและ

อดทนอยางมากเพื่อใหไดเปนตัวแทนของทีมตนสังกัด อาจกลาวไดวานอกจากนักกรีฑาจะตองแขงขันกับเพื่อนรวม

ทีมและผูเขารวมการแขงขันแลวยังตองแขงขันกับตนเองและบังคับจิตใจตนเองใหไดอยูตลอดเวลาอีกดวยเพราะการ

นตองมีการเตรียมตัวฝกซอมในระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งการแขงขันกีฬาแทบทุกชนิดไมวาจะเปนการ

แขงขันในระดับใดก็ตาม หากนักกีฬาสามารถควบคุมสิ่งตาง ๆ ไดและสามารถนําเอาความสามารถสูงสุดที่มีอยูในตัว

ออกมาใชไดยอมกอใหเกิดประโยชนในเชิงการแขงขัน การวางแผนและรูปแบบในการฝกซอมเพื่อทําใหนักกรีฑามี

สมรรถภาพทางกายสมบูรณถึงขีดสุด จึงจําเปนตองมีการเสริมสรางองคประกอบของสมรรถภาพทางกายในดาน

ตางๆ เพื่อจะนําไปสูความสําเร็จและสิ่งสําคัญก็คือ ตัวนักกีฬา ซึ่งจะตองเปนผูที่มีสมรรถภาพทางกายดีตลอดจนมี

ที่ดีตามมาดวยเพื่อใหนักกีฬากรีฑามีสมรรถภาพทางกายที่นําไปใชกับทักษะไดอยางมี

ประสิทธิภาพทําใหไดรับโอกาสในชัยชนะมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองมีการศึกษาคนควาหาแบบฝกที่สามารถเพิ่ม

สมรรถภาพทางกายที่สําคัญของนักกีฬาเพื่อพัฒนาความสามารถของนักกรีฑา เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามไดสงนักกรีฑาเขารวมการแขงขันแขงขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แหงภาคเหนือ ซึ่งจัดใหมีการแขงขัน

ขึ้นทุกปในโดยเฉพาะกีฬาประเภทที่มีเหรียญรางวัลจํานวนมาก เชนกรีฑา เปนชนิดกีฬาที่สามารถสรางชื่อเสียงและ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามไดมากที่สุดในแตละป  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

กรีฑา เปนกีฬาที่ไดรับความนิยมจากประชาชนทั่วโลกมาแตโบราณกาล ตั้งแตสมัยอาณาจักรกรีก อัน

รุงเรือง เพราะกรีฑาเปนสวนประกอบหนึ่งท่ีจรรโลงใจใหผูเปนนักกีฬามีความสมบูรณทั้งจิตใจ และรางกาย กรีฑาใน

ปจจุบันพัฒนารูปแบบการฝกซอมไปยางรวดเร็ว สงผลใหผลการแขงขันกรีฑา ซึ่งวัดกันที่ สถิติ ในรายการแขงขัน

ตางๆ เชน กีฬาเยาวชนแหงชาติ กีฬาแหงชาติ กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย นานาชาติ มีการทําลายสถิติกัน

การการศึกษาคนควาและประยุกตใชวิทยาศาสตรการกีฬากัน

อยางจริงจัง ทั้งตัวนักกีฬา ผูฝกสอน และผูเกี่ยวของกับการฝกซอม โดยเฉพาะในดานการฝกซอมนั้น วิทยาศาสตร

 

ของนักกีฬาจึงมีความสําคัญตอการแขงขันกีฬาทุกประเภทเปนอยางมาก 

เพราะสมรรถภาพทางกายเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหนักกีฬาไดรับโอกาสชัยชนะในการแขงขันกีฬาเพิ่มขึ้นทั้งนี้

เพราะสมรรถภาพทางกายเปนรากฐานเบื้องตนในการดํารงชีวิตและการประกอบภารกิจในชีวิตประจําวันไดเปน

กลาววา การมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะทําใหมีสุขภาพดี 

ทําใหตนเองไดรับประโยชนหลายดาน นอกกจากนี้จะทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณแลว ยังชวยสรางความ

ะส ง ผลต อถึ งสั ง คมประ เทศชาติ อี กด วยสอดคล อ งกั บ  

กลาววา ในการประกอบกิจกรรมตางๆ โดยกิจกรรมนั้นตองมีคุณคาในการเสริมสราง

สมรรถภาพทางกาย อันเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคน และเปนตัวบงชี้ใหไดทราบถึง

านรางกายวาเปลี่ยนไปในทิศทางใด การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย จะทําใหทราบ

สภาวะสมรรถภาพทางกาย สามารถนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองและพัฒนาความสามารถทางดานกีฬา หรือการ

กลาววา สมรรถภาพทางกาย คือ ระบบการทํางานของอวัยวะ

ในแตละบุคคล คือ ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด พลัง 

สมรรถภาพทางกายจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหนักกีฬาใชทักษะทางดานกีฬาตาง ๆ ไดอยางมี

ญ จึงทําใหนักกรีฑาตองขยันซอมและ

อดทนอยางมากเพื่อใหไดเปนตัวแทนของทีมตนสังกัด อาจกลาวไดวานอกจากนักกรีฑาจะตองแขงขันกับเพื่อนรวม

ทีมและผูเขารวมการแขงขันแลวยังตองแขงขันกับตนเองและบังคับจิตใจตนเองใหไดอยูตลอดเวลาอีกดวยเพราะการ

นตองมีการเตรียมตัวฝกซอมในระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งการแขงขันกีฬาแทบทุกชนิดไมวาจะเปนการ

แขงขันในระดับใดก็ตาม หากนักกีฬาสามารถควบคุมสิ่งตาง ๆ ไดและสามารถนําเอาความสามารถสูงสุดที่มีอยูในตัว

ปแบบในการฝกซอมเพื่อทําใหนักกรีฑามี

สมรรถภาพทางกายสมบูรณถึงขีดสุด จึงจําเปนตองมีการเสริมสรางองคประกอบของสมรรถภาพทางกายในดาน

ตางๆ เพื่อจะนําไปสูความสําเร็จและสิ่งสําคัญก็คือ ตัวนักกีฬา ซึ่งจะตองเปนผูที่มีสมรรถภาพทางกายดีตลอดจนมี

เพื่อใหนักกีฬากรีฑามีสมรรถภาพทางกายที่นําไปใชกับทักษะไดอยางมี

ประสิทธิภาพทําใหไดรับโอกาสในชัยชนะมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองมีการศึกษาคนควาหาแบบฝกที่สามารถเพิ่ม

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

แหงภาคเหนือ ซึ่งจัดใหมีการแขงขัน

เปนชนิดกีฬาที่สามารถสรางชื่อเสียงและ



 

 

 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสามารถจัดโปรแกรมการฝกไดหลายรูปแบบ สามารถจัดกิจกรรมการ

ออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายไวเปนสถานีตางๆ ใหครบทุกองคประกอบอยางตอเนื่อง ลักษณะ

การฝกแบบนี้เรียกวาการฝกแบบวงจร 

ไววา การฝกแบบวงจรเปนวิธีการฝกที่ใหผลดีเยี่ยมในการสรางความออนตัว ความแข็งแรง และความอดทนของ

กลามเนื้อ โดยทั่วๆ ไปจะประกอบไปดวยทาฝกหรือแตละสถานีใหเสร็จสิ้นกอนจะเปน

ในแตละทาฝกใหปฏิบัติตามจํานวนครั้งที่กําหนดโดยกําหนดชวงเวลาพักระหวางทาฝกหรือสถานี จํานวนรอบหรือ

ชุดของการฝกในแตละวันอาจจะประกอบดวย 

ระยะเวลาในการฝกและวัตถุประสงคของการฝก

พัฒนาระบบหายใจและไหลเวียดเลือด และความแข็งแรงของกลามเนื้อ อีกทั้งยังสามารถเลือกกิจกรรมใหเหมาะสม

กับวัยรุนที่มีน้ําหนักเกิน ซึ่งการมีกิจกรรมที่หลากหลายจะทําใหวัยรุนนั้นรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ไมเ

ออกกําลังกาย 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร ที่มีตอการพัฬ

นาสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งแสดงใหเห็นวาสมรรถภาพทางกายเปน

สวนสําคัญ และการฝกแบบวงจรก็เปนการสร

นักกรีฑาซึ่งเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ท่ีจะแสดงถึงประสิทธิภาพและความสามารถของนักกีฬาที่จะใชในการแขงขัน และ

ผลของการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ก็เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการเลือกรูปแบบวิธีการฝกและการจัดโปรแกร

การฝกซอมใหกับนักกรีฑาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพไดอยางเหมาะสมตอไป

 

2. วัตถุประสงค 
1.เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจรที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2.เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจรที่มีตอการพัฒนาส

นักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้มุงเนนที่จะศึกษาและเปรียบเทียบของการฝกซอมแบบวงจร ที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพ

ทางกายของนักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนระยะเวลา 

ศุกร 

3.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง

3.2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เปนนักศึกษาและเปนนักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 

80 คน 

 3.2.2 กลุมตัวอยาง เปนนักกีฬากรีฑาชายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 

การศึกษา 2561 และเปนนักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลุม

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสามารถจัดโปรแกรมการฝกไดหลายรูปแบบ สามารถจัดกิจกรรมการ

ออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายไวเปนสถานีตางๆ ใหครบทุกองคประกอบอยางตอเนื่อง ลักษณะ

าการฝกแบบวงจร (Circuit training)ซึ่ง Mackenzie (2001) ไดกลาวถึงการฝกแบบวงจร

ไววา การฝกแบบวงจรเปนวิธีการฝกที่ใหผลดีเยี่ยมในการสรางความออนตัว ความแข็งแรง และความอดทนของ

กลามเนื้อ โดยทั่วๆ ไปจะประกอบไปดวยทาฝกหรือแตละสถานีใหเสร็จสิ้นกอนจะเปนไปยังทาฝกหรือสถานีตอไป 

ในแตละทาฝกใหปฏิบัติตามจํานวนครั้งที่กําหนดโดยกําหนดชวงเวลาพักระหวางทาฝกหรือสถานี จํานวนรอบหรือ

ชุดของการฝกในแตละวันอาจจะประกอบดวย 2-6 รอบ ขึ้นอยูกับระดับสมรรถภาพทางกายของผูรับการฝก 

ระยะเวลาในการฝกและวัตถุประสงคของการฝกและ สนธยา  สีละมาด (2555) กลาววา การฝกแบบน้ีจะชวยในการ

พัฒนาระบบหายใจและไหลเวียดเลือด และความแข็งแรงของกลามเนื้อ อีกทั้งยังสามารถเลือกกิจกรรมใหเหมาะสม

กับวัยรุนที่มีน้ําหนักเกิน ซึ่งการมีกิจกรรมที่หลากหลายจะทําใหวัยรุนนั้นรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ไมเ

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร ที่มีตอการพัฬ

นาสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งแสดงใหเห็นวาสมรรถภาพทางกายเปน

สวนสําคัญ และการฝกแบบวงจรก็เปนการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายไดทางหนึ่ง เพื่อพัฒนาความสามารถของ

นักกรีฑาซึ่งเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ท่ีจะแสดงถึงประสิทธิภาพและความสามารถของนักกีฬาที่จะใชในการแขงขัน และ

ผลของการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ก็เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการเลือกรูปแบบวิธีการฝกและการจัดโปรแกร

การฝกซอมใหกับนักกรีฑาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพไดอยางเหมาะสมตอไป 

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจรที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจรที่มีตอการพัฒนาส

นักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

การวิจัยครั้งนี้มุงเนนที่จะศึกษาและเปรียบเทียบของการฝกซอมแบบวงจร ที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพ

ทางกายของนักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนระยะเวลา 8 สัปดาหสัปดาหละ 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เปนนักศึกษาและเปนนักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึก

กลุมตัวอยาง เปนนักกีฬากรีฑาชายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 

และเปนนักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลุม

220 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสามารถจัดโปรแกรมการฝกไดหลายรูปแบบ สามารถจัดกิจกรรมการ

ออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายไวเปนสถานีตางๆ ใหครบทุกองคประกอบอยางตอเนื่อง ลักษณะ

ไดกลาวถึงการฝกแบบวงจร 

ไววา การฝกแบบวงจรเปนวิธีการฝกที่ใหผลดีเยี่ยมในการสรางความออนตัว ความแข็งแรง และความอดทนของ

ไปยังทาฝกหรือสถานีตอไป 

ในแตละทาฝกใหปฏิบัติตามจํานวนครั้งที่กําหนดโดยกําหนดชวงเวลาพักระหวางทาฝกหรือสถานี จํานวนรอบหรือ

รอบ ขึ้นอยูกับระดับสมรรถภาพทางกายของผูรับการฝก 

กลาววา การฝกแบบน้ีจะชวยในการ

พัฒนาระบบหายใจและไหลเวียดเลือด และความแข็งแรงของกลามเนื้อ อีกทั้งยังสามารถเลือกกิจกรรมใหเหมาะสม

กับวัยรุนที่มีน้ําหนักเกิน ซึ่งการมีกิจกรรมที่หลากหลายจะทําใหวัยรุนนั้นรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ไมเบื่อกับการ

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร ที่มีตอการพัฬ

นาสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งแสดงใหเห็นวาสมรรถภาพทางกายเปน

างเสริมสมรรถภาพทางกายไดทางหนึ่ง เพื่อพัฒนาความสามารถของ

นักกรีฑาซึ่งเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ท่ีจะแสดงถึงประสิทธิภาพและความสามารถของนักกีฬาที่จะใชในการแขงขัน และ

ผลของการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ก็เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการเลือกรูปแบบวิธีการฝกและการจัดโปรแกรม

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจรที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑา

เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจรที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ 

การวิจัยครั้งนี้มุงเนนที่จะศึกษาและเปรียบเทียบของการฝกซอมแบบวงจร ที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพ

สัปดาหสัปดาหละ 3 วัน คือ จันทร พุธ 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เปนนักศึกษาและเปนนักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัย 

ปการศึกษา 2561จํานวน  

กลุมตัวอยาง เปนนักกีฬากรีฑาชายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป

และเปนนักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลุม



 

 

ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กลวยไขเกมส

เจาะจง (Purposive sampling)

การทดสอบสมรรถภาพทางกายจัดลําดับที่จากสูงไปหาต่ํา โดยเรียงลําดับ 

1 กลุม จํานวน 30 คนทําการฝกโปรแกรมแบบครบวงจร

แบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทย อายุ 

กีฬากรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

3.3ขอบเขตดานตัวแปร 

3.3.1ตัวแปรอิสระ โปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร 

3.3.2 ตัวแปรตาม ไดแกสมรรถภาพทางกาย ประกอบดวย

 3.3.2.1 ความหนาของไขมันใตผิวหนัง 

3.3.2.2 แรงบีบมือ (Grip Strength) 

 3.3.2.3 ยืน 

อดทนของกลามเนื้อขา 

 3.3.2.4 นั่งงอตัวไปขางหนา

ดานหลัง 

 3.3.2.5 วิ่งออมหลัก

แบบเคลื่อนที ่

 

 3.3.2.6 กาวเปนจังหวะ 

ไหลเวียนเลือด 

3.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 

ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2561

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
  โปรแกรมการฝกแบบวงจร

สมรรถภาพทางกาย ประกอบไปดวยรายละเอียดทาของการออกกําลังกายที่กําหนดไวตามสถานีตางๆ ท่ีแตกตางกัน

ออกไปตามวัตถุประสงค และทาทางในการฝกแตละสถานี ตามระยะเวลา และจํานวนครั้งที่กําหนด

สมรรถภาพ ทาง กาย  หม

ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด พลัง และความออนตัว 

เพื่อท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความสมบูรณและแข็งแรงของรางกายในการที่จะ

เขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายไดอยางหลากหลาย

นักกรีฑา  หมายถึง  นักกีฬากรีฑา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 

ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กลวยไข
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กลวยไขเกมส” จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 80 คนโดยผูวิจัยไดทําการเลือก

(Purposive sampling) จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายและนําคะแนนมาตรฐานของแตละบุคคลใน

การทดสอบสมรรถภาพทางกายจัดลําดับที่จากสูงไปหาต่ํา โดยเรียงลําดับ 1 – 

คนทําการฝกโปรแกรมแบบครบวงจรซึ่งผูวิจัยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ

แบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทย อายุ 19-59 

กีฬากรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.2556) 

โปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร  

ไดแกสมรรถภาพทางกาย ประกอบดวย 

ความหนาของไขมันใตผิวหนัง (Skinfold Thickness) วัดระดับเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย

(Grip Strength) วัดความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือ 

ยืน – นั่ง บนเกาอี้ 60 วินาที(60 Seconds Chair Stand)วัด

นั่งงอตัวไปขางหนา(Sit and Reach)วัดความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขา

วิ่งออมหลัก(Sit and Reach)วัดความแคลวคลองวองไวและความสามารถ

กาวเปนจังหวะ 3 นาที(3 Minutes Step Test) วัดความอดทนของระบบหัวใจและ

 

2561 

โปรแกรมการฝกแบบวงจร  หมายถึงรูปแบบการฝกอยางหนึ่งที่ใชทาออกกําลังกายเพื่อพัฒนา

สมรรถภาพทางกาย ประกอบไปดวยรายละเอียดทาของการออกกําลังกายที่กําหนดไวตามสถานีตางๆ ท่ีแตกตางกัน

ออกไปตามวัตถุประสงค และทาทางในการฝกแตละสถานี ตามระยะเวลา และจํานวนครั้งที่กําหนด

หมายถึ ง   ระบบการทํ างานของอวัยวะในแต ละบุคคล

ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด พลัง และความออนตัว 

เพื่อท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความสมบูรณและแข็งแรงของรางกายในการที่จะ

ารวมกิจกรรมการออกกําลังกายไดอยางหลากหลาย 

หมายถึง  นักกีฬากรีฑา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลุม

กลวยไขเกมส” จังหวัดกําแพงเพชร 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การเลือกกลุมตัวอยางแบบ

และนําคะแนนมาตรฐานของแตละบุคคลใน

 30 ไดเปนกลุมตัวอยาง 

ซึ่งผูวิจัยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ

59 ป(สํานักวิทยาศาสตรการ

วัดระดับเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย 

วัดความแข็งแรงและความ

วัดความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขา

วัดความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัว

วัดความอดทนของระบบหัวใจและ

หมายถึงรูปแบบการฝกอยางหนึ่งที่ใชทาออกกําลังกายเพื่อพัฒนา

สมรรถภาพทางกาย ประกอบไปดวยรายละเอียดทาของการออกกําลังกายที่กําหนดไวตามสถานีตางๆ ท่ีแตกตางกัน

ออกไปตามวัตถุประสงค และทาทางในการฝกแตละสถานี ตามระยะเวลา และจํานวนครั้งที่กําหนด 

ระบบการทํ างานของอวัยวะในแต ละบุคคลที่ อยู ในสภาพที่ ดี  คื อ  

ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด พลัง และความออนตัว 

เพื่อท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความสมบูรณและแข็งแรงของรางกายในการที่จะ

หมายถึง  นักกีฬากรีฑา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลุม



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง 

ปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี 

ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง

คะแนนมาตรฐานของแตละบุคคลในการทดสอบสมรรถภาพทางกายจัดลําดับที่จากสูงไปหาต่ํา โดยเรียงลําดับ 

30ไดเปนกลุมตัวอยาง1 กลุม จํานวน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลอง และเครื่องมือที่ใ

รวบรวมขอมูล รายละเอียดดังนี้

 1. โปรแกรมการฝก

          1.1 ศึกษา คนควาตํารา เอกสารและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ในการออกแบบการสรางโปรแกรม

  1.2. สรางโปรแกรมแบบครบวงจรนําเครื่องมือไปทําการทดลอง 

เขารับการฝกในครั้งนี้ จํานวน 

ของงาน ระยะเวลาการฝกและจํานวนวันท่ีทําการฝก

 1.3 นําโปรแกรมการฝกแบบครบวงจรให

 1.4 นําโปรแกรมการฝกแบบครบวงจรที่ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

นําโปรแกรมการฝกแบบครบวงจรมาปรับปรุงแกไข เพื่อนําไปใชกับกลุมทดลองตอไป

ตัวแปรตน 

 

โปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ

(สํานักวิทยาศาสตรการกีฬากรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) กลุมตัวอยางเปน

ปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 และเปนนักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัย

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี 31 “กลวยไขเกมส” 

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

คะแนนมาตรฐานของแตละบุคคลในการทดสอบสมรรถภาพทางกายจัดลําดับที่จากสูงไปหาต่ํา โดยเรียงลําดับ 

กลุม จํานวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลอง และเครื่องมือที่ใ

รวบรวมขอมูล รายละเอียดดังนี ้

โปรแกรมการฝกไดแก โปรแกรมการฝกแบบครบวงจรโดยมีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ดังน้ี

ศึกษา คนควาตํารา เอกสารและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ในการออกแบบการสรางโปรแกรม

สรางโปรแกรมแบบครบวงจรนําเครื่องมือไปทําการทดลอง (Pilot study

เขารับการฝกในครั้งนี้ จํานวน 10 คน โดยตรวจสอบเครื่องมือ เพื่อหาจุดบกพรองและตรวจสอบทําระดับความหนัก

ของงาน ระยะเวลาการฝกและจํานวนวันท่ีทําการฝก 

นําโปรแกรมการฝกแบบครบวงจรใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบแกไข 

นําโปรแกรมการฝกแบบครบวงจรที่ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง (ที่ไมไดอยูในกลุมทดลอง

นําโปรแกรมการฝกแบบครบวงจรมาปรับปรุงแกไข เพื่อนําไปใชกับกลุมทดลองตอไป 

ตัวแปรตาม 

การฝกซอมแบบวงจร 

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของแบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

สําหรับประชาชนไทย อายุ 19-59 ป 

สํานักวิทยาศาสตรการกีฬากรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.2556

1.เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย 

2. ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือ

3. ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขา

4. ความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลัง

5. ความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัว

แบบเคลื่อนที ่

6.ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

 

 

 

 

 

 

กลุมตัวอยางเปนเปนนักกีฬากรีฑาระดับ

และเปนนักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัย

” จังหวัดกําแพงเพชรโดย

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและนํา

คะแนนมาตรฐานของแตละบุคคลในการทดสอบสมรรถภาพทางกายจัดลําดับที่จากสูงไปหาต่ํา โดยเรียงลําดับ 1 – 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลอง และเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

ไดแก โปรแกรมการฝกแบบครบวงจรโดยมีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 

ศึกษา คนควาตํารา เอกสารและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ในการออกแบบการสรางโปรแกรม 

Pilot study) กับนักกรีฑาที่ไมได

เพื่อหาจุดบกพรองและตรวจสอบทําระดับความหนัก

ที่ไมไดอยูในกลุมทดลอง) และ

แบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

.2556) 

ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือ 

ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขา 

ความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลัง 

ความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัว

ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด 



 

 

 2. เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ

 2.1 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ

สําหรับประชาชนไทย อายุ 

กีฬา.2556) ประกอบดวยรายการทดสอบ 

 2.1.1 ความหนาของไขมันใตผิวหนัง 

 2.2.2 แรงบีบมือ 

 2.2.3 ยืน – นั่ง บนเกาอี้ 

ของกลามเนื้อขา 

 2.2.4 นั่งงอตัวไปขางหนา

ดานหลัง 

 2.2.5 วิ่งออมหลัก

เคลื่อนท่ี 

 2.2.6 กาวเปนจังหวะ 

ไหลเวียนเลือด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. กลุมตัวอยางทุกคนทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนการฝก 

กายของแบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทย อายุ 

วิทยาศาสตรการกีฬากรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

ดังนี ้

  1.1 ความหนาของไขมันใตผิวหนัง 

  1.2 แรงบีบมือ 

  1.3 ยืน – 

  1.4 นั่งงอตัวไปขางหนา

  1.5 วิ่งออมหลัก

                        1.6 กาวเปนจังหวะ 

2. หาความหนักของงานที่เหมาะสมกับผูที่เขารับการทดลองโดยความหนักของงาน โดยใชสูตรของ 

Formula คือ การหาอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด 

 3. ใหกลุมตัวอยางออกกําลังกายดวยโปรแกรมตามที่กําหนดไว โดยให

โปรแกรมเปนระยะเวลา 8 สัปดาหสัปดาหละ 

ราชภัฏพิบูลสงครามเวลา 17.00

- ชวงท่ี 1 เปนชวงการอบอุนรางกายและยืดเหยียด

 - ชวงที่ 2 เปนการฝก 

นาที โดยกําหนดความหนักของงาน 

  สัปดาหที่ 

  สัปดาหที่ 

  สัปดาหที่ 
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เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ 

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของแบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

สําหรับประชาชนไทย อายุ 19-59 ป(สํานักวิทยาศาสตรการกีฬากรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและ

ประกอบดวยรายการทดสอบ 6 รายการ ดังน้ี 

ความหนาของไขมันใตผิวหนัง (Skinfold Thickness) วัดระดับเปอรเซ็นตไขมันในร

แรงบีบมือ (Grip Strength) วัดความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือ

นั่ง บนเกาอี้ 60 วินาที(60 Seconds Chair Stand)วัดความแข็งแรงและความอดทน

นั่งงอตัวไปขางหนา(Sit and Reach)วัดความออนตัวของหลัง 

วิ่งออมหลัก(Sit and Reach)วัดความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบ

กาวเปนจังหวะ 3 นาที(3 Minutes Step Test) วัดความอดทนของระบบหัวใจและ

การทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนการฝก (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทาง

แบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทย อายุ 

วิทยาศาสตรการกีฬากรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.2556) ประกอบดวยรายการทดสอบ 

ความหนาของไขมันใตผิวหนัง (Skinfold Thickness) 

แรงบีบมือ (Grip Strength) 

 นั่ง บนเกาอ้ี 60 วินาที (60 Seconds Chair Stand) 

นั่งงอตัวไปขางหนา (Sit and Reach)  

วิ่งออมหลัก (Sit and Reach)  

กาวเปนจังหวะ 3 นาที(3 Minutes Step Test) 

หาความหนักของงานที่เหมาะสมกับผูที่เขารับการทดลองโดยความหนักของงาน โดยใชสูตรของ 

คือ การหาอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด = 220 – อายุ  

ใหกลุมตัวอยางออกกําลังกายดวยโปรแกรมตามที่กําหนดไว โดยใหกลุมตัวอยางทําการฝกตาม

สัปดาหสัปดาหละ 3 วัน (วันจันทร พุธ และวันศุกร) ณ สนามเอนกประสงคมหาวิทยาลัย

17.00-18.00 น. วันละ 60นาที โดยแบงการฝกเปน 3 ชวง ดังนี้

อบอุนรางกายและยืดเหยียดกลามเนื้อ(Warm up and Stretching)

เปนการฝก (Wort out) ตามโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร จํานวน 

นาที โดยกําหนดความหนักของงาน (Intensity) ในแตละสัปดาหที่ทําการฝก ดังนี ้

สัปดาหที่ 1-2ความหนักของงานที่ 80-85 % ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด

สัปดาหที่ 3-5 ความหนักของงานที่ 85-90 % ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด

สัปดาหที่ 6-8 ความหนักของงานที่ 90-95 % ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด
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แบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

สํานักวิทยาศาสตรการกีฬากรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและ

วัดระดับเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย

ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือ 

ความแข็งแรงและความอดทน

วัดความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขา

วัดความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบ

วัดความอดทนของระบบหัวใจและ

แบบทดสอบสมรรถภาพทาง

แบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทย อายุ 19-59 ป(สํานัก

ประกอบดวยรายการทดสอบ 6 รายการ 

หาความหนักของงานที่เหมาะสมกับผูที่เขารับการทดลองโดยความหนักของงาน โดยใชสูตรของ Kavonen 

กลุมตัวอยางทําการฝกตาม

ณ สนามเอนกประสงคมหาวิทยาลัย

ชวง ดังนี ้

(Warm up and Stretching) ประมาณ 10นาท ี

ตามโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร จํานวน 6 สถานี ประมาณ 40 

ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด 

ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด 

ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด 



 

 

- ชวงท่ี 3 เปนชวงการ

4. ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุมตัวอยาง หลังการฝกสัปดาหที่ 

ดวยแบบทดสอบเดียวกันกับแบบทดสอบกอนการฝก 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

             1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

คาเฉลี่ย(x̄ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุมตัวอยางทั้งกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 

6 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 

และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทั้งกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 

8 โดยใชสถิติคา t-test วิธ ี(pair sample test)

 4.  กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ 

 

7. ผลการวิจัย 
 1. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ น้ําหนัก และสวนสูงของกลุมที่ฝกโปรแกรมการฝกซอม

แบบวงจรพบวา มีอายุเทากับ 

เซนติเมตร  

2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย ของกลุมฝกโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร 

กอนการฝกพบวา สมรรถภาพทางกาย

ความแข็งแรงและความอดทนข

ความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนท่ีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรร

ครบวงจร กอนการฝก ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 

ทางกาย ดานเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือความแข็งแรงและความอดทนของ

กลามเนื้อขาความออนตัวของหลัง

ทรงตัวแบบเคลื่อนท่ีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

แสดงใหเห็นวา ภายหลังการฝกตามโปรแกรมเปนระยะเวลา 

เปรียบเทียบกับกอนการฝก 

 4. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย ของกลุมฝกโปรแกรมการฝกแบบวงจร 

ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 พบวา สมรรถภาพทางกาย

แขนและมือความแขง็แรงและความอดทนของกลามเนื้อขาความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลัง

ความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนท่ีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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เปนชวงการยืดเหยียดและผอนคลาย (Stretching and Cool down)

ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุมตัวอยาง หลังการฝกสัปดาหที่ 6 และภายหลังสัปดาหที่ 

ดวยแบบทดสอบเดียวกันกับแบบทดสอบกอนการฝก (Pre-test) ทุกรายการเหมือนกันทุกครั้ง

การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

วิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยาง ดานอายุ น้ําหนัก สวนสูง โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุมตัวอยางทั้งกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 

8 หาคาเฉลี่ย (Mean) หาคาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation

และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis ofvariance with repeated measures

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทั้งกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 6 

(pair sample test) 

กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ น้ําหนัก และสวนสูงของกลุมที่ฝกโปรแกรมการฝกซอม

แบบวงจรพบวา มีอายุเทากับ 20.06±0.83 ป น้ําหนักเทากับ 63.24±9.34กิโลกรัม สวนสูงเทากับ 

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย ของกลุมฝกโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร 

กอนการฝกพบวา สมรรถภาพทางกาย ดานเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือ

ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขาความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลัง

ความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนท่ีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกาย ของกลุมฝกโปรแกรมแบบ

ครบวงจร กอนการฝก ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 6 และสัปดาหที่ 8 พบวา ภายหลังการฝก 

ทางกาย ดานเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือความแข็งแรงและความอดทนของ

กลามเนื้อขาความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการ

ทรงตัวแบบเคลื่อนท่ีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

แสดงใหเห็นวา ภายหลังการฝกตามโปรแกรมเปนระยะเวลา 8 สัปดาห สมรรถภาพทางกายพัฒนาดีขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย ของกลุมฝกโปรแกรมการฝกแบบวงจร 

พบวา สมรรถภาพทางกาย ดานเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อ

งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขาความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลัง

ความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนท่ีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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(Stretching and Cool down) ประมาณ 10นาท ี
และภายหลังสัปดาหที่ 8 

เหมือนกันทุกครั้ง 

ดานอายุ น้ําหนัก สวนสูง โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุมตัวอยางทั้งกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 

standard deviation)และ

way analysis ofvariance with repeated measures) 

6 และหลังการฝกสัปดาหที ่

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ น้ําหนัก และสวนสูงของกลุมที่ฝกโปรแกรมการฝกซอม

กิโลกรัม สวนสูงเทากับ 172.98±5.54 

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย ของกลุมฝกโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร 

เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือ

องกลามเนื้อขาความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลัง 

ความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนท่ีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

ถภาพทางกาย ของกลุมฝกโปรแกรมแบบ

พบวา ภายหลังการฝก 8 สัปดาห สมรรถภาพ

ทางกาย ดานเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือความแข็งแรงและความอดทนของ

สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการ

ทรงตัวแบบเคลื่อนท่ีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สมรรถภาพทางกายพัฒนาดีขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย ของกลุมฝกโปรแกรมการฝกแบบวงจร 

เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อ

งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขาความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลัง

ความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนท่ีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด



 

 

วิเคราะหผล 

ตาราง 1เปรียบเทียบคาเฉลีย่และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วงจรกอนการฝกภายหลังการฝกสัปดาหที่ 

รายการทดสอบ 

กลุมฝกโปรแกรมแบบครบวงจร

กอนการฝก

x̄  

1. ความหนาของ

ไขมัน 
22.07

2. แรงบีบมือ 1.08

3. ยืนนั่งบนเกาอี้ 

60 วินาที 
38.04

4. นั่งงอตัวไป

ขางหนา 
19.71

5. วิ่งออมหลัก 19.09

6. กาวเปนจังหวะ  

3 นาท ี
109.69

**มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 

จากตาราง 1แสดงการเปรียบเทียบ

ฝก ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 6 

รายการทดสอบความหนาของไขมัน กอนการฝก เทากับ 

20.60 มิลลิเมตร และภายหลังการฝกสัปดาหที่ 

รางกายลดลง ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 

รายการทดสอบแรงบีบมือกอนการฝก เทากับ 

และภายหลังการฝกสัปดาหที่ 

ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

รายการทดสอบยืน-

52.20 ครั้ง และภายหลังการฝกสัปดาหที่ 

กลามเนื้อขาเพิ่มขึ้นภายหลังการฝกสัปดาหที่ 

รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหน

23.67 เซนติเมตร และภายหลังการฝกสัปดาหที่ 

สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังเพิ่มขึ้นภายหลังการฝกสัปดาหที่ 

.01 
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ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกาย ของกลุมที่ฝกโปรแกรมแบบครบ

วงจรกอนการฝกภายหลังการฝกสัปดาหที่ 6 และสัปดาหที่ 8 

กลุมฝกโปรแกรมแบบครบวงจร 

กอนการฝก สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 8 

 S.D. x̄  S.D. x̄  S.D.

22.07 1.14 20.60 0.64 18.72 0.84

1.08 0.14 1.11 0.07 1.26 0.09

38.04 6.36 52.20 2.73 59.69 5.07

19.71 2.25 23.67 1.85 29.47 2.87

19.09 1.46 18.57 0.48 16.04 0.47

109.69 3.88 105.90 8.01 102.41 3.63

แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกายกอนการ

6 และสัปดาหที่ 8 ของกลุมฝกโปรแกรมแบบครบวงจรสามารถอธิบายได ดังน้ี

รายการทดสอบความหนาของไขมัน กอนการฝก เทากับ 22.07 มิลลิเมตร หลังการฝกสัปดาหที่ 

มิลลิเมตร และภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 เทากับ 18.72 มิลลิเมตรแสดงใหเห็นวาเปอรเซ็นตไขมันใน

รางกายลดลง ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

รายการทดสอบแรงบีบมือกอนการฝก เทากับ 1.08 กิโลกรัมหลังการฝกสัปดาหที่ 

และภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 เทากับ 1.26กิโลกรัมแสดงใหเห็นวาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือเพิ่มขึ้น

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

-นั่งบนเกาอี้60 วินาทีกอนการฝก เทากับ 38.04ครั้ง หลังการฝกสัปดาหที่ 

ครั้ง และภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 เทากับ59.69ครั้งแสดงใหเห็นวาความแข็งแรงและความอดทนของ

กลามเนื้อขาเพิ่มขึ้นภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนากอนการฝก เทากับ 19.71เซนติเมตร หลังการฝกสัปดาหที่ 

เซนติเมตร และภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 เทากับ29.47 เซนติเมตรแสดงใหเห็นวาความออนตัวของหลัง 

สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังเพิ่มขึ้นภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท

225 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ของสมรรถภาพทางกาย ของกลุมที่ฝกโปรแกรมแบบครบ

F p-value 
S.D. 

0.84 171.72 0.00** 

0.09 44.42 0.00** 

5.07 241.42 0.00** 

2.87 212.05 0.00** 

0.47 151.44 0.00** 

3.63 21.12 0.00** 

ของสมรรถภาพทางกายกอนการ

ของกลุมฝกโปรแกรมแบบครบวงจรสามารถอธิบายได ดังน้ี 

มิลลิเมตร หลังการฝกสัปดาหที่ 6 เทากับ 

มิลลิเมตรแสดงใหเห็นวาเปอรเซ็นตไขมันใน

1 

กิโลกรัมหลังการฝกสัปดาหที่ 6 เทากับ 1.11กิโลกรัม 

กิโลกรัมแสดงใหเห็นวาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือเพิ่มขึ้น

ครั้ง หลังการฝกสัปดาหที่ 6 เทากับ 

ครั้งแสดงใหเห็นวาความแข็งแรงและความอดทนของ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เซนติเมตร หลังการฝกสัปดาหที่ 6 เทากับ 

เซนติเมตรแสดงใหเห็นวาความออนตัวของหลัง 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 



 

 

รายการทดสอบวิ่งออมหลักกอนการฝก เทากับ 

และภายหลังการฝกสัปดาหที่ 

ทรงตัวแบบเคลื่อนท่ีลดลงภายหลังการฝกสัปด

รายการทดสอบกาวเปนจังหวะ 

105.90 ครั้ง และภายหลังการฝกสัปดาหที่ 

ไหลเวียนเลือดลดลงภายหลังการฝกสัปดาหที่ 

แสดงใหเห็นวา ภายหลังการฝกตามโปรแกรมเปนระยะเวลา 

กายของนักกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา

และเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทย อายุ 

พบวา สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายเปอรเซ็นตไขมันในรางกายลดลง ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือ

เพิ่มขึ้นความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขาเพิ่มขึ้นความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขา

ดานหลังเพิ่มขึ้นความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ลดลงความอดทนของระบบ

หัวใจและไหลเวียนเลือดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการฝก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 ผลของการเปรียบเทียบโปรแกรมแบบวงจร ที่มีตอสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

              จากกการศึกษาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยใช

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ

อายุ 19-59 ปในการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน

และมือความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขาความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังความ

แคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

ผลการวิจัยพบวา กอนการฝก ภายลังการฝกสัปดาหที่ 

ทางกายดานเปอรเซ็นตไขมันในรางกายอยูในเกณฑมาตรฐานที่สมสวน 

ในเกณฑมาตรฐานที่ดีมาก ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขาอยูในเกณฑมาตรฐานที่ดีมาก ความออน

ตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังอยูในเกณฑมาตรฐานที่ดีมาก ความแคลวคลองวองไวและ

ความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนท่ีอ

เลือดอยูในเกณฑมาตรฐานที่ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการฝก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

แสดงใหเห็นวาการฝกในแตละสถานีเหลานี้จะถูกออกแบบเพื่อเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อ อยา

แตละสถานี นั้นยังไดผลทางดานสมรรถภาพการใชออกซิเจนสูงสุดอีกดวย 

สอดคลองกับ Bocco. (2011

แข็งแรง ความอดทน หรือระบบไหลเวียนหายใจ การฝกแบบนี้สามา

กันปฏิบัติกิจกรรมในแตละสถานีท่ีกําหนดไว ในการฝกครั้งหนึ่งจะสามารถพัฒนาทุกสวนของรางกายและ

and Robert (1996) กลาวสรุปวา การฝกแบบวงจรเปนวิธีการฝกที่ใหผลดีในการพัฒนาความแข็งแรงและความ

ออนตัวและยังชวยเพิ่มความอดทนของระบบไหลเวียนและระบบหายใจไดดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ สาธิก  

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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รายการทดสอบวิ่งออมหลักกอนการฝก เทากับ 19.09 วินาทีหลังการฝกสัปดาหที่ 

และภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 เทากับ16.04วินาทีแสดงใหเห็นวาความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการ

ทรงตัวแบบเคลื่อนท่ีลดลงภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

รายการทดสอบกาวเปนจังหวะ 3 นาทีกอนการฝก เทากับ 109.69 ครั้ง หลังการฝกสัปดาหที่ 

ครั้ง และภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 เทากับ102.41 ครั้งแสดงใหเห็นวาความอดทนของระบบหัวใจและ

ไหลเวียนเลือดลดลงภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

แสดงใหเห็นวา ภายหลังการฝกตามโปรแกรมเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ผลการทดสอบสมรรถภาพทาง

กายของนักกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่งผูวิจัยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ

และเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทย อายุ 19-59 ปของกลุมที่ฝกโปรแกรมแบบครบวงจร

พบวา สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายเปอรเซ็นตไขมันในรางกายลดลง ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือ

ความอดทนของกลามเนื้อขาเพิ่มขึ้นความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขา

ดานหลังเพิ่มขึ้นความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ลดลงความอดทนของระบบ

หัวใจและไหลเวียนเลือดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการฝก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ผลของการเปรียบเทียบโปรแกรมแบบวงจร ที่มีตอสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑามหาวิทยาลัย

จากกการศึกษาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยใช

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของแบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทย 

ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน

และมือความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขาความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังความ

ละความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

ผลการวิจัยพบวา กอนการฝก ภายลังการฝกสัปดาหที่ 6 และภายหลังการฝกสัปดาหที่ 8 สามารถพัฒนาสมรรถภาพ

ทางกายดานเปอรเซ็นตไขมันในรางกายอยูในเกณฑมาตรฐานที่สมสวน ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมืออยู

ในเกณฑมาตรฐานที่ดีมาก ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขาอยูในเกณฑมาตรฐานที่ดีมาก ความออน

ตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังอยูในเกณฑมาตรฐานที่ดีมาก ความแคลวคลองวองไวและ

ความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนท่ีอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีดีมากและความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียน

เลือดอยูในเกณฑมาตรฐานที่ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการฝก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

แสดงใหเห็นวาการฝกในแตละสถานีเหลานี้จะถูกออกแบบเพื่อเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อ อยา

แตละสถานี นั้นยังไดผลทางดานสมรรถภาพการใชออกซิเจนสูงสุดอีกดวย (ธีรศักดิ์อาภาวัฒนาสกุล 

2011) กลาววา การฝกแบบวงจรเปนรูปแบบของการออกกําลังกายที่รวมการฝกความ

แข็งแรง ความอดทน หรือระบบไหลเวียนหายใจ การฝกแบบนี้สามารถใชผูดูแลเพียงคนเดียว โดยผูฝกจะหมุนเวียน

กันปฏิบัติกิจกรรมในแตละสถานีท่ีกําหนดไว ในการฝกครั้งหนึ่งจะสามารถพัฒนาทุกสวนของรางกายและ

กลาวสรุปวา การฝกแบบวงจรเปนวิธีการฝกที่ใหผลดีในการพัฒนาความแข็งแรงและความ

วยเพิ่มความอดทนของระบบไหลเวียนและระบบหายใจไดดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ สาธิก  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

วินาทีหลังการฝกสัปดาหที่ 6 เทากับ 18.57วินาที 

วินาทีแสดงใหเห็นวาความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ครั้ง หลังการฝกสัปดาหที่ 6 เทากับ 

ครั้งแสดงใหเห็นวาความอดทนของระบบหัวใจและ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สัปดาห ผลการทดสอบสมรรถภาพทาง

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของแบบทดสอบ

ของกลุมที่ฝกโปรแกรมแบบครบวงจร

พบวา สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายเปอรเซ็นตไขมันในรางกายลดลง ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมือ

ความอดทนของกลามเนื้อขาเพิ่มขึ้นความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขา

ดานหลังเพิ่มขึ้นความแคลวคลองวองไวและความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ลดลงความอดทนของระบบ

หัวใจและไหลเวียนเลือดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการฝก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลของการเปรียบเทียบโปรแกรมแบบวงจร ที่มีตอสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑามหาวิทยาลัย

จากกการศึกษาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยใช

ทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทย 

ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน

และมือความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขาความออนตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังความ

ละความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

สามารถพัฒนาสมรรถภาพ

ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและมืออยู

ในเกณฑมาตรฐานที่ดีมาก ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อขาอยูในเกณฑมาตรฐานที่ดีมาก ความออน

ตัวของหลัง สะโพกและกลามเนื้อขาดานหลังอยูในเกณฑมาตรฐานที่ดีมาก ความแคลวคลองวองไวและ

ยูในเกณฑมาตรฐานท่ีดีมากและความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียน

เลือดอยูในเกณฑมาตรฐานที่ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการฝก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

แสดงใหเห็นวาการฝกในแตละสถานีเหลานี้จะถูกออกแบบเพื่อเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อ อยางไรก็ตามการฝก

ธีรศักดิ์อาภาวัฒนาสกุล 2552) 

กลาววา การฝกแบบวงจรเปนรูปแบบของการออกกําลังกายที่รวมการฝกความ

รถใชผูดูแลเพียงคนเดียว โดยผูฝกจะหมุนเวียน

กันปฏิบัติกิจกรรมในแตละสถานีท่ีกําหนดไว ในการฝกครั้งหนึ่งจะสามารถพัฒนาทุกสวนของรางกายและ Robergs 

กลาวสรุปวา การฝกแบบวงจรเปนวิธีการฝกที่ใหผลดีในการพัฒนาความแข็งแรงและความ

วยเพิ่มความอดทนของระบบไหลเวียนและระบบหายใจไดดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ สาธิก  



 

 

ธนะทักษ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของการฝกแรงตานดวยน้ําหนักตัวแบบวงจร ที่มีตอสมรรถภาพทาทาง

กายที่สัมพันธกับสุขภาพของนักศึกษาชายระดับปริญญาบัณฑิต กลุมตัวอยางเปนนิสิตจุ

ระดับปริญญาตรี เพศชาย อายุ 

ออกกําลังกายตรมปกติ กลุมที่สอง คือกลุมที่ออกกําลังกายดวยโปรแกรมการฝกแรงตานดวยน้ําหนักตัวแบบวงจร 

ทําการฝกวันละ 45 นาที สัปดาหละ

สุขภาพ กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ทดลอง 8 สัปดาห กลุมที่ออกกําลังกายดวยโปรแกรมการฝกแรงตานดวยน้ําหนักตัวแบบวงจรมีการพัฒนา

สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ ในเรื่องของเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความออนตัว ความอดทนของ

ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงของกลามเนื้อ แรงเหยียดแขน แรงเหยียดขา ความอดทนของ

กลามเนื้อ วิดพื้น และงอตัว มากกวาการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

(2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร ที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกลของนัก

กรีฑาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกลไกของนักกรีฑา

บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวบรวมขอมูลจากการท

โปรแกรมการฝกโดยมีนักกีฬากรีฑาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหมเขารับการทดสอบ จํานวน 

สรุปไดดังนี ้1) การทดสอบแรงบีบมือ พบวา ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนเพิ่มขึ้น ไดคาเฉลี่ยผลตาง เทากับ 

กิโลกรัม 2)การทดสอบแรงเหยียดขา พบวา ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาเพิ่มขึ้น ไดคาเฉลี่ยผลตาง เทากับ 

กิโลกรัม 3) การทดสอบยืนกระโดดไกล พบวา พลังระเบิดของกลามเนื้อขาเพิ่มขึ้น ไดคาเฉลี่ยผลตางเทากับ 

เซนติเมตร 4) การทดสอบยืนกมตัว พบวา ความออนตัวเพิ่

วัดปริมาตรความจุปอด พบวา ความจุปอดเพิ่มขึ้น ไดคาเฉลี่ยผลตาง เทากับ

ของ 40 เมตร พบวา ความคลองแคลววองไวเพิ่มขึ้น โดยไดคาเฉลี่ยผลตาง เทากับ 

50 เมตร พบวา ความเร็วเพิ่มขึ้น โดยไดคาเฉลี่ยผลตาง เทากับ

เพียรชัย คําวงษ (2559)ไดทําการศึกษา เรื่อง ผลของการฝกแบบวงจรตอความคลองแคลว ความอดทนและความ

แข็งแรงของกลามเนื้อของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส วัตถุประส

คลองแคลว ความอดทน และความแข็งแรงของกลามเนื้อของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาเทเบิล

เทนนิส จํานวน 14 คน แบงออกเปน 

รวมกับการฝกแบบวงจร และกลุมควบคุมที่ฝกเทเบิลเทนนิสเพียงอยางเดียว เปนระยะเวลา 

พบวา ภายหลังการฝก 8 สัปดาห กลุมทดลอง มีความอดทน ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและแขนดีขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

แข็งแรงของกลามเนื้อแขนไมแตกตางกันทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมภายหลัง

การฝก 8 สัปดาห พบวา ความอดทน

ก็ตามความคลองแคลว ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและแขน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สรุปไดวา การฝก

แบบวงจรนั้นทําใหความอดทนของกลามเนื้อมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการฝกแบบนี้เนนการฝกแต

เปนตัวกําหนด ทําใหสงเสริมทางดานความอดทนของกลามเนื้อไดดีขึ้นแสดงใหเห็นวา โปรแกรมการฝกนี้สามารถ

นําไปใชสําหรับการฝกเพื่อพัฒนาทักษะดานความอดทนของกลามเนื้อในนักกีฬาเทเบิลเทนนิสได

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของการฝกแรงตานดวยน้ําหนักตัวแบบวงจร ที่มีตอสมรรถภาพทาทาง

กายที่สัมพันธกับสุขภาพของนักศึกษาชายระดับปริญญาบัณฑิต กลุมตัวอยางเปนนิสิตจุ

ระดับปริญญาตรี เพศชาย อายุ 18-22 ป จํานวน 60 คน แบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 20 

ออกกําลังกายตรมปกติ กลุมที่สอง คือกลุมที่ออกกําลังกายดวยโปรแกรมการฝกแรงตานดวยน้ําหนักตัวแบบวงจร 

นาที สัปดาหละ 3 วัน เปนเวลา 8 สัปดาห ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับ

สุขภาพ กอนการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา หลังการ

สัปดาห กลุมที่ออกกําลังกายดวยโปรแกรมการฝกแรงตานดวยน้ําหนักตัวแบบวงจรมีการพัฒนา

งกายที่สัมพันธกับสุขภาพ ในเรื่องของเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความออนตัว ความอดทนของ

ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงของกลามเนื้อ แรงเหยียดแขน แรงเหยียดขา ความอดทนของ

กลามเนื้อ วิดพื้น และงอตัว มากกวาการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สอดค

ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร ที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกลของนัก

กรีฑาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกลไกของนักกรีฑา

บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวบรวมขอมูลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกกอนและหลังเขารับการฝกตาม

โปรแกรมการฝกโดยมีนักกีฬากรีฑาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหมเขารับการทดสอบ จํานวน 

การทดสอบแรงบีบมือ พบวา ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนเพิ่มขึ้น ไดคาเฉลี่ยผลตาง เทากับ 

การทดสอบแรงเหยียดขา พบวา ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาเพิ่มขึ้น ไดคาเฉลี่ยผลตาง เทากับ 

การทดสอบยืนกระโดดไกล พบวา พลังระเบิดของกลามเนื้อขาเพิ่มขึ้น ไดคาเฉลี่ยผลตางเทากับ 

การทดสอบยืนกมตัว พบวา ความออนตัวเพิ่มขึ้น ไดคาเฉลี่ยผลตาง เทากับ

วัดปริมาตรความจุปอด พบวา ความจุปอดเพิ่มขึ้น ไดคาเฉลี่ยผลตาง เทากับ 345 มิลลิลิตร 

เมตร พบวา ความคลองแคลววองไวเพิ่มขึ้น โดยไดคาเฉลี่ยผลตาง เทากับ 0.41 วินาที

เมตร พบวา ความเร็วเพิ่มขึ้น โดยไดคาเฉลี่ยผลตาง เทากับ0.43 วินาที และ ภรัณยู   สกุลชิต และ

ไดทําการศึกษา เรื่อง ผลของการฝกแบบวงจรตอความคลองแคลว ความอดทนและความ

แข็งแรงของกลามเนื้อของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการฝกแบบวงจรตอความ

และความแข็งแรงของกลามเนื้อของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาเทเบิล

คน แบงออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 7 คน ประกอบดวยกลุมทดลองเปนกลุมที่ฝกเทเบิลเทนนิส

ร และกลุมควบคุมที่ฝกเทเบิลเทนนิสเพียงอยางเดียว เปนระยะเวลา 

สัปดาห กลุมทดลอง มีความอดทน ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและแขนดีขึ้นอยางมี

05 อยางไรก็ตามความคลองแคลวไมแตกตางกันทางสถิติ กลุมควบคุมมีความอดทนและ

ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยางไรก็ตามความคลองแคลวและความ

แข็งแรงของกลามเนื้อแขนไมแตกตางกันทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมภายหลัง

สัปดาห พบวา ความอดทนของกลามเนื้อมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ก็ตามความคลองแคลว ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและแขน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สรุปไดวา การฝก

แบบวงจรนั้นทําใหความอดทนของกลามเนื้อมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการฝกแบบนี้เนนการฝกแต

เปนตัวกําหนด ทําใหสงเสริมทางดานความอดทนของกลามเนื้อไดดีขึ้นแสดงใหเห็นวา โปรแกรมการฝกนี้สามารถ

นําไปใชสําหรับการฝกเพื่อพัฒนาทักษะดานความอดทนของกลามเนื้อในนักกีฬาเทเบิลเทนนิสได
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของการฝกแรงตานดวยน้ําหนักตัวแบบวงจร ที่มีตอสมรรถภาพทาทาง

กายที่สัมพันธกับสุขภาพของนักศึกษาชายระดับปริญญาบัณฑิต กลุมตัวอยางเปนนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

20 คน กลุมที่ 1 คือ กลุมที่ 

ออกกําลังกายตรมปกติ กลุมที่สอง คือกลุมที่ออกกําลังกายดวยโปรแกรมการฝกแรงตานดวยน้ําหนักตัวแบบวงจร 

สัปดาห ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับ

สัปดาห ผลการวิจัยพบวา หลังการ

สัปดาห กลุมที่ออกกําลังกายดวยโปรแกรมการฝกแรงตานดวยน้ําหนักตัวแบบวงจรมีการพัฒนา

งกายที่สัมพันธกับสุขภาพ ในเรื่องของเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความออนตัว ความอดทนของ

ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงของกลามเนื้อ แรงเหยียดแขน แรงเหยียดขา ความอดทนของ

สอดคลองกับ กรัณย ปญโญ 

ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร ที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกลของนัก

กรีฑาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกลไกของนักกรีฑา

ดสอบสมรรถภาพทางกลไกกอนและหลังเขารับการฝกตาม

โปรแกรมการฝกโดยมีนักกีฬากรีฑาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหมเขารับการทดสอบ จํานวน 10 คนผลการวิจัย

การทดสอบแรงบีบมือ พบวา ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนเพิ่มขึ้น ไดคาเฉลี่ยผลตาง เทากับ 1.55 

การทดสอบแรงเหยียดขา พบวา ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาเพิ่มขึ้น ไดคาเฉลี่ยผลตาง เทากับ 5.36 

การทดสอบยืนกระโดดไกล พบวา พลังระเบิดของกลามเนื้อขาเพิ่มขึ้น ไดคาเฉลี่ยผลตางเทากับ 5.90 

มขึ้น ไดคาเฉลี่ยผลตาง เทากับ 3.10 เซนติเมตร 5) การ

มิลลิลิตร 6) การทดสอบวิ่งเก็บ

วินาที 7) การทดสอบว่ิงเร็ว 

วินาที และ ภรัณยู   สกุลชิต และ 

ไดทําการศึกษา เรื่อง ผลของการฝกแบบวงจรตอความคลองแคลว ความอดทนและความ

งคเพื่อเปรียบเทียบผลการฝกแบบวงจรตอความ

และความแข็งแรงของกลามเนื้อของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาเทเบิล

คน ประกอบดวยกลุมทดลองเปนกลุมที่ฝกเทเบิลเทนนิส

ร และกลุมควบคุมที่ฝกเทเบิลเทนนิสเพียงอยางเดียว เปนระยะเวลา 8 สัปดาห ผลการวิจัย

สัปดาห กลุมทดลอง มีความอดทน ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและแขนดีขึ้นอยางมี

กลุมควบคุมมีความอดทนและ

อยางไรก็ตามความคลองแคลวและความ

แข็งแรงของกลามเนื้อแขนไมแตกตางกันทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมภายหลัง

ของกลามเนื้อมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยางไร

ก็ตามความคลองแคลว ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและแขน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สรุปไดวา การฝก

แบบวงจรนั้นทําใหความอดทนของกลามเนื้อมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการฝกแบบนี้เนนการฝกแตละวงจรโดยใชเวลา

เปนตัวกําหนด ทําใหสงเสริมทางดานความอดทนของกลามเนื้อไดดีขึ้นแสดงใหเห็นวา โปรแกรมการฝกนี้สามารถ

นําไปใชสําหรับการฝกเพื่อพัฒนาทักษะดานความอดทนของกลามเนื้อในนักกีฬาเทเบิลเทนนิสได 



 

 

ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

 1. จากการคนพบหลังการทดลอง นักกีฬาทําการทดลองมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นในทุกๆ ดาน

ทางผูฝกสอนจึงไดนําโปรแกรมการฝกมาใชกับนักกีฬากรีฑาเพื่อสรางเสริมสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑาแบบ

วงจรตามโปรแกรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น

 2. การฝกแบบวงจรจากการวิจัยนี้ควรเพิ่มความห

และระยะเวลาระหวางวงจร เพื่อพัฒนาทักษะทางดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

3. เพื่อใหเกิดความคุนเคยกับรูปแบบการฝกแบบวงจร ผูฝกสอนอาจใหนักกีฬาลองเลนอุปกรณในแตละ

สถานีกอนการฝกซอมจริงเพื่อใหเกิดควา

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป

 1. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการฝกแบบวงจรที่เหมาะสมกับเพศและวัยที่แตกตางกัน เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และเปนการปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได

 2. ควรสรางโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจรเปรียบเทียบกับโปรแกรมการฝกชนิดอื่นหรือกับนักกีฬาชนิด

อื่นๆ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของโปรแกรม

 3.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบนักกีฬากรีฑาในหลายๆ กลุม เชน กลุมนักกีฬากรีฑาประเภทลูระยะกลาง 

ระยะไกล หรือประเภทลานเปนตน
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากการคนพบหลังการทดลอง นักกีฬาทําการทดลองมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นในทุกๆ ดาน

ทางผูฝกสอนจึงไดนําโปรแกรมการฝกมาใชกับนักกีฬากรีฑาเพื่อสรางเสริมสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑาแบบ

วงจรตามโปรแกรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

การฝกแบบวงจรจากการวิจัยนี้ควรเพิ่มความหนัก เชน เพิ่มความยากของทาฝก ความเร็วในการฝก

และระยะเวลาระหวางวงจร เพื่อพัฒนาทักษะทางดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เพื่อใหเกิดความคุนเคยกับรูปแบบการฝกแบบวงจร ผูฝกสอนอาจใหนักกีฬาลองเลนอุปกรณในแตละ

สถานีกอนการฝกซอมจริงเพื่อใหเกิดความคุนเคย 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการฝกแบบวงจรที่เหมาะสมกับเพศและวัยที่แตกตางกัน เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และเปนการปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได 

ควรสรางโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจรเปรียบเทียบกับโปรแกรมการฝกชนิดอื่นหรือกับนักกีฬาชนิด

อื่นๆ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของโปรแกรม 

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบนักกีฬากรีฑาในหลายๆ กลุม เชน กลุมนักกีฬากรีฑาประเภทลูระยะกลาง 

เภทลานเปนตน 

ผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร ที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกลของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.วารสารครุศาสตร, 39 ,35-53.

2552). หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา. กรุงเทพมหานคร:  

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

วิทยาศาสตรการกีฬา.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร

ภรัณยู  สกุลชิต และเพยีรชัย คําวงษ. (2559). ผลของการฝกแบบวงจรตอความคลองแคลว ความอดทนและ

ความแข็งแรงของกลามเนื้อของนักกฬีาเทเบิลเทนนิส. วารสารบณัฑิตวิจยั, 115

ผลของการฝกแรงตานดวยน้ําหนักตัวทีม่ีตอสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสขุภาพ

นักศึกษาชาย ระดับปริญญาบัณฑิต. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

หลักการฝกกีฬาสําหรับผูฝกสอนกีฬา.พิมพครั้งท่ี 4. กรุงเทพมหานคร 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สํานักวิทยาศาสตรการกีฬากรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.(2556). แบบทดสอบสมรรถภาพ

แบบทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทยอายุ

http://ft.dpe.go.th/app/public/download/Test_19-59.pdf 
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จากการคนพบหลังการทดลอง นักกีฬาทําการทดลองมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นในทุกๆ ดาน 

ทางผูฝกสอนจึงไดนําโปรแกรมการฝกมาใชกับนักกีฬากรีฑาเพื่อสรางเสริมสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑาแบบ

นัก เชน เพิ่มความยากของทาฝก ความเร็วในการฝก

เพื่อใหเกิดความคุนเคยกับรูปแบบการฝกแบบวงจร ผูฝกสอนอาจใหนักกีฬาลองเลนอุปกรณในแตละ

ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการฝกแบบวงจรที่เหมาะสมกับเพศและวัยที่แตกตางกัน เพื่อใหเกิด

ควรสรางโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจรเปรียบเทียบกับโปรแกรมการฝกชนิดอื่นหรือกับนักกีฬาชนิด

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบนักกีฬากรีฑาในหลายๆ กลุม เชน กลุมนักกีฬากรีฑาประเภทลูระยะกลาง 

ผลของโปรแกรมการฝกซอมแบบวงจร ที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกลของ 

53. 

สํานักพิมพโอเดียนสโตร. 

ผลของการฝกแบบวงจรตอความคลองแคลว ความอดทนและ 

, 115-124. 

ผลของการฝกแรงตานดวยน้ําหนักตัวทีม่ีตอสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสขุภาพ 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  

กรุงเทพมหานคร : 

แบบทดสอบสมรรถภาพ 

นสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทยอายุ19-59 ป.  
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สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาที่เรียน ในรายวิชา 

กีฬานนัทนาการและการ ออกกําลังกายกับเกณฑมาตรฐานของการกีฬาแหงประเทศไทย.  

วิทยานิพนธ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ. 
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Measurement and Eva luation  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

พูลศิริ แสงวาโท

บทคัดยอ 
การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดยใชนิทานอีสป” มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 1 โดยใชนิทานอีสป ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

2561 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความโดยใชนิทานอีสป และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ คารอยละ 

สถิติทดสอบแบบ Parametic 

วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง 

 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดยใชนิทานอีสปสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชนิทานอสีป

 
พูลศิริ แสงวาโท

1  พัทธนันท พาปอ
2
 ปพิชญา พรหมกันธา

3
 ปุน ชมภูพระ

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

โดยใชนิทานอีสป ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 

ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 25 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความโดยใชนิทานอีสป และ

สัมฤทธิ์การอานจับใจความ โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและหาคาดัชนีความสอดคลอง 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (�̅), และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Parametic ใชสูตร t-test แบบ independent สําหรับเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลัง

วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง  

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดยใชนิทานอีสปสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ 1, การอานจับใจความสําคัญ 2, นิทานอีสป 

                   
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ (thaiedu@cpru.ac.th) 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ
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โดยใชนิทานอสีป 

ปุน ชมภูพระ
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  

มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 

ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 กลุมตัวอยางที่

คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความโดยใชนิทานอีสป และ

สัมฤทธิ์การอานจับใจความ โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและหาคาดัชนีความสอดคลอง 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

รียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลัง

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังเรียน 

นิทานอีสป 3  



 

 

The Developing of Achievement in Reading Comprehension  

of Prathomsuk 1 Students by Using Aesop's Fables

Phoonsiri Saengwatho

 

Abstract 
 “The Developing of Achievement in Reading Comprehension of Prathomsuk 1 Students 

by Using Aesop's Fables” the objective was to compare achievement in reading comprehension 

of prathomsuk 1 students by using Aesop's fables. The population used in the researc

prathomsuksa 1 students who were studying in the academic year 2018, the schools under the 

Office of Primary Educational Service Area 5. A subject that was used in the research is the 

students in prathomsuksa 1 sec. 1 of 25 students by selecting a sp

that is used in the research include the lesson plan for Understanding by using Aesop's Fables, 

and reading achievement tested By passing the examination of experts and the value for the 

index of conformity (IOC), analyze d

values, Percentage, average values 

statistics using the t-test form (independent) to compare the analysis of the data before the 

and after a test, to compare the test scores before and after a test scores of the experimental 

group. 

 The results of the study showed that learning achievement in reading comprehension is 

significantly after learning higher than before studying at a

 

Keyword : achievement in reading comprehension
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1. บทนํา  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

ใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก 

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน 

รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ

บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น แนวทางการจัดการเรียน

การสอนท่ีสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร คือ การสอนภาษาภาษาไทยเพื่อการสื่

ที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนานักเรียนใหสามารถนําทักษะพื้นฐานภาษาไทยทั้ง 

การพูด การอานและการเขียนไปใชในชีวิตประจําวันได

การเรียนการสอนภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญ ในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 

การอานและการฟงเปนทักษะของการรับรูเรื่องราว ความรู ประสบการณ สวนการพูดและการเขียนเปนทักษะของ

การแสดงออกดวยการแสดงความคิดเห็น ความรูและประสบการณ การเรียนภาษาไทยจึ

ใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางพินิจพิเคราะห สามารถนําความรู ความคิดมาเลือกใชเรียบเรียงคํามาใชตาม

หลักภาษาไดถูกตองตรงตามความหมาย กาลเทศะและใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2549, หนา 80) การอานจับใจความ

ตองจับสาระสําคัญของเรื่องที่อานได 

นักเรียนมีพัฒนาการดานตาง ๆ เพิ่มขึ้นถานักเรียนขาดทักษะดังกลาวยอมมีผลกระทบ

อยางมาก (ประภากรณ พาปอ

นั้น จําเปนตองฝกทักษะตาง ๆ ใหสัมพันธกันท้ังการรับเขามา คือ การอานและการฟงกับทักษะการถายทอดออกไป 

คือ การพูดและการเขียน  ในด

ตอการสื่อสารอยางยิ่ง 

จากปญหาการอานของนักเรียนและเพื่อเปนการแกปญหา ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพรอมทั้งวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั

ปที่ 1/1 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 

นักเรียนมีปญหาทางดานการอานจับใจความสําคัญสิ่งเหลานี้เปนสาเหตุใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ต่ําและการที่นักเรียนอานจับใจความไมถูกตองยังมีผลกระทบตอไปในการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นอีกดวย

ผูวิจัยไดคิดหาแนวทางแกปญหาดังกลาว จึงไดศึกษาหานวัตกรรมทั้งเกาและใหมนํามาแกปญหา จึงพบวาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะกา

จะทําใหสามารถแกปญหาดังกลาวได 

เพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และมีความสนใจในบทเรียนมาก

ใหเปนท้ังคนดีและคนเกงและดี ครูควรเลือกใชสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก

ที่ไดกลาวถึงสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและสามารถพัฒนาเด็ก

จะใชสมองซีกขวาในการเรียนรูที่เสริมสรางกระบวนการคิดจินตนาการเด็ก ๆ ทุกคนชอบฟง นิทาน เด็กจะไมเบื่อถา
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติ 

ใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก 

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน 

จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ

บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น แนวทางการจัดการเรียน

การสอนท่ีสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร คือ การสอนภาษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเปนรูปแบบการสอน

ที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนานักเรียนใหสามารถนําทักษะพื้นฐานภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะไดแก คือ ทักษะดาน การฟง 

การพูด การอานและการเขียนไปใชในชีวิตประจําวันได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 

การเรียนการสอนภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญ ในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 

การอานและการฟงเปนทักษะของการรับรูเรื่องราว ความรู ประสบการณ สวนการพูดและการเขียนเปนทักษะของ

การแสดงออกดวยการแสดงความคิดเห็น ความรูและประสบการณ การเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนเพื่อการสื่อสาร 

ใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางพินิจพิเคราะห สามารถนําความรู ความคิดมาเลือกใชเรียบเรียงคํามาใชตาม

หลักภาษาไดถูกตองตรงตามความหมาย กาลเทศะและใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การอานจับใจความถือเปนหัวใจสําคัญของการอานและเปนทักษะเบื้องตนในการอานหนังสือผูอาน

ตองจับสาระสําคัญของเรื่องที่อานได (สุปราณี  พัดทอง, 2545, หนา 65-73) เปนพื้นฐานที่สําคัญตอผูเรียนทําให

นักเรียนมีพัฒนาการดานตาง ๆ เพิ่มขึ้นถานักเรียนขาดทักษะดังกลาวยอมมีผลกระทบกับการเรียนของนักเรียนเปน

ประภากรณ พาปอ, 2555, หนา 2) ดังนั้น การสอนภาษาไทยใหบรรลุวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองฝกทักษะตาง ๆ ใหสัมพันธกันท้ังการรับเขามา คือ การอานและการฟงกับทักษะการถายทอดออกไป 

คือ การพูดและการเขียน  ในดานการเขียน ถือเปนทักษะที่ยุงยากซับซอนและเปนทักษะถายทอดที่สําคัญ

จากปญหาการอานของนักเรียนและเพื่อเปนการแกปญหา ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพรอมทั้งวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5

นักเรียนมีปญหาทางดานการอานจับใจความสําคัญสิ่งเหลานี้เปนสาเหตุใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

และการที่นักเรียนอานจับใจความไมถูกตองยังมีผลกระทบตอไปในการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นอีกดวย

ผูวิจัยไดคิดหาแนวทางแกปญหาดังกลาว จึงไดศึกษาหานวัตกรรมทั้งเกาและใหมนํามาแกปญหา จึงพบวาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะการอ าน  จับใจความโดยใชนิทานอีสป

จะทําใหสามารถแกปญหาดังกลาวได  ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกทักษะ

เพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และมีความสนใจในบทเรียนมากหากบทเรียนนั้นมีการใชนิทานประกอบบทเรียนหรือกิจกรรมซึ่งการพัฒนาเด็ก 

คนดีและคนเกงและดี ครูควรเลือกใชสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ซึ่งวิชัย วงษใหญ 

ที่ไดกลาวถึงสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและสามารถพัฒนาเด็กใหมีความรูคูความดีวา

จะใชสมองซีกขวาในการเรียนรูที่เสริมสรางกระบวนการคิดจินตนาการเด็ก ๆ ทุกคนชอบฟง นิทาน เด็กจะไมเบื่อถา
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มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติ 

ใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก 

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน 

จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น แนวทางการจัดการเรียน

อสาร ซึ่งเปนรูปแบบการสอน

ทักษะไดแก คือ ทักษะดาน การฟง  

หนา 4) 

การเรียนการสอนภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญ ในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 

การอานและการฟงเปนทักษะของการรับรูเรื่องราว ความรู ประสบการณ สวนการพูดและการเขียนเปนทักษะของ

งตองเรียนเพื่อการสื่อสาร 

ใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางพินิจพิเคราะห สามารถนําความรู ความคิดมาเลือกใชเรียบเรียงคํามาใชตาม

หลักภาษาไดถูกตองตรงตามความหมาย กาลเทศะและใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (วิมลรัตน สุนทรโรจน, 

ถือเปนหัวใจสําคัญของการอานและเปนทักษะเบื้องตนในการอานหนังสือผูอาน

เปนพื้นฐานที่สําคัญตอผูเรียนทําให

กับการเรียนของนักเรียนเปน

ดังนั้น การสอนภาษาไทยใหบรรลุวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองฝกทักษะตาง ๆ ใหสัมพันธกันท้ังการรับเขามา คือ การอานและการฟงกับทักษะการถายทอดออกไป 

านการเขียน ถือเปนทักษะที่ยุงยากซับซอนและเปนทักษะถายทอดที่สําคัญ 

จากปญหาการอานของนักเรียนและเพื่อเปนการแกปญหา ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพรอมทั้งวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

5 พบวาในปการศึกษา 2561    

นักเรียนมีปญหาทางดานการอานจับใจความสําคัญสิ่งเหลานี้เปนสาเหตุใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

และการที่นักเรียนอานจับใจความไมถูกตองยังมีผลกระทบตอไปในการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นอีกดวย

ผูวิจัยไดคิดหาแนวทางแกปญหาดังกลาว จึงไดศึกษาหานวัตกรรมทั้งเกาและใหมนํามาแกปญหา จึงพบวาการจัด

รอ าน  จับใจความโดยใชนิทานอีสป 

ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกทักษะ 

เพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

หากบทเรียนนั้นมีการใชนิทานประกอบบทเรียนหรือกิจกรรมซึ่งการพัฒนาเด็ก  

ซึ่งวิชัย วงษใหญ (2541, หนา 34-36)  

ใหมีความรูคูความดีวา “วัยเด็กเล็ก

จะใชสมองซีกขวาในการเรียนรูที่เสริมสรางกระบวนการคิดจินตนาการเด็ก ๆ ทุกคนชอบฟง นิทาน เด็กจะไมเบื่อถา



 

 

ครูสามารถเลาเรื่อง ไดอยางสนุกสนานเราความสนใจฝกทักษะการฟง ความคิดคานิยมคุณธรรมจริยธรรมโดยผาน

นิทาน” 

 จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของนิทานอีสปที่สามารถนํามาปรับเพื่อพัฒนาทักษะการ

อานของนักเรียน ดังนั้นจึงสนใจที่จะทําวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ

ที่ 1 โดยใชนิทานอีสป 

 

2. วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัย

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปน

ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2561 

 

กลุมตัวอยางในการวิจัย

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ปการศึกษา 2561 จํานวน 25

  

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

1. ตัวแปรตน

  2. ตัวแปรตาม

 

 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ คือ 

เรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 

 

 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชทดลอง 

นาท)ี ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
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ครูสามารถเลาเรื่อง ไดอยางสนุกสนานเราความสนใจฝกทักษะการฟง ความคิดคานิยมคุณธรรมจริยธรรมโดยผาน

าวมาขางตนผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของนิทานอีสปที่สามารถนํามาปรับเพื่อพัฒนาทักษะการ

ดังนั้นจึงสนใจที่จะทําวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ประชากรในการวิจัย 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

2561 จํานวน 70 คน 

กลุมตัวอยางในการวิจัย 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู                    

 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   

  

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน ไดแก วิธีการสอนอานจับใจความสําคัญโดยใชนิทานอีสป

ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย  

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ คือ การสอนอานจับใจความสําคัญโดยใชนิทานอีสป

เรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชทดลอง 

ปการศึกษา 2561 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ครูสามารถเลาเรื่อง ไดอยางสนุกสนานเราความสนใจฝกทักษะการฟง ความคิดคานิยมคุณธรรมจริยธรรมโดยผาน

าวมาขางตนผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของนิทานอีสปที่สามารถนํามาปรับเพื่อพัฒนาทักษะการ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชนิทานอีสป 

ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชนิทานอีสป  

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู                    

)    

ไดแก วิธีการสอนอานจับใจความสําคัญโดยใชนิทานอีสป 

การสอนอานจับใจความสําคัญโดยใชนิทานอีสป กลุมสาระการ

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชทดลอง 10 คาบ (คาบละ 50 



 

 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ หมายถึง 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานจับใจความที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ

เปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียน

2. การอานจับใจความสําคัญ หมายถึง การอานเนื้อเรื่องที่กําหนดใหแลวนักเรียนสา

ลําดับเหตุการณของเรื่องแสดงความคิดเห็นเรื่องที่อาจระบุใจความสําคัญของเรื่องที่อานและบอกขอคิดของเรื่องอานได

 3. นิทานอีสป หมายถึง เปนนิทานที่เลาตอกันมาโดยเชื่อวา อีสป เปนคนรวบรวมไว นิทานอีสปมักมีคติ 

ขอคิดสอนผูฟง นิทานอีสปมักมีเนื้อ

ขอคิด คติตาง ๆ ในตอนทายของนิทานเสมอ และนิทานอีสป ยังเปนที่รูจักแพรหลายในปจจุบัน

 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

7. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 

ตามลําดับดังนี ้ 

   

ประชากรที่ใชในการวิจัย

  ประชากรที่ใชในการวิจั

ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ปการศึกษา 2561 ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  1. แผนการสอนการอานจับใจความสําคญัจากนิทานอีสป จํานวน 

  2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความกอนเรียน

 

 

ตัวแปรตน

การสอนการอานจบัใจความสําคญัโดยการใชนิทานอสีป

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ หมายถึง ผลคะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานจับใจความที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ

เปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

การอานจับใจความสําคัญ หมายถึง การอานเนื้อเรื่องที่กําหนดใหแลวนักเรียนสา

เหตุการณของเรื่องแสดงความคิดเห็นเรื่องที่อาจระบุใจความสําคัญของเรื่องที่อานและบอกขอคิดของเรื่องอานได

นิทานอีสป หมายถึง เปนนิทานที่เลาตอกันมาโดยเชื่อวา อีสป เปนคนรวบรวมไว นิทานอีสปมักมีคติ 

ขอคิดสอนผูฟง นิทานอีสปมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตวชนิดตาง ๆ เนื้อเรื่องเปนที่ถูกใจของเด็ก ๆ ทําใหเด็ก ๆ ไดรับ

ขอคิด คติตาง ๆ ในตอนทายของนิทานเสมอ และนิทานอีสป ยังเปนที่รูจักแพรหลายในปจจุบัน

  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ปการศึกษา 2561 จํานวน 25 คน สอนโดยใชนิทานอีสปเปนสื่อโดยมีขอบเขตการวิจัย

ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2561 จํานวน 70 คน    

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Specific Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
แผนการสอนการอานจับใจความสําคญัจากนิทานอีสป จํานวน 10 แผน

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความกอนเรียน-หลังเรียน จํานวน 

ตัวแปรตาม

ผลสมัฤทธิท์างดานการอานจบัใจความสาํคัญ

ตัวแปรตน 

การสอนการอานจบัใจความสําคญัโดยการใชนิทานอสีป 
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ผลคะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานจับใจความที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ

การอานจับใจความสําคัญ หมายถึง การอานเนื้อเรื่องที่กําหนดใหแลวนักเรียนสามารถตอบคําถาม

เหตุการณของเรื่องแสดงความคิดเห็นเรื่องที่อาจระบุใจความสําคัญของเรื่องที่อานและบอกขอคิดของเรื่องอานได   

นิทานอีสป หมายถึง เปนนิทานที่เลาตอกันมาโดยเชื่อวา อีสป เปนคนรวบรวมไว นิทานอีสปมักมีคติ 

หาเกี่ยวกับสัตวชนิดตาง ๆ เนื้อเรื่องเปนที่ถูกใจของเด็ก ๆ ทําใหเด็ก ๆ ไดรับ

ขอคิด คติตาง ๆ ในตอนทายของนิทานเสมอ และนิทานอีสป ยังเปนที่รูจักแพรหลายในปจจุบัน 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน สํานักงานเขตพื้นที่

คน สอนโดยใชนิทานอีสปเปนสื่อโดยมีขอบเขตการวิจัย

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 

แผน 

หลังเรียน จํานวน 1 ชุด จํานวน 30 ขอ 

ตัวแปรตาม 

ทางดานการอานจบัใจความสาํคัญ 



 

 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  1. แผนการสอนอานจับใจความสําคัญโดยใชนิทานอีสป

  ผูวิจัยเลือกนิทานอีสปที่จะนํามาใชเปนสื่อการอานจับใจความ จํานวน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  นิทานอีสป 

ของเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีใกลตัวหนังสือที่ความนํามาฝกใหอานหรือสอนอานกับเด็กในวัยนี้ ไดแก นิทานอีสป 

ที่ใหคติสอนใจ  

  2. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบวิธีการสรางแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 

เกี่ยวกับการเขียนขอสอบแลว

ตามวัตถุประสงคของ Bloom 

  3. นําสื่อการอานจับใจความที่สรางขึ้นไปใชในแผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความ

โดยใชนิทานอีสปเปนสื่อสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

การศึกษาประถมศึกษา ขอนแกน เขต 

การดําเนินการทดลอง

  การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 

10 สัปดาห สัปดาหละ 1 วัน วันละ 

  1. ผูวิจัยใชผลการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ในข้ันตอนการเลือกกลุมเปนความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนกอนการทดลอง

  2. ผูวิจัยทําการดําเนินก

10 สัปดาห สัปดาหละ 1 วัน ทุกวันพฤหัสบดี รวมทั้งสิ้น 

  3. เมื่อดําเนินการทดลองครบ

 (Pre-Test and Post-test) 

ปที่ 1/1 ดังตารางที่ 1  
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การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แผนการสอนอานจับใจความสําคัญโดยใชนิทานอีสป 

เลือกนิทานอีสปที่จะนํามาใชเปนสื่อการอานจับใจความ จํานวน 

 1) นิทานอีสป เรื่อง ลา ไก และสิงโต 

 2) นิทานอีสป เรื่อง ดอกกุหลาบกับดอกบานไมรูโรย 

 3) นิทานอีสป เรื่อง ลูกหมูกับสองสหาย 

 4) นิทานอีสป เรื่อง ชายหนุมกับนกนอย 

 5) นิทานอีสป เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับสิงโตในกรง                                                                                                                             

 6) นิทานอีสป เรื่อง แมไกตาบอด 

 7) นิทานอีสป เรื่อง สุนัขจอมเกเร 

 8) นิทานอีสป เรื่อง แมกวางกับสิงโต 

 9) นิทานอีสป เรื่อง ชายขี้เกียจ 

 10) นิทานอีสป เรื่อง คนข้ีเหนียวกับทองคํา 

นิทานอีสป 10 เรื่องที่ผูวิจัยเลือกมานั้น เปนเรื่องที่มีลักษณะตรงกับความสนใจในการอาน

ของเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คือ มีลักษณะสนใจนิทานเรื่องราวตาง ๆ เริ่มเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีใกลตัวหนังสือที่ความนํามาฝกใหอานหรือสอนอานกับเด็กในวัยนี้ ไดแก นิทานอีสป 

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบวิธีการสรางแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 

เกี่ยวกับการเขียนขอสอบแลวนํามาสรางเปนแบบทดสอบทายเรื่องโดยยึดหลักการวัดผลการอานจับใจความ 

Bloom เปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 

นําสื่อการอานจับใจความที่สรางขึ้นไปใชในแผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความ

โดยใชนิทานอีสปเปนสื่อสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ขอนแกน เขต 5 

การดําเนินการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561

วัน วันละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งมีลําดับขั้นตอน ดังนี ้

ผูวิจัยใชผลการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ในข้ันตอนการเลือกกลุมเปนความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนกอนการทดลอง

ผูวิจัยทําการดําเนินการทดลองในกิจกรรมการเลานิทานอีสปประกอบคําถามใชเวลาทดลอง 

วัน ทุกวันพฤหัสบดี รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง จํานวน 10 กิจกรรม  

เมื่อดําเนินการทดลองครบ 10 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบกอนและหลังการทดลอง

test) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
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เลือกนิทานอีสปที่จะนํามาใชเปนสื่อการอานจับใจความ จํานวน 10 เรื่อง ดังน้ี   

                                                                                                                             

เรื่องที่ผูวิจัยเลือกมานั้น เปนเรื่องที่มีลักษณะตรงกับความสนใจในการอาน 

าง ๆ เริ่มเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีใกลตัวหนังสือที่ความนํามาฝกใหอานหรือสอนอานกับเด็กในวัยนี้ ไดแก นิทานอีสป  

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบวิธีการสรางแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือกจากเอกสาร

นํามาสรางเปนแบบทดสอบทายเรื่องโดยยึดหลักการวัดผลการอานจับใจความ  

นําสื่อการอานจับใจความที่สรางขึ้นไปใชในแผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความ 

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สํานักงานเขตพื้นที่

2561 ทําการทดลองเปนเวลา  

ผูวิจัยใชผลการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1  

ในข้ันตอนการเลือกกลุมเปนความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนกอนการทดลอง 

ารทดลองในกิจกรรมการเลานิทานอีสปประกอบคําถามใชเวลาทดลอง 

ผูวิจัยทําการทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา 



 

 

ตารางที่ 1  ตารางแบบแผนการทดลอง แบบ 

 

ทดสอบกอนเรียน 

T1 

 

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย

   

   

   

 

ขั้นดําเนินการทดลอง

 ในขั้นดําเนินทดลองผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. นําแบบทดสอบการอานจับใจความ ไปทดสอบกอนเรียนกับกลุมทดลอง

  2. ขั้นกอนการทดลองเปนการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้

       

       

  3. ดําเนินการสอนอานจับใจความ 

โดยใชนิทานอีสป และใชแผนการจัดการเรียนรูที่สอนอานจับใจความโดยใชนิทานอีสปเปนสื่อมีขั้นตอนดังนี้

       

การจัดการเรียนรูที่สอนการอานจับใจค

   

เพื่อเชื่อมโยงเขาสูนิทานอีสปที่จะอานเชนใหนักเรียนดูภาพรองเพลงหรือใชคําถามเพื่อเชื่อมโยงสูนิทานอีสป

   

   

   

แกนักเรียนโดยครูและนักเรียนรวมกันประเมินผล

  4. นําแบบทดสอบการอานจับใจความ ไปทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 1/1 

  5. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะหทางสถิติและขอมูล

ที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ

     1. ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิ เคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ดําเนินการโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 

การจัดการเรียนรู 
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ตารางแบบแผนการทดลอง แบบ Pretest and Posttest Design 

 ทดลอง ทดสอบหลังเรียน

X 

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 

 T1 แทนการทดสอบกอนเรียน 

 X แทนการสอนอานจับใจความโดยใชนิทานอีสป 

 T2 แทนการทดสอบหลังเรียน       

ขั้นดําเนินการทดลอง 

ในขั้นดําเนินทดลองผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

นําแบบทดสอบการอานจับใจความ ไปทดสอบกอนเรียนกับกลุมทดลอง

ขั้นกอนการทดลองเปนการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้

 2.1 การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐาน เรื่องนิทานอีสป

 2.2 ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูและการดําเนินการเกี่ยวกับใบงาน

ดําเนินการสอนอานจับใจความ โดยใชแผนการจัดการเรียนรู ที ่สอนอานจับใจความ

โดยใชนิทานอีสป และใชแผนการจัดการเรียนรูที่สอนอานจับใจความโดยใชนิทานอีสปเปนสื่อมีขั้นตอนดังนี้

 3.1 การจัดกิจกรรมฝกทักษะการอานจับใจความโดยใชนิทานอีสป และใชแผน

การจัดการเรียนรูที่สอนการอานจับใจความ โดยใชนิทานอีสปเปนสื่อ 

  3.1.1 การนําเขาสูบทเรียนครูจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของนักเรียน

เพื่อเชื่อมโยงเขาสูนิทานอีสปที่จะอานเชนใหนักเรียนดูภาพรองเพลงหรือใชคําถามเพื่อเชื่อมโยงสูนิทานอีสป

  3.1.2 การฝกปฏิบัติโดยนักเรียนและครูรวมกันฝกตามขั้

  3.1.3 ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมจากใบกิจกรรมโดยครูคอยแนะนํา

  3.1.4 การวัดและประเมินผลโดยตรวจผลงานและใหขอมูลยอนกลับ

แกนักเรียนโดยครูและนักเรียนรวมกันประเมินผล 

นําแบบทดสอบการอานจับใจความ ไปทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะหทางสถิติและขอมูล

ที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1 ไปวิเคราะหทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ 

ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิ เคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ดําเนินการโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index od Item Objective Congruence
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ทดสอบหลังเรียน 

T2 

นําแบบทดสอบการอานจับใจความ ไปทดสอบกอนเรียนกับกลุมทดลอง 

ขั้นกอนการทดลองเปนการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐาน เรื่องนิทานอีสป 

ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูและการดําเนินการเกี่ยวกับใบงาน 

โดยใชแผนการจัดการเรียนรู ที ่สอนอานจับใจความ 

โดยใชนิทานอีสป และใชแผนการจัดการเรียนรูที่สอนอานจับใจความโดยใชนิทานอีสปเปนสื่อมีขั้นตอนดังนี้ 

การจัดกิจกรรมฝกทักษะการอานจับใจความโดยใชนิทานอีสป และใชแผน 

การนําเขาสูบทเรียนครูจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของนักเรียน

เพื่อเชื่อมโยงเขาสูนิทานอีสปที่จะอานเชนใหนักเรียนดูภาพรองเพลงหรือใชคําถามเพื่อเชื่อมโยงสูนิทานอีสป 

การฝกปฏิบัติโดยนักเรียนและครูรวมกันฝกตามขั้นตอน 

ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมจากใบกิจกรรมโดยครูคอยแนะนํา 

การวัดและประเมินผลโดยตรวจผลงานและใหขอมูลยอนกลับ 

นําแบบทดสอบการอานจับใจความ ไปทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะหทางสถิติและขอมูล 

ไปวิเคราะหทางสถิติ 

ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิ เคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

Index od Item Objective Congruence--IOC) ของแผน 



 

 

     2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบการอานจับใจความ

   

of Item Objective Congruence

   

เครื่องมือประเภทแบบทดสอบที่วัดความรู 

เกณฑกําหนดคาความยากงาย คือ 

โดยผูวิจัยไดนําคาความยากงาย 

   

เครื่องมือที่จําแนกเด็กเกงและเด็กออนได ผูวิจัยใชเกณฑการพิจารณาคาอํานาจจําแนก ที่มีคาระหวาง 

ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก 

ขอสอบทั้งหมด 60 ขอ 

   

ของ Cronbach 

    

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  1. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิจัย

   

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

   

ใชสูตร t-test แบบ independent

 

8. ผลการวิจัย 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู

สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลได ดังตารางที่ 

 

ตารางที่ 2  สรุปผลการวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์

โดยใชนิทานอีสป 

 

คะแนนทดสอบ N 

กอนเรียน 25 

หลังเรียน 25 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบการอานจับใจความ 

 2.1 วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 

of Item Objective Congruence--IOC) ของแบบทดสอบ 

 2.2 วิเคราะหคาความยากงาย (p) คาความยากงาย (difficulty

เครื่องมือประเภทแบบทดสอบที่วัดความรู (knowledge) ที่ระบุวาขอสอบนั้นยากงายเพียงใด ใชสัญลักษณ 

เกณฑกําหนดคาความยากงาย คือ 0.20-0.80 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไวจํานวน 

โดยผูวิจัยไดนําคาความยากงาย (difficulty) คือ มีคาระหวาง 0.20-0.80 

 2.3 คาอํานาจจําแนก (r) คาอํานาจจําแนก (discrimination

เครื่องมือที่จําแนกเด็กเกงและเด็กออนได ผูวิจัยใชเกณฑการพิจารณาคาอํานาจจําแนก ที่มีคาระหวาง 

ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก (discrimination) ตั้งแต 0.20-1.00 โดยคัดเลือกมา 

 2.4 วิเคราะหคาความเชื่อมั ่นของแบบทดสอบใชสูตรการหาคาความเชื่อมั ่น

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิจัย 

 สถิต ิพื ้นฐานที ่ใช ในการว ิจ ัยครั ้งนี ้ ได แก  ค า เฉลี ่ย (Arithmetic Mean

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียน 

independent 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลได ดังตารางที่ 2  

สรุปผลการวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิก์ารอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดยใชนิทานอีสป กอนและหลังเรียน 

 S.D. Min Max t 

13.04 1.27 
11.00 27.00 16.00 

22.40 3.74 

.05 
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เนื ้อหาโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index  

difficulty) คือ คุณสมบัติของ

ที่ระบุวาขอสอบนั้นยากงายเพียงใด ใชสัญลักษณ (p) 

ผูวิจัยสรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไวจํานวน 30 ขอ 

discrimination) คือ คุณสมบัติของ

เครื่องมือที่จําแนกเด็กเกงและเด็กออนได ผูวิจัยใชเกณฑการพิจารณาคาอํานาจจําแนก ที่มีคาระหวาง 0.20-1.00 

โดยคัดเลือกมา 30 ขอ จาก

วิเคราะหคาความเชื่อมั ่นของแบบทดสอบใชสูตรการหาคาความเชื่อมั ่น 

Arithmetic Mean) ,   

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน           

านจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชนิทานอีสป 

การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  

Sig.(2-tailed) 

 0.00 



 

 

  จากตารางที่ 2 คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉลี่ย 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) เทากับ 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. 

สําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

  สรุปไดวา หลังจากเรียนดวย

แลวนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งเปนไป ตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับสมมติฐาน   

ที่ผูวิจัยกําหนดไว       

 

9. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 อภิปรายผล 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชนิทานอีสปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยไดเลือกนิทานอีสปมาเปนสวน

หนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอานจับใจความ พบวานิทานอีสปสามารถพัฒนาการอานของนักเรียน

ได ท้ังน้ีเนื่องจากผูวิจัยไดเลือกนิทานที่ตรง และสอดคลองกับความคิดเห็นของวัลนิกา ฉลากบาง 

ที่กลาวถึงความสนใจการอานแตละชวงวัยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 

จากการลงมือปฏิบัติ  มีความอยากรูอยากเห็น ชอบสํารวจสิ่ งตาง ๆ รอบตัว ชางซัก ชางถาม เรียนรู

จากประสบการณตรงเรียนรูจากการเลน สนใจการอาน การพูด ชอบใชจินตนาการ การอานมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ 

จินตนาการ และความคิดสรางสรรคของเด็ก การพูดจะชวยใหเด็กสามารถปรับตัวเขากับคนอื่นไดดีขึ้น 

เขาใจความคิด ความรูสึกคนอื่น และทําใหผูอื่นเขาใจความรูสึกเด็ก นอกจากนี้จากผลการศึกษาของสมศักดิ์ 

ปริปุรณะ (2542, หนา 59 

เชน การจับใจความสําคัญของเรื่อง รูจักการโตตอบคําถามระหวางผูเลาและผูฟง เพิ่มพูนคําศัพท และขยาย

ประสบการณของตนเองอยางกวางขวาง และสอดคลองกับ ผลการศึกษาของภารดี ศรีประยูร 

ไดกลาวไววานิทานสงผลตอการเรียนการสอนกลาวคื

ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินทําใหเด็กราเริงแจมใสสมวัยนิทานชวยเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดี หรือผิดบางประการ

ของเด็กเกี่ยวกับความเชื่อ ความกลัว และสอนจริยธรรมแกเด็ก นิทานจะทําใหเด็ก ๆ หรือผูฟงสามารถ

ใชกระบวนการคิดพิจารณาแกปญหาได อีกทั้งเปนเครื่องมือฝกทักษะทางภาษาและกระบวนการคิดฝกใหเด็กเปนผูรู

จักฟง มีสมาธิ รูจักสํารวมอิริยาบถของตนเอง ดังนั้นจึงควรใชนิทานสงเสริมการอานเพื่อสรางความสัมพันธอยาง

ใกลชิดกับเด็ก นอกจากนี้จากแนวคิดของเกริก ยุนพันธ 

นิทานวา นิทานจะทําใหเด็ก ๆ หรือผูฟงมีความละเอียดออน รูจักการรับและการให มองโลกในแงดี นิทานจะทําให

เด็ก ๆ หรือผูฟงสามารถใชกระบวนการคิดในการพิจารณาแกปญหาสรางความกลาใหกับเด็ก ๆ หรือผูฟงไดโดยการ

แสดงออกที่ผานกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ นิทานชวยเสริมสรางจินตนาการที่กวางไกลไรขอบเขตใหกับเด็ก

หรือผูฟงสามารถชวยใหเด็ก ๆ และผูฟงไดรูจักการใชภาษาที่ถูกตอง การออกเสียงการกระดกลิ้นตัว ร เรือ 

และ ล ลิง ไดอยางถูกตองและเปนธรรมชาติ
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คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉลี่ย 

เทากับ 1.27 คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉลี่ย 

S.D. ) เทากับ 3.74 แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวย

สําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชนิทานอีสป สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

หลังจากเรียนดวยการอานจับใจความ  สําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งเปนไป ตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับสมมติฐาน   

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชนิทานอีสปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 นั้น สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยไดเลือกนิทานอีสปมาเปนสวน

ารเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอานจับใจความ พบวานิทานอีสปสามารถพัฒนาการอานของนักเรียน

ได ท้ังน้ีเนื่องจากผูวิจัยไดเลือกนิทานที่ตรง และสอดคลองกับความคิดเห็นของวัลนิกา ฉลากบาง 

ที่กลาวถึงความสนใจการอานแตละชวงวัยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (อายุ 6-7 ป)  ไววา เด็กในชวงวัยนี้เรียนรู

จากการลงมือปฏิบัติ  มีความอยากรูอยากเห็น ชอบสํารวจสิ่ งตาง ๆ รอบตัว ชางซัก ชางถาม เรียนรู

จากประสบการณตรงเรียนรูจากการเลน สนใจการอาน การพูด ชอบใชจินตนาการ การอานมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ 

ดสรางสรรคของเด็ก การพูดจะชวยใหเด็กสามารถปรับตัวเขากับคนอื่นไดดีขึ้น 

เขาใจความคิด ความรูสึกคนอื่น และทําใหผูอื่นเขาใจความรูสึกเด็ก นอกจากนี้จากผลการศึกษาของสมศักดิ์ 

59 – 62) กลาวไววานิทานเปนสิ่งเสริมสรางสติปญญาไดอย

เชน การจับใจความสําคัญของเรื่อง รูจักการโตตอบคําถามระหวางผูเลาและผูฟง เพิ่มพูนคําศัพท และขยาย

ประสบการณของตนเองอยางกวางขวาง และสอดคลองกับ ผลการศึกษาของภารดี ศรีประยูร 

ไดกลาวไววานิทานสงผลตอการเรียนการสอนกลาวคือ ใหความบันเทิงใจกับเด็ก ๆ ทําใหผอนคลายอารมณ 

ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินทําใหเด็กราเริงแจมใสสมวัยนิทานชวยเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดี หรือผิดบางประการ

ของเด็กเกี่ยวกับความเชื่อ ความกลัว และสอนจริยธรรมแกเด็ก นิทานจะทําใหเด็ก ๆ หรือผูฟงสามารถ

รคิดพิจารณาแกปญหาได อีกทั้งเปนเครื่องมือฝกทักษะทางภาษาและกระบวนการคิดฝกใหเด็กเปนผูรู

จักฟง มีสมาธิ รูจักสํารวมอิริยาบถของตนเอง ดังนั้นจึงควรใชนิทานสงเสริมการอานเพื่อสรางความสัมพันธอยาง

ใกลชิดกับเด็ก นอกจากนี้จากแนวคิดของเกริก ยุนพันธ (2543, หนา 55 – 56) ที่กลาวถึงประโยชนของการเลา

นิทานวา นิทานจะทําใหเด็ก ๆ หรือผูฟงมีความละเอียดออน รูจักการรับและการให มองโลกในแงดี นิทานจะทําให

เด็ก ๆ หรือผูฟงสามารถใชกระบวนการคิดในการพิจารณาแกปญหาสรางความกลาใหกับเด็ก ๆ หรือผูฟงไดโดยการ

งออกที่ผานกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ นิทานชวยเสริมสรางจินตนาการที่กวางไกลไรขอบเขตใหกับเด็ก

หรือผูฟงสามารถชวยใหเด็ก ๆ และผูฟงไดรูจักการใชภาษาที่ถูกตอง การออกเสียงการกระดกลิ้นตัว ร เรือ 

และ ล ลิง ไดอยางถูกตองและเปนธรรมชาต ิ
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คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉลี่ย (�̅) เทากับ 13.04  คาสวน

คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉลี่ย (�̅), เทากับ 22.40  

แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยการอานจับใจความ

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การอานจับใจความ  สําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชนิทานอีสป    

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งเปนไป ตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับสมมติฐาน   

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชนิทานอีสปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยไดเลือกนิทานอีสปมาเปนสวน

ารเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอานจับใจความ พบวานิทานอีสปสามารถพัฒนาการอานของนักเรียน

ได ท้ังน้ีเนื่องจากผูวิจัยไดเลือกนิทานที่ตรง และสอดคลองกับความคิดเห็นของวัลนิกา ฉลากบาง (2535, หนา 2-3) 

ไววา เด็กในชวงวัยนี้เรียนรู

จากการลงมือปฏิบัติ  มีความอยากรูอยากเห็น ชอบสํารวจสิ่ งตาง ๆ รอบตัว ชางซัก ชางถาม เรียนรู 

จากประสบการณตรงเรียนรูจากการเลน สนใจการอาน การพูด ชอบใชจินตนาการ การอานมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ 

ดสรางสรรคของเด็ก การพูดจะชวยใหเด็กสามารถปรับตัวเขากับคนอื่นไดดีขึ้น  

เขาใจความคิด ความรูสึกคนอื่น และทําใหผูอื่นเขาใจความรูสึกเด็ก นอกจากนี้จากผลการศึกษาของสมศักดิ์  

กลาวไววานิทานเปนสิ่งเสริมสรางสติปญญาไดอยางเปนรูปธรรม  

เชน การจับใจความสําคัญของเรื่อง รูจักการโตตอบคําถามระหวางผูเลาและผูฟง เพิ่มพูนคําศัพท และขยาย

ประสบการณของตนเองอยางกวางขวาง และสอดคลองกับ ผลการศึกษาของภารดี ศรีประยูร (2542, หนา 30)  

อ ใหความบันเทิงใจกับเด็ก ๆ ทําใหผอนคลายอารมณ  

ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินทําใหเด็กราเริงแจมใสสมวัยนิทานชวยเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดี หรือผิดบางประการ

ของเด็กเกี่ยวกับความเชื่อ ความกลัว และสอนจริยธรรมแกเด็ก นิทานจะทําใหเด็ก ๆ หรือผูฟงสามารถ 

รคิดพิจารณาแกปญหาได อีกทั้งเปนเครื่องมือฝกทักษะทางภาษาและกระบวนการคิดฝกใหเด็กเปนผูรู

จักฟง มีสมาธิ รูจักสํารวมอิริยาบถของตนเอง ดังนั้นจึงควรใชนิทานสงเสริมการอานเพื่อสรางความสัมพันธอยาง

ที่กลาวถึงประโยชนของการเลา

นิทานวา นิทานจะทําใหเด็ก ๆ หรือผูฟงมีความละเอียดออน รูจักการรับและการให มองโลกในแงดี นิทานจะทําให

เด็ก ๆ หรือผูฟงสามารถใชกระบวนการคิดในการพิจารณาแกปญหาสรางความกลาใหกับเด็ก ๆ หรือผูฟงไดโดยการ

งออกที่ผานกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ นิทานชวยเสริมสรางจินตนาการที่กวางไกลไรขอบเขตใหกับเด็ก

หรือผูฟงสามารถชวยใหเด็ก ๆ และผูฟงไดรูจักการใชภาษาที่ถูกตอง การออกเสียงการกระดกลิ้นตัว ร เรือ  



 

 

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา นิทาน 

อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา สงเสริมทักษะทางภาษา ทั้งการฟง การพูด การอาน การเขียน เสริมสราง

จินตนาการและความคิดสรางสรรค และยังชวยปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในเด็กไดเปนอยางดี

รักการอาน สรางสมาธิ การจัดการเรียนรูการอานจับใจความสําคัญโดยใชนิทานอีสปจะชวยสงเสริมความสามารถ

ในการฟง การพูดการอานในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา

มีความละเอียดออน รูจักการรับและการใหมองโลกในแ

ของผูเรียน นอกจากนี้นักเรียนใหความสนใจในสื่อที่ผูสอนนํามาใชจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และมีพฤติกรรม

สนใจการเรียนมากขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการจัดกิจกรรมการอานจับใจความสําคัญโดยใชนิทานอีสป 

กับจํานวนของเด็ก เชน ถาใชใบความรูกับเด็กจํานวนมาก ภาพนิทานที่ใชควรจะตองมีขนาดใหญพอที่เด็กสามารถ

ที่จะมองเห็นไดทุกคน รวมถึงระยะการมองเห็นของสายตาของเด็กดวย

  2. การจัดกิจกรรมการอานจับใจความสําคัญโดยใชนิทานอีสป ควรคํานึงถึงระยะ

ที่ใชในการจัดกิจกรรม ตองมีความเหมาะสมกับวัย และสมาธิของเด็ก ในการปฏิบัติกิจกรรมทบทวน เชน ในเด็กอายุ 

6 – 7 ป เวลาในการจัดกิจกรรมไมควรเกิน 

จะนอยลง เปนตน 
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ยสามารถสรุปไดวา นิทาน นิทานชวยเสริมสรางพัฒนาการดานตาง ๆ ทั้งดานรางกาย 

อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา สงเสริมทักษะทางภาษา ทั้งการฟง การพูด การอาน การเขียน เสริมสราง

จินตนาการและความคิดสรางสรรค และยังชวยปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในเด็กไดเปนอยางดี

การจัดการเรียนรูการอานจับใจความสําคัญโดยใชนิทานอีสปจะชวยสงเสริมความสามารถ

ในการฟง การพูดการอานในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 นิทานอีสปจะทําใหนักเรียน

มีความละเอียดออน รูจักการรับและการใหมองโลกในแงดี นิทานอีสป สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอาน

ของผูเรียน นอกจากนี้นักเรียนใหความสนใจในสื่อที่ผูสอนนํามาใชจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และมีพฤติกรรม

ในการจัดกิจกรรมการอานจับใจความสําคัญโดยใชนิทานอีสป ควรคํานึงถึงเนื้อหานิทาน

กับจํานวนของเด็ก เชน ถาใชใบความรูกับเด็กจํานวนมาก ภาพนิทานที่ใชควรจะตองมีขนาดใหญพอที่เด็กสามารถ

ที่จะมองเห็นไดทุกคน รวมถึงระยะการมองเห็นของสายตาของเด็กดวย 

การจัดกิจกรรมการอานจับใจความสําคัญโดยใชนิทานอีสป ควรคํานึงถึงระยะ

ที่ใชในการจัดกิจกรรม ตองมีความเหมาะสมกับวัย และสมาธิของเด็ก ในการปฏิบัติกิจกรรมทบทวน เชน ในเด็กอายุ 

ป เวลาในการจัดกิจกรรมไมควรเกิน 20 – 30 นาที ถาใชเวลานานเกินไป เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมทบทวน

). หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร

โรงพิมพคุรสุภาลาดพราว. 

“ทักษะการอานในเด็ก”. วารสารกุมารเวชศาสตร.  ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด.ี 1, 12. 

การเลานิทาน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.  

การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานอีสปประกอบคําถาม

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

). การสอนภาษาไทย ขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร

ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยทีไดรับการจัดประสบการณเลานิทาน

ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจบัใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนเกรด 

โรงเรียนนานาชาติไทย – จีน จังหวัดสมุทรปราการระหวางกลุมที่สอนโดยใชนิทานพื้นบานไทย

กับกลุมที่สอนโดยใชนิทานพื้นบานนานาชาติเปนสื่อ. ปรญิญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

นิทานชวยเสริมสรางพัฒนาการดานตาง ๆ ทั้งดานรางกาย 

อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา สงเสริมทักษะทางภาษา ทั้งการฟง การพูด การอาน การเขียน เสริมสราง

จินตนาการและความคิดสรางสรรค และยังชวยปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในเด็กไดเปนอยางดี ปลูกฝงนิสัย 

การจัดการเรียนรูการอานจับใจความสําคัญโดยใชนิทานอีสปจะชวยสงเสริมความสามารถ 

นิทานอีสปจะทําใหนักเรียน 

นิทานอีสป สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอาน 

ของผูเรียน นอกจากนี้นักเรียนใหความสนใจในสื่อที่ผูสอนนํามาใชจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และมีพฤติกรรม

ควรคํานึงถึงเนื้อหานิทาน 

กับจํานวนของเด็ก เชน ถาใชใบความรูกับเด็กจํานวนมาก ภาพนิทานที่ใชควรจะตองมีขนาดใหญพอที่เด็กสามารถ 

การจัดกิจกรรมการอานจับใจความสําคัญโดยใชนิทานอีสป ควรคํานึงถึงระยะเวลา 

ที่ใชในการจัดกิจกรรม ตองมีความเหมาะสมกับวัย และสมาธิของเด็ก ในการปฏิบัติกิจกรรมทบทวน เชน ในเด็กอายุ  

นาที ถาใชเวลานานเกินไป เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมทบทวน

กรุงเทพมหานคร:  

ภาควิชากุมารเวชศาสตร  

การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานอีสปประกอบคําถาม. 

กรุงเทพมหานคร:  

ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยทีไดรับการจัดประสบการณเลานิทาน. 

ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจบัใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนเกรด 4 

จีน จังหวัดสมุทรปราการระหวางกลุมที่สอนโดยใชนิทานพื้นบานไทย 

ศาสตรมหาบณัฑติ  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 
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ผลการจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทานประกอบภาพที่มีตอความสามารถ 

ทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

กรุงเทพมหานคร:  

ไทยวัฒนาพานิช. 

ผลของการจัดกิจกรรมการเลานิทานคติธรรมประกอบการเลนบทบาทสมมต ิ 

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  

สํานักพมิพมหาวิทยาลัย 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล.  

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอความรูในการอนุรักษ 

ปรญิญาการศึกษามหาบณัฑติ สาขาการศึกษาปฐมวัย  

ไทยวัฒนาพานิช. 

.  

เปรียบเทียบการรับรูว ินิจฉัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 

ปรญิญาการศกึษามหาบัณฑิต  

สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

ใน ประมวลสาระชุดวิชา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช.  

กรุงเทพมหานคร: 

านิทานอีสป  

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาการศึกษาปฐมวัย  



 

 

การสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  

ประถมศึกษาปที่ 1  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยแอปพลิเคชันคําศัพท

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค ปการศึกษา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1

ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน แผนการจัดการ

เรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลอง และการทดสอบคา 

ผลการวิจัย พบวา  

1. แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

4.31 แปลความหมายไดวา มีคุณภาพอยูในระดับดี 

2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 ผลปรากฏวามีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

คําสําคัญ : แอปพลิเคชัน, คําศัพทภาษาอังกฤษ
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การสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

 

ภาวิดา เขียวกําจัด
1
   ภราดร พิมพันธุ

2
 

 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1) เพื่อสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยแอปพลิเคชันคําศัพท

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค ปการศึกษา 2/2561 จํานวน 

1/2 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค จํานวน 

ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน แผนการจัดการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลอง และการทดสอบคา t  

 

แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีคุณภาพคาเฉลี่

แปลความหมายไดวา มีคุณภาพอยูในระดับดี  

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น

ผลปรากฏวามีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

คําศัพทภาษาอังกฤษ 
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เพื่อสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยแอปพลิเคชันคําศัพท

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

จํานวน 70 คน กลุมตัวอยางคือ 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค จํานวน 36 คน เครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน แผนการจัดการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

มีคุณภาพคาเฉลีย่รวมเทากับ 

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น

ผลปรากฏวามีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

com) 



 

 

Creating English vocabulary applications 

Abstract 
The objectives of this research are 1

grade 1 students 2) to study learning achievement before and after school With English 

vocabulary application For grade 1 studentsPopulation used in this research Is a grade 1 student 

at the Municipal School, Wat Chom Khiri Nakphat Temple Nakhon Sawan Province, academic yea

2/2561, number of 70 people

Nakhon Sawan Province, 36 people The tools used in this research are English vocabulary 

applications. Application quality assessment form learning management plan 

learning achievement before and after school Statistics used in data analysis were mean, 

standard deviation Consistency index And t

The research found that 

1. English vocabulary application For grade 1 students, the average quality is

meaning that they are of good quality

2. Achievement of students learning with English vocabulary application media For grade 

1 students, the results showed that there were higher grades after studying

significance at the level of
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Creating English vocabulary applications 
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The objectives of this research are 1) to create an English vocabulary application For 

to study learning achievement before and after school With English 

vocabulary application For grade 1 studentsPopulation used in this research Is a grade 1 student 

at the Municipal School, Wat Chom Khiri Nakphat Temple Nakhon Sawan Province, academic yea

2561, number of 70 people. Grade 1/2 students at Wat Chom Khiri Nakphat Municipal School 

Nakhon Sawan Province, 36 people The tools used in this research are English vocabulary 

Application quality assessment form learning management plan 

learning achievement before and after school Statistics used in data analysis were mean, 

standard deviation Consistency index And t-test 

The research found that  

English vocabulary application For grade 1 students, the average quality is

meaning that they are of good quality. 

Achievement of students learning with English vocabulary application media For grade 

1 students, the results showed that there were higher grades after studying

significance at the level of .05 

Applications, English vocabulary 
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Creating English vocabulary applications  

to create an English vocabulary application For 

to study learning achievement before and after school With English 

vocabulary application For grade 1 studentsPopulation used in this research Is a grade 1 student 

at the Municipal School, Wat Chom Khiri Nakphat Temple Nakhon Sawan Province, academic year 

2 students at Wat Chom Khiri Nakphat Municipal School 

Nakhon Sawan Province, 36 people The tools used in this research are English vocabulary 

Application quality assessment form learning management plan And the test of 

learning achievement before and after school Statistics used in data analysis were mean, 

English vocabulary application For grade 1 students, the average quality is 4.31, 

Achievement of students learning with English vocabulary application media For grade 

1 students, the results showed that there were higher grades after studying. With statistical 

nan@gmail.com) 



 

 

1. บทนํา 
ในปจจุบันนี้ระบบการศึกษากําลังมุงสูการศึกษาที่อาศัยเทคโนโลยีใหมๆ เปนสื่อกลาง อาทิ เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล สงผลใหสถานศึกษาตาง ๆ 

ทั้งในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ตางไดมีการนําการจัดการเรียนการสอน รูปแบบใหมเขามาใชกัน

อยางกวางขวาง (ไพโรจน ตีรณธนากุล

อิเล็กทรอนิกสนั้นเปนเรื่องใหญมาก และยังไม

อยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากแรงขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตน เหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

ประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ

จะชวยใหผูเรียนมีความตื่นตัว กระตือรือรนในการแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา โดยการศึกษาหาความรูดวยตนเอง

จากแหลงความรูตาง ๆ ไดทั่วโลกที่มีอยูอยางมากมายบนเครือขายคอมพิวเตอร 

ตลอดจนสามารถขยายเวลาเรียนไดทั้ง 

การเรียนการสอนตามความตองการ ของผูเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา 

ยุทธศาสตรการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชรวมกับการเรียนรู

ศ.ดร.ชัยยงคพรหมวงศ ไดนําเสนอแนวคิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะการใชคอมพิวเตอร

แบบพกพาเปนสื่อหลักสําหรับการเรียนการสอน ที่มีลักษณะเปนการศึกษาภควันตภาพ ที่ผูเรียนไดรับความรูทุกแหง

หน ทุกเวลา รวมไปถึงใชเปนเครื่องมือชวยสอนใหครูไดใชเปนสื่อและเป

หองสมุดติดตัว เพื่อใหการดําเนินการเพื่อตอบสนองแนวคิดดังกลาว จะทําใหเกิดระบบการเรียนการสอนที่ใช

คอมพิวเตอรแบบพกพาเปนฐาน เกิดขึ้นในหลายๆ รูปแบบ ตามความสามารถของแอปพลิเคชัน ที่นํามาติดตั้ง หรือ

แอปพลิเคชันที่ไดพัฒนาขึ้นประกอบกับความสามารถพื้นฐานของแท็บเล็ตเชน ความสามารถ ในการบันทึกภาพนิ่ง

ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน เสียง ตลอดจนการเขาถึงเว็บไซดตาง ๆ ทั้งทางตรงและผาน 

ณรงค, 2556, ออนไลน) 

ผลการใชงานแท็บเล็ตพีซีในโรงเรียน 

ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ 

ซึ่งไดศึกษาผลการใชงานแท็บเล็ตพีซีประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา 

ระหวางป ค.ศ. 2004-2005 พบวาการใหผูเรียน และผูสอนมีแท็บเล็ตพีซีเปนของตนเองทุกคน จะชวยใหเกิดการใช

งานอยางมีประสิทธิผล โดยพบวาชวยเพิ่มแรงจูงใจของผูเรียน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใน

ทางบวก สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ชวยสงเสริมการคนควาหาความรู

สงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวมใหกับผูเรียน และอางถึงหลักทฤษฎีจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ 

ความสนใจและการรับรูอยางถูกตอง การจดจํา ความกระตือรือรนในการเรียน แรงจูงใจ การควบคุม การเรียน การ

ถายโอนการเรียนรู และการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งสงผลให แอปพลิเคชันนี้มีคุณภาพและผูเรียน 

มีความพึงพอใจจนทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนานในการเรียน สําหรับในดานหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนของผูสอนนั้น พบวา การใชแท็บเล็ตพีซีชวยสงเสริมใหมีการ

เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามผลสําเร็จดังกลาวนั้นตองอาศัยปจจัยสนับสนุนจากผูบริหาร โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ตองมีเครือขายสื่อสารแบบไรสาย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ในปจจุบันนี้ระบบการศึกษากําลังมุงสูการศึกษาที่อาศัยเทคโนโลยีใหมๆ เปนสื่อกลาง อาทิ เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล สงผลใหสถานศึกษาตาง ๆ 

ทั้งในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ตางไดมีการนําการจัดการเรียนการสอน รูปแบบใหมเขามาใชกัน

ไพโรจน ตีรณธนากุล, ไพบูลย เกียรติโกมล และเสกสรร แยมพินิจ, 2546

อิเล็กทรอนิกสนั้นเปนเรื่องใหญมาก และยังไมมีการนํามาใชประโยชนมากนัก สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

อยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากแรงขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตน เหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) ซึ่งการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ 

วยใหผูเรียนมีความตื่นตัว กระตือรือรนในการแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา โดยการศึกษาหาความรูดวยตนเอง

จากแหลงความรูตาง ๆ ไดทั่วโลกที่มีอยูอยางมากมายบนเครือขายคอมพิวเตอร (สันติ วิจักรจณาลัญฉ

ตลอดจนสามารถขยายเวลาเรียนไดทั้ง 24 ชั่วโมง โดยไมจํากัดสถานที่เรียน และขอบเขตของเนื้อหา สามารถขยาย

การเรียนการสอนตามความตองการ ของผูเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา (ยืน ภูวรวรรณ และสมชาย นําประเสริฐชัย

ยุทธศาสตรการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชรวมกับการเรียนรู

รหมวงศ ไดนําเสนอแนวคิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะการใชคอมพิวเตอร

แบบพกพาเปนสื่อหลักสําหรับการเรียนการสอน ที่มีลักษณะเปนการศึกษาภควันตภาพ ที่ผูเรียนไดรับความรูทุกแหง

หน ทุกเวลา รวมไปถึงใชเปนเครื่องมือชวยสอนใหครูไดใชเปนสื่อและเปนศูนยความรูติดตัวมีแหลงความรูหรือเปน

หองสมุดติดตัว เพื่อใหการดําเนินการเพื่อตอบสนองแนวคิดดังกลาว จะทําใหเกิดระบบการเรียนการสอนที่ใช

คอมพิวเตอรแบบพกพาเปนฐาน เกิดขึ้นในหลายๆ รูปแบบ ตามความสามารถของแอปพลิเคชัน ที่นํามาติดตั้ง หรือ

าขึ้นประกอบกับความสามารถพื้นฐานของแท็บเล็ตเชน ความสามารถ ในการบันทึกภาพนิ่ง

ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน เสียง ตลอดจนการเขาถึงเว็บไซดตาง ๆ ทั้งทางตรงและผาน QR Code (

ผลการใชงานแท็บเล็ตพีซีในโรงเรียน (Tablet PCs in schools: Case Study Report

ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (2554) อางถึงผลการศึกษาของเบ็คตา ไอซีที รีเสิรช (พิสุทธา อารีราษฎร

ซึ่งไดศึกษาผลการใชงานแท็บเล็ตพีซีประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา 12 

พบวาการใหผูเรียน และผูสอนมีแท็บเล็ตพีซีเปนของตนเองทุกคน จะชวยใหเกิดการใช

งานอยางมีประสิทธิผล โดยพบวาชวยเพิ่มแรงจูงใจของผูเรียน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใน

ทางบวก สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ชวยสงเสริมการคนควาหาความรูนอกหองเรียน อีกทั้งยังชวย

สงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวมใหกับผูเรียน และอางถึงหลักทฤษฎีจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ 

ความสนใจและการรับรูอยางถูกตอง การจดจํา ความกระตือรือรนในการเรียน แรงจูงใจ การควบคุม การเรียน การ

และการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งสงผลให แอปพลิเคชันนี้มีคุณภาพและผูเรียน 

มีความพึงพอใจจนทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนานในการเรียน สําหรับในดานหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนของผูสอนนั้น พบวา การใชแท็บเล็ตพีซีชวยสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีในดานการจัดการ

เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามผลสําเร็จดังกลาวนั้นตองอาศัยปจจัยสนับสนุนจากผูบริหาร โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ตองมีเครือขายสื่อสารแบบไรสาย (Wireless Network) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งพบวาการใชแท็บเล็ตพีซีนั้น 

243 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ในปจจุบันนี้ระบบการศึกษากําลังมุงสูการศึกษาที่อาศัยเทคโนโลยีใหมๆ เปนสื่อกลาง อาทิ เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล สงผลใหสถานศึกษาตาง ๆ ในประเทศ

ทั้งในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ตางไดมีการนําการจัดการเรียนการสอน รูปแบบใหมเขามาใชกัน

, 2546) การเรียนรูผานสื่อ

มีการนํามาใชประโยชนมากนัก สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

อยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากแรงขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตน เหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

ซึ่งการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ 

วยใหผูเรียนมีความตื่นตัว กระตือรือรนในการแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา โดยการศึกษาหาความรูดวยตนเอง

สันติ วิจักรจณาลัญฉ, 2547) 

ากัดสถานที่เรียน และขอบเขตของเนื้อหา สามารถขยาย

ยืน ภูวรวรรณ และสมชาย นําประเสริฐชัย, 2546) 

ยุทธศาสตรการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชรวมกับการเรียนรู

รหมวงศ ไดนําเสนอแนวคิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะการใชคอมพิวเตอร

แบบพกพาเปนสื่อหลักสําหรับการเรียนการสอน ที่มีลักษณะเปนการศึกษาภควันตภาพ ที่ผูเรียนไดรับความรูทุกแหง

นศูนยความรูติดตัวมีแหลงความรูหรือเปน

หองสมุดติดตัว เพื่อใหการดําเนินการเพื่อตอบสนองแนวคิดดังกลาว จะทําใหเกิดระบบการเรียนการสอนที่ใช

คอมพิวเตอรแบบพกพาเปนฐาน เกิดขึ้นในหลายๆ รูปแบบ ตามความสามารถของแอปพลิเคชัน ที่นํามาติดตั้ง หรือ

าขึ้นประกอบกับความสามารถพื้นฐานของแท็บเล็ตเชน ความสามารถ ในการบันทึกภาพนิ่ง

QR Code (กฤษมันต วัฒนา

Case Study Report) โดยศูนย

พิสุทธา อารีราษฎร, 2554) 

12 แหง ในประเทศอังกฤษ 

พบวาการใหผูเรียน และผูสอนมีแท็บเล็ตพีซีเปนของตนเองทุกคน จะชวยใหเกิดการใช

งานอยางมีประสิทธิผล โดยพบวาชวยเพิ่มแรงจูงใจของผูเรียน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใน

นอกหองเรียน อีกทั้งยังชวย

สงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวมใหกับผูเรียน และอางถึงหลักทฤษฎีจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ 

ความสนใจและการรับรูอยางถูกตอง การจดจํา ความกระตือรือรนในการเรียน แรงจูงใจ การควบคุม การเรียน การ

และการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งสงผลให แอปพลิเคชันนี้มีคุณภาพและผูเรียน 

มีความพึงพอใจจนทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนานในการเรียน สําหรับในดานหลักสูตรและการ

ใชเทคโนโลยีในดานการจัดการ

เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามผลสําเร็จดังกลาวนั้นตองอาศัยปจจัยสนับสนุนจากผูบริหาร โดยเฉพาะ

ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งพบวาการใชแท็บเล็ตพีซีนั้น 



 

 

สามารถสรางประโยชนที่หลากหลายมากกวาการใชคอมพิวเตอรเดสกทอปในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป 

(กิตติพันธ อุดมเศรษฐ และคณะ

ในการนําแท็บเล็ตมาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนในโรงเรียน ผูเรียนจําเปนตองมีการศึกษาความรู

พื้นฐาน และการใชงานแท็บเล็ตเบื้องตน ซึ่งแท็บเล็

มากสามารถนํามาใชในกระบวนการเรียนรู เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรูตาง ๆ ทั้ง

ในรูปแบบออฟไลนและออนไลน สนองตอความสามารถในการปรับตัวเขากับความตองการทางการเรียนรูของ

รายบุคคล เพื่อใหผูเรียนบรรลุผล และมีความกาวหนาทางการเรียนรูตามตองการ สรางแรงจูงใจใหผูเรียนมีความ

กระตือรือรนในการเรียน ผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ เกิดการแบงปนประสบการณความรูซึ่งกันและกัน

จากชองทางการสื่อสารเรียนรูที่หลากหลายชองทาง เ

เกิดการเรียน เกิดการพัฒนาทางสติปญญา อารมณความรูสึก ซึ่งการสรางหนวยการเรียนรูสามารถปรับยืดหยุนได 

ภายใตวัตถุประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน ชวยสะทอนผลความกาวหนาทางการเรียนรูจากเนื้อหาที่เรียนได 

ผูเรียนสามารถปรับปรุงตนเองในการเรียนรูเนื้อหาสาระและสามารถและประยุกตเนื้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยพบวาการใชแท็บเล็ตพีซีชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของผูเรียนทําใหมีผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนใหผูเรียนเกิ

กวางขวาง รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียน

การพัฒนาเด็กวัยเรียนใหมีความรูทางวิชาการ และสติปญญาทางอารมณ ที่เขมแข็ง สามารถศึกษาหา

ความรูและตอยอดองคความรูไดดวยตนเอง

ถูกตองควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหลัก รวมทั้งการเรียนรูภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม 

(สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เด็กไทยนั้น ผู เรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอยและไมสามารถนําความรู ไปใชใน

ชีวิตประจําวัน จึงทําใหนักเรียนสวนใหญขาดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่คอนขางต่ํา เหตุหนึ่งเกิดจาก นักเรีย

นักเรียนไมสามารถบอกความหมายคําศัพท และไมสามารถประยุกตใชคําศัพทในการสื่อสารได 

และ คณะ, 2557) อีกทั้งการใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ ทําใหคําศัพทมีความสําคัญเปน

อยางยิ่งหากปราศจากความรูดานคําศัพท การสื่อสารจะไมเกิดขึ้นและอุปสรรคยิ่งใหญประการหนึ่งสําหรับผูเรียนใน

ดานภาษาอังกฤษจํานวนมากคือการไมรูคําศัพท 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจนําแอปพลิเคชันมาใชในการพัฒนาทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษ 

เพราะในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเปนสื่อการสอน สมารตโฟนหรือแท็บเล็ตจึงเปนสื่อหรือเครื่องมือ

ที่เอื้อประโยชนตอผูใชในทุกสถานการณซึ่งแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษนี้สามารถใชในการเรียนรูไดตลอดเวลา

สามารถเขาใจคําศัพทไดดียิ่งขึ้นเพราะนักเรียนมักใชเวลาอยูกับส

แอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อเปนประโยชนแกการศึกษาและสะดวกในการที่จะเรียนรู

2. ว ัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

2. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

นที่หลากหลายมากกวาการใชคอมพิวเตอรเดสกทอปในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป 

กิตติพันธ อุดมเศรษฐ และคณะ, 2554) 

ในการนําแท็บเล็ตมาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนในโรงเรียน ผูเรียนจําเปนตองมีการศึกษาความรู

พื้นฐาน และการใชงานแท็บเล็ตเบื้องตน ซึ่งแท็บเล็ตมีโปรแกรมหรือที่เรียกวาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาจํานวน

มากสามารถนํามาใชในกระบวนการเรียนรู เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรูตาง ๆ ทั้ง

ในรูปแบบออฟไลนและออนไลน สนองตอความสามารถในการปรับตัวเขากับความตองการทางการเรียนรูของ

คคล เพื่อใหผูเรียนบรรลุผล และมีความกาวหนาทางการเรียนรูตามตองการ สรางแรงจูงใจใหผูเรียนมีความ

กระตือรือรนในการเรียน ผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ เกิดการแบงปนประสบการณความรูซึ่งกันและกัน

จากชองทางการสื่อสารเรียนรูที่หลากหลายชองทาง เนื้อหาแบบเรียนเสริมสรางหรืออํานวยความสะดวกใหผูเรียน

เกิดการเรียน เกิดการพัฒนาทางสติปญญา อารมณความรูสึก ซึ่งการสรางหนวยการเรียนรูสามารถปรับยืดหยุนได 

ภายใตวัตถุประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน ชวยสะทอนผลความกาวหนาทางการเรียนรูจากเนื้อหาที่เรียนได 

ผูเรียนสามารถปรับปรุงตนเองในการเรียนรูเนื้อหาสาระและสามารถและประยุกตเนื้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยพบวาการใชแท็บเล็ตพีซีชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของผูเรียนทําใหมีผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถศึกษาคนควาหาความรูนอกหองเรียนอยาง

กวางขวาง รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียน 

การพัฒนาเด็กวัยเรียนใหมีความรูทางวิชาการ และสติปญญาทางอารมณ ที่เขมแข็ง สามารถศึกษาหา

ความรูและตอยอดองคความรูไดดวยตนเอง คือ สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทยอยาง

ถูกตองควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหลัก รวมทั้งการเรียนรูภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม 

สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ

ยนั้น ผู เรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอยและไมสามารถนําความรู ไปใชใน

ชีวิตประจําวัน จึงทําใหนักเรียนสวนใหญขาดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่คอนขางต่ํา เหตุหนึ่งเกิดจาก นักเรียนขาดความรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษ 

นักเรียนไมสามารถบอกความหมายคําศัพท และไมสามารถประยุกตใชคําศัพทในการสื่อสารได 

อีกทั้งการใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ ทําใหคําศัพทมีความสําคัญเปน

กความรูดานคําศัพท การสื่อสารจะไมเกิดขึ้นและอุปสรรคยิ่งใหญประการหนึ่งสําหรับผูเรียนใน

ดานภาษาอังกฤษจํานวนมากคือการไมรูคําศัพท (Thornbury, 2546) 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจนําแอปพลิเคชันมาใชในการพัฒนาทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษ 

รนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเปนสื่อการสอน สมารตโฟนหรือแท็บเล็ตจึงเปนสื่อหรือเครื่องมือ

ที่เอื้อประโยชนตอผูใชในทุกสถานการณซึ่งแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษนี้สามารถใชในการเรียนรูไดตลอดเวลา

สามารถเขาใจคําศัพทไดดียิ่งขึ้นเพราะนักเรียนมักใชเวลาอยูกับสมารตโฟนหรือแท็บเล็ตเปนเวลานาน ผูวิจัยจึงไดทํา

แอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อเปนประโยชนแกการศึกษาและสะดวกในการที่จะเรียนรู 

เพื่อสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

นที่หลากหลายมากกวาการใชคอมพิวเตอรเดสกทอปในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป 

ในการนําแท็บเล็ตมาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนในโรงเรียน ผูเรียนจําเปนตองมีการศึกษาความรู

ตมีโปรแกรมหรือที่เรียกวาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาจํานวน

มากสามารถนํามาใชในกระบวนการเรียนรู เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรูตาง ๆ ทั้ง

ในรูปแบบออฟไลนและออนไลน สนองตอความสามารถในการปรับตัวเขากับความตองการทางการเรียนรูของ

คคล เพื่อใหผูเรียนบรรลุผล และมีความกาวหนาทางการเรียนรูตามตองการ สรางแรงจูงใจใหผูเรียนมีความ

กระตือรือรนในการเรียน ผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ เกิดการแบงปนประสบการณความรูซึ่งกันและกัน

นื้อหาแบบเรียนเสริมสรางหรืออํานวยความสะดวกใหผูเรียน

เกิดการเรียน เกิดการพัฒนาทางสติปญญา อารมณความรูสึก ซึ่งการสรางหนวยการเรียนรูสามารถปรับยืดหยุนได 

ภายใตวัตถุประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน ชวยสะทอนผลความกาวหนาทางการเรียนรูจากเนื้อหาที่เรียนได ชวยให

ผูเรียนสามารถปรับปรุงตนเองในการเรียนรูเนื้อหาสาระและสามารถและประยุกตเนื้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยพบวาการใชแท็บเล็ตพีซีชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของผูเรียนทําใหมีผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถศึกษาคนควาหาความรูนอกหองเรียนอยาง

การพัฒนาเด็กวัยเรียนใหมีความรูทางวิชาการ และสติปญญาทางอารมณ ที่เขมแข็ง สามารถศึกษาหา

คือ สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทยอยาง

ถูกตองควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหลัก รวมทั้งการเรียนรูภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ

ยนั้น ผู เรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอยและไมสามารถนําความรู ไปใชใน

ชีวิตประจําวัน จึงทําใหนักเรียนสวนใหญขาดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

นขาดความรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษ 

นักเรียนไมสามารถบอกความหมายคําศัพท และไมสามารถประยุกตใชคําศัพทในการสื่อสารได (สุนันทา กสิวิวัฒน 

อีกทั้งการใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ ทําใหคําศัพทมีความสําคัญเปน

กความรูดานคําศัพท การสื่อสารจะไมเกิดขึ้นและอุปสรรคยิ่งใหญประการหนึ่งสําหรับผูเรียนใน

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจนําแอปพลิเคชันมาใชในการพัฒนาทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษ 

รนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเปนสื่อการสอน สมารตโฟนหรือแท็บเล็ตจึงเปนสื่อหรือเครื่องมือ

ที่เอื้อประโยชนตอผูใชในทุกสถานการณซึ่งแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษนี้สามารถใชในการเรียนรูไดตลอดเวลา

มารตโฟนหรือแท็บเล็ตเปนเวลานาน ผูวิจัยจึงไดทํา

เพื่อสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ 



 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

2. กลุมตัวอยาง ไดแ

2/2561 จํานวน 36 คนเลือกแบบเจาะจง

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
แอปพลิเคชัน (Application

เคลื่อนท่ีและอุปกรณตอพวงตาง ๆ 

(Application) จะตองมีสิ่งท่ีเรียกวา สวนติดตอกับผูใช 

คําศัพทภาษาอังกฤษ

สัตว สิ่งของ  หรือลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่ง  โดยคําหนึ่ง ๆ อาจมีหลายความหมาย เชน  ความหมายตาม

พจนานุกรม  ความหมายตามโครงสรางภาษา  ความหมายตามขอความที่ใช ความหมายที่ขึ้นอยูกับการเรียงลําดับ

คํา  ความหมายแฝง  ความหมายตามประเพณี และสัง

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

1.1 ตัวแปรตน แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  

  1.2 ตัวแปรตาม

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

     ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

จํานวน  70  คน 

     กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

พรต ปการศึกษา 2/2561 จํานวน 

3.  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

     เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้

 3.1 แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

 3.1.1 นําสตอรี่บอรดที่ออกแบบไวมาสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนั

ประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการสรางแอปพลิเคชัน

 3.1.2 นําแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบคุณภาพของสื่อแอปพลิเคชัน ตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสม

 3.1.3ทําการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

 3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้

 3.2.1 วิเคราะหหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู หรือเนื้อหากับพฤติกรรมที่จะวัด และ

วิเคราะหในแตละจุดประสงคการเรียนรูหรือเนื้อหาตาง ๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

 
ประชากรไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตจํานวน  

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ปการศกึษา 

เลือกแบบเจาะจง 

Application) หมายถึง โปรแกรม หรือชุดคําสั่ง ท่ีใชควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร

เคลื่อนท่ีและอุปกรณตอพวงตาง ๆ เพื่อใหทํางานตามคําสั่ง และตอบสนองความตองการของผูใช โดยแอปพลิเคชัน 

จะตองมีสิ่งท่ีเรียกวา สวนติดตอกับผูใช (User Interface หรือ UI) เพื่อเปนตัวกลางการใชงานตาง ๆ

คําศัพทภาษาอังกฤษคําศัพทหมายถึง การประสมเสียงใหเปนรูปคํา เพื่อสื่อความห

สัตว สิ่งของ  หรือลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่ง  โดยคําหนึ่ง ๆ อาจมีหลายความหมาย เชน  ความหมายตาม

พจนานุกรม  ความหมายตามโครงสรางภาษา  ความหมายตามขอความที่ใช ความหมายที่ขึ้นอยูกับการเรียงลําดับ

คํา  ความหมายแฝง  ความหมายตามประเพณี และสังคม 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  

ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1/2 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค

จํานวน 36 คน 

รื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้ 

แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

นําสตอรี่บอรดที่ออกแบบไวมาสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนั

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการสรางแอปพลิเคชัน 

แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผู

สื่อแอปพลิเคชัน ตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสม 

ทําการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี ้

วิเคราะหหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู หรือเนื้อหากับพฤติกรรมที่จะวัด และ

วิเคราะหในแตละจุดประสงคการเรียนรูหรือเนื้อหาตาง ๆ 

245 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตจํานวน  70 คน 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ปการศกึษา 

หมายถึง โปรแกรม หรือชุดคําสั่ง ท่ีใชควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร

เพื่อใหทํางานตามคําสั่ง และตอบสนองความตองการของผูใช โดยแอปพลิเคชัน 

เพื่อเปนตัวกลางการใชงานตาง ๆ 

คําศัพทหมายถึง การประสมเสียงใหเปนรูปคํา เพื่อสื่อความหมายใหรูวาเปนคน  

สัตว สิ่งของ  หรือลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่ง  โดยคําหนึ่ง ๆ อาจมีหลายความหมาย เชน  ความหมายตาม

พจนานุกรม  ความหมายตามโครงสรางภาษา  ความหมายตามขอความที่ใช ความหมายที่ขึ้นอยูกับการเรียงลําดับ

แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค

1 มีรายละเอียดดังนี ้

นําสตอรี่บอรดที่ออกแบบไวมาสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น

ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค 

วิเคราะหหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู หรือเนื้อหากับพฤติกรรมที่จะวัด และ



 

 

      3.2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

ตองการจริงจํานวน 20 ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค

 3.2.3 สรางแบบประเมิน และนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียนและหลังเรียน ที่สรางเสร็จแลว

แกไขขอบกพรองตามที่ไดรับคําแนะนําใหแบบทดสอบอยูในระดับคุณภาพดี โดยนําแบบประเมินคุณภาพ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่แกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพื่อหา

คา IOC 

 3.2.4 นําแบบประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ มาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม ซึ่งความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน มีคาตั้งแต 

 3.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย

4.การวิเคราะหขอมูลและสถิติ

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันคําศัพท

ภาษาอังกฤษ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี ้

1. แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติคาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแ

ระดับ 

2. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติ

คาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และ

การแปลผล 5 ระดับ 

3. แบบทดสอบวัดผ

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ

ประกอบการบรรยาย 

 

6. ผลการวิจัย 
1. ผลการสรางแอปพลเิคชันคําศพัทภาษาอังกฤษ 

เนื้อหาและดานเทคนิค คาเฉลีย่รวมเทากับ 

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคณุภาพแอปพลเิคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ที่ รายการ 

1 ดานเนื้อหา 

2 ดานเทคนิค 

คะแนนเฉลี่ยรวม 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค 

สรางแบบประเมิน และนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียนและหลังเรียน ที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม จากนั้นนําไปปรับปรุง

แกไขขอบกพรองตามที่ไดรับคําแนะนําใหแบบทดสอบอยูในระดับคุณภาพดี โดยนําแบบประเมินคุณภาพ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่แกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพื่อหา

นําแบบประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ มาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม ซึ่งความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน มีคาตั้งแต 0.50-1.00 ทุกขอ แสดงวาสามารถนําไปใชได

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย

การวิเคราะหขอมูลและสถิต ิ

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันคําศัพท

แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปวิเคราะหโดยใช

แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติคาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 

แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติ

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติpaired sample t – testและนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตาราง

ผลการสรางแอปพลเิคชันคําศพัทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เนื้อหาและดานเทคนิค คาเฉลีย่รวมเทากับ 4.31 แปลความหมายไดวา มีคุณภาพดี (แสดงดังตารางที่ 

สรุปผลการประเมินคณุภาพแอปพลเิคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

x� S.D. 

4.33 0.90 

4.29 0.95 

4.31 0.92 
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 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

สรางแบบประเมิน และนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

ใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม จากนั้นนําไปปรับปรุง

แกไขขอบกพรองตามที่ไดรับคําแนะนําใหแบบทดสอบอยูในระดับคุณภาพดี โดยนําแบบประเมินคุณภาพ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่แกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพื่อหา

นําแบบประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ มาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม ซึ่งความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

าสามารถนําไปใชได 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันคําศัพท

แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปวิเคราะหโดยใช

แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (x) 

บบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 

แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติ

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และ

ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตาราง

สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพดาน

แสดงดังตารางที่ 1) 

สรุปผลการประเมินคณุภาพแอปพลเิคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ผลการประเมิน 

คุณภาพดี 

คุณภาพดี 

คุณภาพดี 



 

 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่  1 ผลปรากฏวามีผลคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ 

แสดงดังตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท

   คําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล 

ผลการวิจัย พบวา 

อภิปรายผลไดดังน้ี 

1.การสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

พลิเคชันที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี 

0.90) ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี 

และสรุปผลการประเมินดานเนื้อหาและดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี 

แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

กําหนดไว ทั้งนี้ในการสรางแอปพลิเคชันคําศั

ไดนั้นไดมีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อนําผลมาวิเคราะหเนื้อหา พรอมทั้งกําหนด

วัตถุประสงค เพื่อใชในการสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึก

ชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

คือ การนําเสนอเนื้อหาแตละหมวดหมูมีความครอบคลุม และมีการจัดโครงสรางอยางเปนระเบียบ ทําใหนักเรียน

สามารถเรียนรู เมื่อนักเรียนเกิ

สอดคลองกับ ดาราวรรณ  นนทวาสี และวิวัฒน มีสุวรรณ 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด: 

ลําพูน พบวาองคประกอบสําคัญในการสรางแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรูบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด คือ ควรมี

การเรียบเรียงเนื้อหาจากงายไปหายาก และมีการตรวจสอบขอความและเนื้อหาใหตรงกับตัวชี้วัดรายวิชา และ

สอดคลองกับสาระการเรียนรู ใชรูปภาพและเสี

ภาพเคลื่อนไหวควรอยูในระดับที่เหมาะสม และยังสอดคลองกับ วิลัยพร ไชยสิทธิ์ 

ฝกทักษะทางคณิตศาสตรบนเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 

คะแนนแบบทดสอบ 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน

ผลปรากฏวามีผลคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน

คําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

การสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

พลิเคชันที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 

ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 

และสรุปผลการประเมินดานเนื้อหาและดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.31, S

แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑที่

กําหนดไว ทั้งนี้ในการสรางแอปพลิเคชันคําศพัทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ไดนั้นไดมีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อนําผลมาวิเคราะหเนื้อหา พรอมทั้งกําหนด

วัตถุประสงค เพื่อใชในการสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึก

ชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นนี้อาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู กลาวได

คือ การนําเสนอเนื้อหาแตละหมวดหมูมีความครอบคลุม และมีการจัดโครงสรางอยางเปนระเบียบ ทําใหนักเรียน

สามารถเรียนรู เมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรูและความเขาใจก็จะสามารถนําความรูนั้นไปใชในกิจกรรมตาง ๆ ได ซึ่ง

สอดคลองกับ ดาราวรรณ  นนทวาสี และวิวัฒน มีสุวรรณ (2556)  ไดพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรูบน

: กรณีศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 โรงเรียนทาขุม

ลําพูน พบวาองคประกอบสําคัญในการสรางแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรูบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด คือ ควรมี

การเรียบเรียงเนื้อหาจากงายไปหายาก และมีการตรวจสอบขอความและเนื้อหาใหตรงกับตัวชี้วัดรายวิชา และ

สอดคลองกับสาระการเรียนรู ใชรูปภาพและเสียงที่มีความเหมาะสมกับขนาดหนาขอของอุปกรณ การนําเสนอ

ภาพเคลื่อนไหวควรอยูในระดับที่เหมาะสม และยังสอดคลองกับ วิลัยพร ไชยสิทธิ์ (2554

ฝกทักษะทางคณิตศาสตรบนเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 

n x� .D.S  df 

36 9.64 2.93 
35 

36 14.25 3.37 
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน

ผลปรากฏวามีผลคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05(

างการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน

 (n=36) 

แอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถ

การสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 คือ คุณภาพของแอป

คาเฉลี่ย = 4.33, S.D. = 

คาเฉลี่ย = 4.29, S.D. = 0.95) 

31, S.D. = 0.92)สรุปไดวา 

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑที่

พทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนที่จะสราง

ไดนั้นไดมีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อนําผลมาวิเคราะหเนื้อหา พรอมทั้งกําหนด

วัตถุประสงค เพื่อใชในการสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 แอปพลิเค

ที่สรางขึ้นนี้อาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู กลาวได

คือ การนําเสนอเนื้อหาแตละหมวดหมูมีความครอบคลุม และมีการจัดโครงสรางอยางเปนระเบียบ ทําใหนักเรียน

ดการเรียนรูและความเขาใจก็จะสามารถนําความรูนั้นไปใชในกิจกรรมตาง ๆ ได ซึ่ง

ไดพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรูบน

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัด

ลําพูน พบวาองคประกอบสําคัญในการสรางแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรูบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด คือ ควรมี

การเรียบเรียงเนื้อหาจากงายไปหายาก และมีการตรวจสอบขอความและเนื้อหาใหตรงกับตัวชี้วัดรายวิชา และ

ยงที่มีความเหมาะสมกับขนาดหนาขอของอุปกรณ การนําเสนอ

2554) ไดพัฒนา แอปพลิเคชัน

ฝกทักษะทางคณิตศาสตรบนเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวาผลการ

t Sig. 

-31.762* .00 



 

 

ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันโดยผูเชี่ยวชาญ 

การวัดผลและประเมินผล ภาพรวมทุกดานมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ท่ีคาเฉลี่ยเทากับ 

2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเ

ประถมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเฉลี่ย เทากับ 

เทากับ 14.25 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

คอมพิวเตอรพกพานี้เปนสื่อการเรียนการสอนที่ชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของผูเรียน สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง ชวยสงเสริมการคนควาการเขาถึงองคความรูนอกหองเรียน สามารถเลือกเรียนไดตามค

ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนได ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนานในการเรียน รวมทั้งสงเสริมการ

เรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบ็คตา ไอซีที รีเสิรช 

พบวา การใหผูเรียนและผูสอนมีแท็บเล็ตพีซีเปนของตนเองทุกคน จะชวยใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิผล โดย

พบวา ชวยเพิ่มแรงจูงใจของผูเรียน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทางบวก สนับสนุนใหเกิดการ

เรียนรูดวยตนเอง ชวยสงเสริมการคนควาหาความรูนอกหองเรียน อีกทั้งยังชวย

ใหกับผูเรียน และอางถึงหลักทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ ความสนใจและการรับรูอยาง

ถูกตอง การจดจํา ความกระตือรือรนในการเรียน แรงจูงใจ การควบคุมการเรียน การถายโอนการเรียนรู และการ

ตอบสนองความแตกตางระหว

ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนานในการเรียน

แสดงใหเห็นวาการเรียนรูโดยใชแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เนื่องมาจากในการทดสอบกอนเรียนนั้น ผูเรียนขาดความรูในเนื้อหาของคําศัพทภาษาอังกฤษ จึงทําแบบทดสอบ

แบบคาดเดา และเมื่อไดใชแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง และเสียง 

รูปแบบของแอปพลิเคชันที่สามารถสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ อานออกเสียง และบอกความหมายของคําศัพท 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกพัฒนาการสะกดคําศัพท อานออกเสียง และรูความหมายของคําศัพท  โดยการสรางบรรยากาศ

การเรียนที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ใหเกิดขึ้น เพื่อจูงใจใหผูเรี

ดี สุสิกา (2553 : 82) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําศัพท

ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปที่ 

ข อเสนอแนะ 

จากการวิจัยการสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ขอเสนอแนะดังนี ้

1.  ขอเสนอแนะทั่วไป

จากการวิจัยการสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

ขอเสนอแนะดังนี ้

   1.1 กอนการนําแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษไปใชกับนักเรียนควรมีการตรวจการใชงานนักเรียน

วามีทักษะการใชมือถือ ซึ่งนักเรียนควรเรียนรูขั้นตอนและวิธีการใชใหถูกตอง เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ 

กับการจัดการเรียนการสอน 

   1.2 ควรมีการเตรียมความพรอมของอุปกรณ ห

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

เมินคุณภาพของแอปพลิเคชันโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบแอปพลิเคชัน และดาน

การวัดผลและประเมินผล ภาพรวมทุกดานมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ท่ีคาเฉลี่ยเทากับ 4.

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเฉลี่ย เทากับ 9.64 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 

คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการเรียนดวยแอปพลิเคชันบทเรียนบน

คอมพิวเตอรพกพานี้เปนสื่อการเรียนการสอนที่ชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของผูเรียน สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง ชวยสงเสริมการคนควาการเขาถึงองคความรูนอกหองเรียน สามารถเลือกเรียนไดตามค

ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนได ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนานในการเรียน รวมทั้งสงเสริมการ

เรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบ็คตา ไอซีที รีเสิรช (พิสุทธา  อารีราษฎร

สอนมีแท็บเล็ตพีซีเปนของตนเองทุกคน จะชวยใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิผล โดย

พบวา ชวยเพิ่มแรงจูงใจของผูเรียน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทางบวก สนับสนุนใหเกิดการ

เรียนรูดวยตนเอง ชวยสงเสริมการคนควาหาความรูนอกหองเรียน อีกทั้งยังชวยสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวม

ใหกับผูเรียน และอางถึงหลักทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ ความสนใจและการรับรูอยาง

ถูกตอง การจดจํา ความกระตือรือรนในการเรียน แรงจูงใจ การควบคุมการเรียน การถายโอนการเรียนรู และการ

ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งสงผลใหแอปพลิเคชันนี้มีคุณภาพและผูเรียน มีความพึงพอใจจนทําให

ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนานในการเรียน 

แสดงใหเห็นวาการเรียนรูโดยใชแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและมีความสามารถในการอานคําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องมาจากในการทดสอบกอนเรียนนั้น ผูเรียนขาดความรูในเนื้อหาของคําศัพทภาษาอังกฤษ จึงทําแบบทดสอบ

แบบคาดเดา และเมื่อไดใชแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง และเสียง 

รูปแบบของแอปพลิเคชันที่สามารถสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ อานออกเสียง และบอกความหมายของคําศัพท 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกพัฒนาการสะกดคําศัพท อานออกเสียง และรูความหมายของคําศัพท  โดยการสรางบรรยากาศ

การเรียนที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ใหเกิดขึ้น เพื่อจูงใจใหผูเรียนเกิดความรูสึกอยากเรียนนั้นเอง ซึ่งสอดคลองกับ วัน

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําศัพท

ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวาปปทุม 

จากการวิจัยการสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ข อเสนอแนะทั่วไป 

จากการวิจัยการสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

ารนําแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษไปใชกับนักเรียนควรมีการตรวจการใชงานนักเรียน

วามีทักษะการใชมือถือ ซึ่งนักเรียนควรเรียนรูขั้นตอนและวิธีการใชใหถูกตอง เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ 

ควรมีการเตรียมความพรอมของอุปกรณ หองเรียน ใหพรอมกอนการจัดการเรียนการสอน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบแอปพลิเคชัน และดาน

.79 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น

คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 

คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์

เนื่องจากการเรียนดวยแอปพลิเคชันบทเรียนบน

คอมพิวเตอรพกพานี้เปนสื่อการเรียนการสอนที่ชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของผูเรียน สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง ชวยสงเสริมการคนควาการเขาถึงองคความรูนอกหองเรียน สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ 

ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนได ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนานในการเรียน รวมทั้งสงเสริมการ

พิสุทธา  อารีราษฎร, 2554) 

สอนมีแท็บเล็ตพีซีเปนของตนเองทุกคน จะชวยใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิผล โดย

พบวา ชวยเพิ่มแรงจูงใจของผูเรียน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทางบวก สนับสนุนใหเกิดการ

สงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวม

ใหกับผูเรียน และอางถึงหลักทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ ความสนใจและการรับรูอยาง

ถูกตอง การจดจํา ความกระตือรือรนในการเรียน แรงจูงใจ การควบคุมการเรียน การถายโอนการเรียนรู และการ

างบุคคล ซึ่งสงผลใหแอปพลิเคชันนี้มีคุณภาพและผูเรียน มีความพึงพอใจจนทําให

แสดงใหเห็นวาการเรียนรูโดยใชแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 

เรียนเพิ่มขึ้นและมีความสามารถในการอานคําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องมาจากในการทดสอบกอนเรียนนั้น ผูเรียนขาดความรูในเนื้อหาของคําศัพทภาษาอังกฤษ จึงทําแบบทดสอบ

แบบคาดเดา และเมื่อไดใชแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง และเสียง ที่มี

รูปแบบของแอปพลิเคชันที่สามารถสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ อานออกเสียง และบอกความหมายของคําศัพท 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกพัฒนาการสะกดคําศัพท อานออกเสียง และรูความหมายของคําศัพท  โดยการสรางบรรยากาศ

ยนเกิดความรูสึกอยากเรียนนั้นเอง ซึ่งสอดคลองกับ วัน

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําศัพท

จากการวิจัยการสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยมี

จากการวิจัยการสรางแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 ผูวิจัยมี

ารนําแอปพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษไปใชกับนักเรียนควรมีการตรวจการใชงานนักเรียน

วามีทักษะการใชมือถือ ซึ่งนักเรียนควรเรียนรูขั้นตอนและวิธีการใชใหถูกตอง เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ 

องเรียน ใหพรอมกอนการจัดการเรียนการสอน 
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ของวรวุฒิ ภักดีบุรุษ และแนวคิดการสรางแรงบันดาลใจของน้ําทิพย วิภาวิน

ผลการวิจัยพบวา ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ใชวิธีการสรางแรงบันดาลใจที่สําคัญไดแก

ตองการใหเขากับภาพลักษณของบุคคล 

ในแงดีซึ่งในการสรางแรงบันดาลใจทั้ง
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ในลักษณะดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงเทคนิคในการเขียนเนื้อหาขอ

สินธุเสน เขจรบุตร อยางมีศิลปะ 
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กลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ  ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
 

มนูศักดิ์  บุญมี
1
  สุวรรณี  เครือพึ่ง 2 

 

การศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจผานงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตรเปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล คือ แนวคิดทฤษฎีดานกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจน

นวคิดการสรางแรงบันดาลใจของน้ําทิพย วิภาวิน 

ผลการวิจัยพบวา ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ใชวิธีการสรางแรงบันดาลใจที่สําคัญไดแก

ตองการใหเขากับภาพลักษณของบุคคล 2.ใชความตื่นเตนเราใจแสดงออกทางการพูด3.ใชคําพูดที่เปนบวกมองโลก

รสรางแรงบันดาลใจทั้ง 3 วิธีจะปรากฏกลวิธีการเขียนทั้งสิ้น 7 กลวิธีไดแกอุปมา อุปลักษณ นามนัย 

อติพจน บุคลาธิษฐานปฏิทรรศน และคําถามเชิงวาทศิลป  กลาวไดวา วิธีการสรางแรงบันดาลใจและกลวิธีการเขียน

ในลักษณะดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงเทคนิคในการเขียนเนื้อหาของงานเขียนแนวสรางแรงบันดาลใจของ ขุนเขา 

สินธุเสน เขจรบุตร อยางมีศิลปะ  
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กลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ  ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร 

การศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร                 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจผานงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตรเปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล คือ แนวคิดทฤษฎีดานกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจน

ผลการวิจัยพบวา ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ใชวิธีการสรางแรงบันดาลใจที่สําคัญไดแก1.เชื่อมโยงสิ่ง

ใชคําพูดที่เปนบวกมองโลก

กลวิธีไดแกอุปมา อุปลักษณ นามนัย 

อติพจน บุคลาธิษฐานปฏิทรรศน และคําถามเชิงวาทศิลป  กลาวไดวา วิธีการสรางแรงบันดาลใจและกลวิธีการเขียน

งงานเขียนแนวสรางแรงบันดาลใจของ ขุนเขา 



 

 

The writing strategies for inspiration in writing 

Abstract 
The objective of this study was to analyze writing strategies to build the inspiration 

through KhunkhaoSinthusenKhejonbut’s works. This study was a qualitative research. Data were 

analyzed through instruments, namely a theory 

developed by WorawutPhakdiburut and an inspiration building concept of NamthipWipawin.     

The results of this research indicated that KhunkhaoSinthusenKhejonbut used three main 

ways to build the inspiration, na

personal image, 2.Reliance on excitement of the speech, and 3.Reliance on positive words. All 

three ways belonged to seven writing strategies, namely:  Simile,  Metaphor,  Metonymy,  

Hyperbole,  Personification, Paradox, and  Rhetorical question. In other words, inspiration building 

methods and writing strategies reflect  KhunkhaoSinthusenKhejonbut’s writing techniques to 

build the inspiration in artistic manner.  
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The objective of this study was to analyze writing strategies to build the inspiration 

through KhunkhaoSinthusenKhejonbut’s works. This study was a qualitative research. Data were 

analyzed through instruments, namely a theory of writing strategies for figures of speech 

developed by WorawutPhakdiburut and an inspiration building concept of NamthipWipawin.     

The results of this research indicated that KhunkhaoSinthusenKhejonbut used three main 

ways to build the inspiration, namely 1. Association between the content to be conveyed and 

personal image, 2.Reliance on excitement of the speech, and 3.Reliance on positive words. All 

three ways belonged to seven writing strategies, namely:  Simile,  Metaphor,  Metonymy,  

rsonification, Paradox, and  Rhetorical question. In other words, inspiration building 

methods and writing strategies reflect  KhunkhaoSinthusenKhejonbut’s writing techniques to 

build the inspiration in artistic manner.   

: Writing strategies, Inspiration ,KhunkhaoSinthusenKhejonbut’s 

                   

Thai Language Program, Faculty of Education LampangRajabhat University ( tonmanusak@gmail.com

Thai Language Program, Faculty of Education LampangRajabhat University 

252 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

The writing strategies for inspiration in writing 

The objective of this study was to analyze writing strategies to build the inspiration 

through KhunkhaoSinthusenKhejonbut’s works. This study was a qualitative research. Data were 

of writing strategies for figures of speech 

developed by WorawutPhakdiburut and an inspiration building concept of NamthipWipawin.      

The results of this research indicated that KhunkhaoSinthusenKhejonbut used three main 

mely 1. Association between the content to be conveyed and 

personal image, 2.Reliance on excitement of the speech, and 3.Reliance on positive words. All 

three ways belonged to seven writing strategies, namely:  Simile,  Metaphor,  Metonymy,  

rsonification, Paradox, and  Rhetorical question. In other words, inspiration building 

methods and writing strategies reflect  KhunkhaoSinthusenKhejonbut’s writing techniques to 

tonmanusak@gmail.com) 



 

 

1. บทนํา 
 มนุษยสามารถสรางแรงบันดาลใจใหตนเองผานการรับรูไดจากสื่อตางๆในสังคม ไดหลากหลายชองทาง 

โดยเฉพาะการอานจากบทความ นิตยสาร หรือหนังสือที่เกี่ยวกับการสรางแรงบันดาลใจ เพราะภาษามีอิทธิพลตอ

ความรูสึกของมนุษยสงผลทางความคิดการกระทํา และยังไดรูทัศนคติของผูอื่น เพราะฉะนั้นการอานหนังสือสักเลม

สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราได การอานจึงมีความสําคั

ประสบการณแลวยังชวยพัฒนาตนเองใหเปนมนุษยที่สมบูรณพรอมทั้งสติปญญาและจิตใจดังที่ นภดล จันทรเพ็ญ 

(2557:115) กลาวไววา การอานชวยใหเราทันโลก ทันเหตุการณไมลาหลัง ชวยเพิ่มความรู  ความคิด และ

ประสบการณดานตางๆ ยิ่งอานมากยอมทําใหรูมาก และมีผลทําใหสติปญญาชาญฉลาด เฉียบแหลม ทําใหเกิด

วิจารณญาณในการรับสาร อีกทั้งยังชวยใหคนเรามีทัศนคติที่กวางขึ้น รูจักฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นซึ่ง

เปนการพัฒนาบุคลิกภาพทางหนึ่งดวย การอานยังทําใหไดรับความเพลิดเพลิน ทําให

สามารถลืมความเหนื่อยหนายและความเหงาได จึงนับวาการอานเปนการใชเวลาวางที่มีประโยชนท่ีสุด

ปจจุบันมีหนังสือและวารสารที่สรางแรงบันดาลใจใหเลือกอานอยางมากมาย ตามความพึงพอใจของผูที่รัก

ในการอานหนังสือ  และนักเขียนหนังสือที่เกี่

ฌอน บูรณหิรัญ , อรพิน รักษาผล

และการยอมรับจากคนท้ังประเทศ  คือ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร 

 จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนผูวิจัยพบวาผลงานการเขียนหนังสือของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร มี

หลากหลายประเภท อาทิ วรรณกรรมเยาวชน งานเขียนแนวจิตวิทยา ศาสตรแหงความสําเร็จ บทความในนิตยสาร

และวารสาร เปนตน ตัวอยางผลงาน เชน กรรมตามสมองและสมองเศรษฐี งานเขียนเชิงจิ

อันดับหนึ่ง ของรานนายอินทรภายในสัปดาหแรกที่วางแผง 

สําหรับผลงานเขียนดานการสรางแรงบันดาลใจของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ที่ไดรับความนิยมจากนัก

อานเปนอยางมาก คือ หนังสือเรื่อง ขุนเขาเกลาสมอง เปนหนังสือที่ติด 

ภายในสัปดาหแรกที่วางขาย โดยเปนหนังสือเชิงจิตวิทยา เนื้อหาเปนเรื่องที่อานแลวเขาใจไดงาย มีบทความที่

สะทอนกระบวนการจัดการบริหารความคิดใหใชชีวิตอยางมีความสุข และยังใหคุณคาในดานอื่นๆ ใหผูอานสามารถ

นําไปประยุกตเปนแนวทางในกา

และนาสนใจหลากหลายรูปแบบในการสรางแรงบันดาลใจใหแกผูอาน

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจของ ขุนเขา สินธุเสน เขจร

บุตรผานงานเขียนเชิงสรางแรงบันดาลใจ เรื่องขุนเขาเกลาสมอง โดยใชแนวคิดทฤษฎีดานกลวิธีการเขียนแบบโวหาร

ภาพพจนของ (วรวุฒิ ภักดีบุรุษ

เครื่องมือในการวิเคราะห 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพื่อศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสร
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มนุษยสามารถสรางแรงบันดาลใจใหตนเองผานการรับรูไดจากสื่อตางๆในสังคม ไดหลากหลายชองทาง 

โดยเฉพาะการอานจากบทความ นิตยสาร หรือหนังสือที่เกี่ยวกับการสรางแรงบันดาลใจ เพราะภาษามีอิทธิพลตอ

ความรูสึกของมนุษยสงผลทางความคิดการกระทํา และยังไดรูทัศนคติของผูอื่น เพราะฉะนั้นการอานหนังสือสักเลม

สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราได การอานจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก นอกจากจะใหความรูและ

ประสบการณแลวยังชวยพัฒนาตนเองใหเปนมนุษยที่สมบูรณพรอมทั้งสติปญญาและจิตใจดังที่ นภดล จันทรเพ็ญ 

กลาวไววา การอานชวยใหเราทันโลก ทันเหตุการณไมลาหลัง ชวยเพิ่มความรู  ความคิด และ

งอานมากยอมทําใหรูมาก และมีผลทําใหสติปญญาชาญฉลาด เฉียบแหลม ทําใหเกิด

วิจารณญาณในการรับสาร อีกทั้งยังชวยใหคนเรามีทัศนคติที่กวางขึ้น รูจักฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นซึ่ง

เปนการพัฒนาบุคลิกภาพทางหนึ่งดวย การอานยังทําใหไดรับความเพลิดเพลิน ทําใหเวลาผานไปอยางรวดเร็วจน

สามารถลืมความเหนื่อยหนายและความเหงาได จึงนับวาการอานเปนการใชเวลาวางที่มีประโยชนท่ีสุด

ปจจุบันมีหนังสือและวารสารที่สรางแรงบันดาลใจใหเลือกอานอยางมากมาย ตามความพึงพอใจของผูที่รัก

ในการอานหนังสือ  และนักเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับการสรางแรงบันดาลใจที่กําลังไดรับความนิยมมีอยูหลายคน เชน 

อรพิน รักษาผล, โปรเชน (สหรัฐ มานิตยกุล) และยังมีอีกหนึ่งนักเขียนที่มีผลงานไดรับความนิยม

และการยอมรับจากคนท้ังประเทศ  คือ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร  

จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนผูวิจัยพบวาผลงานการเขียนหนังสือของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร มี

หลากหลายประเภท อาทิ วรรณกรรมเยาวชน งานเขียนแนวจิตวิทยา ศาสตรแหงความสําเร็จ บทความในนิตยสาร

และวารสาร เปนตน ตัวอยางผลงาน เชน กรรมตามสมองและสมองเศรษฐี งานเขียนเชิงจิ

อันดับหนึ่ง ของรานนายอินทรภายในสัปดาหแรกที่วางแผง  

สําหรับผลงานเขียนดานการสรางแรงบันดาลใจของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ที่ไดรับความนิยมจากนัก

อานเปนอยางมาก คือ หนังสือเรื่อง ขุนเขาเกลาสมอง เปนหนังสือที่ติด Best Seller อันดั

ภายในสัปดาหแรกที่วางขาย โดยเปนหนังสือเชิงจิตวิทยา เนื้อหาเปนเรื่องที่อานแลวเขาใจไดงาย มีบทความที่

สะทอนกระบวนการจัดการบริหารความคิดใหใชชีวิตอยางมีความสุข และยังใหคุณคาในดานอื่นๆ ใหผูอานสามารถ

นําไปประยุกตเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางสรางสรรคได โดยผลงานประเภทนี้มีกลวิธีการเขียนที่สรางสรรค

และนาสนใจหลากหลายรูปแบบในการสรางแรงบันดาลใจใหแกผูอาน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจของ ขุนเขา สินธุเสน เขจร

างแรงบันดาลใจ เรื่องขุนเขาเกลาสมอง โดยใชแนวคิดทฤษฎีดานกลวิธีการเขียนแบบโวหาร

วรวุฒิ ภักดีบุรุษ, 2552)และแนวคิดการสรางแรงบันดาลใจของ(น้ําทิพย วิภาวิน

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจ ผานงานเขียนของ (ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
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มนุษยสามารถสรางแรงบันดาลใจใหตนเองผานการรับรูไดจากสื่อตางๆในสังคม ไดหลากหลายชองทาง 

โดยเฉพาะการอานจากบทความ นิตยสาร หรือหนังสือที่เกี่ยวกับการสรางแรงบันดาลใจ เพราะภาษามีอิทธิพลตอ

ความรูสึกของมนุษยสงผลทางความคิดการกระทํา และยังไดรูทัศนคติของผูอื่น เพราะฉะนั้นการอานหนังสือสักเลม

ญเปนอยางมาก นอกจากจะใหความรูและ

ประสบการณแลวยังชวยพัฒนาตนเองใหเปนมนุษยที่สมบูรณพรอมทั้งสติปญญาและจิตใจดังที่ นภดล จันทรเพ็ญ 

กลาวไววา การอานชวยใหเราทันโลก ทันเหตุการณไมลาหลัง ชวยเพิ่มความรู  ความคิด และ

งอานมากยอมทําใหรูมาก และมีผลทําใหสติปญญาชาญฉลาด เฉียบแหลม ทําใหเกิด

วิจารณญาณในการรับสาร อีกทั้งยังชวยใหคนเรามีทัศนคติที่กวางขึ้น รูจักฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นซึ่ง

เวลาผานไปอยางรวดเร็วจน

สามารถลืมความเหนื่อยหนายและความเหงาได จึงนับวาการอานเปนการใชเวลาวางที่มีประโยชนท่ีสุด 

ปจจุบันมีหนังสือและวารสารที่สรางแรงบันดาลใจใหเลือกอานอยางมากมาย ตามความพึงพอใจของผูที่รัก

ยวกับการสรางแรงบันดาลใจที่กําลังไดรับความนิยมมีอยูหลายคน เชน 

และยังมีอีกหนึ่งนักเขียนที่มีผลงานไดรับความนิยม

จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนผูวิจัยพบวาผลงานการเขียนหนังสือของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร มี

หลากหลายประเภท อาทิ วรรณกรรมเยาวชน งานเขียนแนวจิตวิทยา ศาสตรแหงความสําเร็จ บทความในนิตยสาร

และวารสาร เปนตน ตัวอยางผลงาน เชน กรรมตามสมองและสมองเศรษฐี งานเขียนเชิงจิตวิทยาที่ได Best Seller 

สําหรับผลงานเขียนดานการสรางแรงบันดาลใจของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ที่ไดรับความนิยมจากนัก

อันดับหนึ่งของรานนายอินทร

ภายในสัปดาหแรกที่วางขาย โดยเปนหนังสือเชิงจิตวิทยา เนื้อหาเปนเรื่องที่อานแลวเขาใจไดงาย มีบทความที่

สะทอนกระบวนการจัดการบริหารความคิดใหใชชีวิตอยางมีความสุข และยังใหคุณคาในดานอื่นๆ ใหผูอานสามารถ

รดําเนินชีวิตอยางสรางสรรคได โดยผลงานประเภทนี้มีกลวิธีการเขียนที่สรางสรรค

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจของ ขุนเขา สินธุเสน เขจร

างแรงบันดาลใจ เรื่องขุนเขาเกลาสมอง โดยใชแนวคิดทฤษฎีดานกลวิธีการเขียนแบบโวหาร

น้ําทิพย วิภาวิน, 2556)เปน

ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร) 



 

 

3. ขอบเขตการวิจัย
1. ผูวิจัยเลือกศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ 

,2559)โดยเจาะจงงานเขียนดานการสรางแรงบันดาลใจเพียง 

ติด  Best Seller อันดับหนึ่งของรานนายอินทรภายในสัปดาหแรกที่วางขาย โดยมีบทความทั้งหมด  

ดังตอไปนี้ 

1) หรือ 3 ถามจริง 

2)หลังจากอานบทความนี้จบคุณเดินชาลงไหม

3) จิตวิทยา หมาหมู

 4 วงกลมบมนิสัย  

 5) เจาะสมองอาชญากร

 6) มุมจิตๆของชาวอาทิตยอุทัย

 7) 3 ความกลัวทีป่ระหลาดที่สุดในโลก

 8) เปลี่ยนชื่อ...แลวชีวิตจะเปลี่ยนไหม

9) สวดสรางสมอง 

 10) Music & the mind

11)ภัยมืดความกลัว เกรงใจ

12) รูรอดเมื่อโลกแตก 

 13) ปใหม….ทําไมฉันยังเหมือนเดิม

 14) วิชาสําคัญที่สุดที่ไมมีสอนในโรงเรียน

  

4. นิยามศัพทเฉพาะ
 กลวิธีการเขียน หมายถึง วิธีการเขียนในแบบเฉพาะของนักเขียนแตละคน หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาเปนลีลา

การเขียน โดยการศึกษากลวิธีการเขียนนั้นสามารถพิจารณาไดจากเรื่องตางๆ  การกําหนดแนวเรื่อง การลําดับ

เหตุการณ การสรางตัวละครการสรางฉาก และรูปแบบการนําเสนอ เปนตน

 แรงบันดาลใจ (Inspiration)

กระทําใดๆที่พึงประสงค เพื่อใหการกระทําบรรลุผลสําเร็จไดตามที่ตองการ
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ขอบเขตการวิจัย  
ผูวิจัยเลือกศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ (ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

โดยเจาะจงงานเขียนดานการสรางแรงบันดาลใจเพียง 1 เลม คือ เรื่อง ขุนเขาเกลาสมองเพราะปนหนังสือที่

อันดับหนึ่งของรานนายอินทรภายในสัปดาหแรกที่วางขาย โดยมีบทความทั้งหมด  

     15)เครื่องสังเคราะหความสุข  

หลังจากอานบทความนี้จบคุณเดินชาลงไหม  16)มาเอาหัวโขกกําแพงกันเถอะ

จิตวิทยา หมาหมู    17) ปรากฏการไทยมุง

     18 รูไวใชวา...จิตวิทยาบอนการพนัน

เจาะสมองอาชญากร    19) มีอะไรในสมองของ เพศที่สาม

มุมจิตๆของชาวอาทิตยอุทัย   20) 3 อันดับ โรครัก สุดพิสดาร

ประหลาดที่สุดในโลก   21) ตัณหา  เวลา อัตตา ฟสิกส

แลวชีวิตจะเปลี่ยนไหม   22) มนุษยประเสริฐ

     23) ราตรีสวัสดิ์ 

Music & the mind    24)ยักษจินนี่ ที่คุณยังไมรูจัก

ภัยมืดความกลัว เกรงใจ    25) ความจริงของ ความเจ็บ

รูรอดเมื่อโลกแตก (ตื่น)    26) โลกรอน…. แตทําไมใจ 

ทําไมฉันยังเหมือนเดิม   27) นักพูดที่เกงท่ีสุดในโลก

วิชาสําคัญที่สุดที่ไมมีสอนในโรงเรียน 

นิยามศัพทเฉพาะ 
หมายถึง วิธีการเขียนในแบบเฉพาะของนักเขียนแตละคน หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาเปนลีลา

การเขียน โดยการศึกษากลวิธีการเขียนนั้นสามารถพิจารณาไดจากเรื่องตางๆ  การกําหนดแนวเรื่อง การลําดับ

เหตุการณ การสรางตัวละครการสรางฉาก และรูปแบบการนําเสนอ เปนตน 

nspiration)หมายถึงพลังอํานาจในตนเองชนิดหนึ่ง ที่ใชในการขับเคลื่อนการคิดและการ

กระทําใดๆที่พึงประสงค เพื่อใหการกระทําบรรลุผลสําเร็จไดตามที่ตองการ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

เลม คือ เรื่อง ขุนเขาเกลาสมองเพราะปนหนังสือที่

อันดับหนึ่งของรานนายอินทรภายในสัปดาหแรกที่วางขาย โดยมีบทความทั้งหมด  27 บทความ

เครื่องสังเคราะหความสุข   

เอาหัวโขกกําแพงกันเถอะ 

ปรากฏการไทยมุง  

จิตวิทยาบอนการพนัน 

มีอะไรในสมองของ เพศที่สาม 

อันดับ โรครัก สุดพิสดาร 

ตัณหา  เวลา อัตตา ฟสิกส 

มนุษยประเสริฐ…..ตรงไหน 

   

ยักษจินนี่ ที่คุณยังไมรูจัก 

ความจริงของ ความเจ็บ   

แตทําไมใจ (ยัง) เย็น 

นักพูดที่เกงท่ีสุดในโลก  

หมายถึง วิธีการเขียนในแบบเฉพาะของนักเขียนแตละคน หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาเปนลีลา

การเขียน โดยการศึกษากลวิธีการเขียนนั้นสามารถพิจารณาไดจากเรื่องตางๆ  การกําหนดแนวเรื่อง การลําดับ

หมายถึงพลังอํานาจในตนเองชนิดหนึ่ง ที่ใชในการขับเคลื่อนการคิดและการ



 

 

5. กรอบแนวคิว
 

 

 

6.  

7.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง กลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร เปน

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาจากงานเขียนที่สรางแรงบันดาลใจ ของ ขุนเขา สินธุเสน 

เขจรบุตร จํานวน 1 เลม (27บทความ

 (ขั้นรวบรวมขอมูล)

1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้

 

 

  

  

  

  

1.2 สํารวจและศึกษาขอมูลผลงานของขุนเขาสินธุเสนเขจรบุตร

กลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจนของ     

(วรวุฒิ ภักดีบุรุษ, 2552) 

1. อุปมา (Simile)  

2. อุปลักษณ (metaphor)  

3. สัญลักษณ (Symbol)  

4. นามนัย (metonymy)  

5. อติพจน (hyperbole)  

6. บุคลาธิษฐาน (personification) 

7.ปฏิทรรศน (paradox)  

8. ปฏิพจน (Oxymoron)  

9. คําถามเชิงวาทศิลป (rhetorical question

10. การเลียนเสียงธรรมชาติ 

 

งานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร เรื่อง ขุนเขาเกลาสมอง

กลวิธีการเขียนที่ใชในการสรางแรงบันดาลใจของ ขุนเขา สินธุเสน 
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กรอบแนวคิว/ทฤษฎีที่นํามาใชในการวิจัย 

     

 

ในการวิจัยเรื่อง กลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร เปน

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาจากงานเขียนที่สรางแรงบันดาลใจ ของ ขุนเขา สินธุเสน 

บทความ) ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

) 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

 - เอกสารที่เกี่ยวของกับกลวิธีการเขียน 

 - เอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแรงบันดาลใจ 

 - ประวัติและผลงานของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร 

 - งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลวิธีการเขียน 

 - งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแรงบันดาลใจ 

 - งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานเขียนของขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

สํารวจและศึกษาขอมูลผลงานของขุนเขาสินธุเสนเขจรบุตร 

กลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจนของ     

 

personification)  

rhetorical question) 

การเลียนเสียงธรรมชาติ (onomatopoeia)  

วิธีการสรางแรงบันดาลใจของ

1. รับฟงความคิดเห็นและตระหนักถึงคุณคาของบุคคล 

(Appeal to the person's idealsand values)

2. เชื่อมโยงสิ่งตองการใหเขากับภาพลักษณของบุคคล 

the request to the person's self

3. เชื่อมโยงสิ่งท่ีตองการใหเขากับวิสัยทัศนที่ชัดเจน

 (Link the request to the clear and appealing vision)

4. พยายามนําเสนอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่จะ

ประสบความสําเรจ็ 

5. ใชการตื่นเตนเราใจ ใชการแสดงออกทางการพูด 

(Use a dramatic expressive of speaking) 

6. ใชคําพูดที่เปนบวก มองโลกในแงดี 

งานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร เรื่อง ขุนเขาเกลาสมอง

กลวิธีการเขียนที่ใชในการสรางแรงบันดาลใจของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ในการวิจัยเรื่อง กลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร เปน

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาจากงานเขียนที่สรางแรงบันดาลใจ ของ ขุนเขา สินธุเสน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานเขียนของขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร 

วิธีการสรางแรงบันดาลใจของ(น้าํทิพย ว ิภาวิน, 2556) 

รับฟงความคิดเห็นและตระหนักถึงคุณคาของบุคคล 

Appeal to the person's idealsand values) 

เชื่อมโยงสิ่งตองการใหเขากับภาพลักษณของบุคคล (Link 

person's self-image) 

เชื่อมโยงสิ่งท่ีตองการใหเขากับวิสัยทัศนที่ชัดเจน 

Link the request to the clear and appealing vision) 

พยายามนําเสนอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่จะ

ใชการตื่นเตนเราใจ ใชการแสดงออกทางการพูด  

ic expressive of speaking)  

ใชคําพูดที่เปนบวก มองโลกในแงดี (Use positive 

งานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร เรื่อง ขุนเขาเกลาสมอง 

เขจรบุตร 



 

 

1.3  ศึกษางานเขียนประเภทสรางแรงบันดาลใจข

และเจาะจงเลือกเพียง1 เลมที่ไดรับความนิยม โดยเปนหนังสือที่ติด 

ภายในสัปดาหแรกที่วางแผงขาย ในการนํามาวิเคราะห คือ เรื่องขุนเขาเกลาสมอง

1.4 ศึกษาบทความในงานเขียนเรื่องขุนเขาเกาสมองจํานวน 

(ขั้นวิเคราะหขอมูล

1.5 วิเคราะหกลวิธีการเขียนที่ใชในการสรางแรงบันดาลของ ขุนเขา สินธุเสน  เขจรบุตรในงาน

เขียนเชิงสรางแรงบันดาลใจ เรื่อง ขุนเขาเกลาสมอง ตามแนวคิดทฤษฎีกลวิธีการเขียนและการสรางแรงบัน

โดยใชทฤษฎีกลวิธีการเขียนเเบบโวหารภาพพจนของ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ

ภาพพจนไวจํานวน  10 ประเภท ดังน้ี

อีกท้ังผูวิจัยไดใชแนวคิดการสรางแรงบันดาลใจของ น้ําทิพย วิภาวิน 

สรางแรงบันดาลใจไวดังนี ้

   

idealsand values) 

2

person's self-image) 

3

clear and appealing vision)

4

  5. ใชการตื่นเตนเราใจ ใชแสดงออกทางการพูด 

6. 

 

7. ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิเคราะหกลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ใน

ครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจผานงานเ

เขจรบุตร โดยนําแนวคิดทฤษฎีดานกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจนของ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ และแนวคิดการสราง

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ศึกษางานเขียนประเภทสรางแรงบันดาลใจของ  ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร จํานวน 

เลมที่ไดรับความนิยม โดยเปนหนังสือที่ติด Best Sellerอันดับหนึ่งของรานนายอินทร

ภายในสัปดาหแรกที่วางแผงขาย ในการนํามาวิเคราะห คือ เรื่องขุนเขาเกลาสมอง(ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

ศึกษาบทความในงานเขียนเรื่องขุนเขาเกาสมองจํานวน 27 บทควา

ขั้นวิเคราะหขอมูล) 

วิเคราะหกลวิธีการเขียนที่ใชในการสรางแรงบันดาลของ ขุนเขา สินธุเสน  เขจรบุตรในงาน

เขียนเชิงสรางแรงบันดาลใจ เรื่อง ขุนเขาเกลาสมอง ตามแนวคิดทฤษฎีกลวิธีการเขียนและการสรางแรงบัน

โดยใชทฤษฎีกลวิธีการเขียนเเบบโวหารภาพพจนของ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ (2552:33) ซึ่งไดจําแนกประเภทของ

ประเภท ดังน้ี 

1. อุปมา (Simile)  

2. อุปลักษณ (metaphor)  

3. สัญลักษณ (Symbol)  

4. นามนัย (metonymy 

5. อติพจน (hyperbole)  

6. บุคลาธิษฐาน (personification)  

7.ปฏิทรรศน (paradox)  

8. ปฏิพจน (Oxymoron)  

9. คําถามเชิงวาทศิลป (rhetorical question) 

10. การเลียนเสียงธรรมชาติ (onomatopoeia)  

อีกท้ังผูวิจัยไดใชแนวคิดการสรางแรงบันดาลใจของ น้ําทิพย วิภาวิน (2556

       

 1.รับฟงความคิดเห็นและตระหนักถึงคุณคาของบุคคล (Appeal to the person's 

2. เชื่อมโยงสิ่งตองการใหเขากับภาพลักษณของบุคคล (Link the request to the 

3. เชื่อมโยงสิ่งที่ตองการใหเขากับวิสัยทัศนที่ชัดเจน (Link the request to the 

clear and appealing vision) 

4. พยายามนําเสนอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความสําเร็จ

ใชการตื่นเตนเราใจ ใชแสดงออกทางการพูด (Use a dramatic expressive of speaking) 

6. ใชคําพดูที่เปนบวก มองโลกในแงด(ีUse positive optimistic language) 

การศึกษาวิเคราะหกลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ใน

ครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจผานงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน 

เขจรบุตร โดยนําแนวคิดทฤษฎีดานกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจนของ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ และแนวคิดการสราง
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

อง  ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร จํานวน 3 เลม 

อันดับหนึ่งของรานนายอินทร

ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร,2559) 

บทควา 

วิเคราะหกลวิธีการเขียนที่ใชในการสรางแรงบันดาลของ ขุนเขา สินธุเสน  เขจรบุตรในงาน

เขียนเชิงสรางแรงบันดาลใจ เรื่อง ขุนเขาเกลาสมอง ตามแนวคิดทฤษฎีกลวิธีการเขียนและการสรางแรงบันดาลใจ 

ซึ่งไดจําแนกประเภทของ

2556:9) ซึ่งไดกลาวถึงการ

   

Appeal to the person's 

Link the request to the 

Link the request to the 

พยายามนําเสนอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่จะประสบความสําเร็จ 

Use a dramatic expressive of speaking)  

Use positive optimistic language)  

การศึกษาวิเคราะหกลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ใน

ขียนของ ขุนเขา สินธุเสน 

เขจรบุตร โดยนําแนวคิดทฤษฎีดานกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจนของ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ และแนวคิดการสราง



 

 

แรงบันดาลใจของน้ําทิพย วิภาวิน เปนเครื่องมือในการวิเคราะห ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของมาประกอบการศึกษา

งานวิจัย และเสนอผลงานวิจัยแบบพรร

 ขุนเขาสินธุเสนเขจรบุตรจํานวน 

มีดังตอไปนี้ 

1. ดานกลวิธีการเขียน พบกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจน จํานวน 

1.1 การใชภาพพจนแบบอุปมา จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจนใน

รูปแบบของการเปรียบเทียบแบบอุปมาในงานเขียน ของขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร  โดยใชการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง

กับอีกสิ่งหนึ่งที่มีสภาพท่ีแตกตางกัน แตมีลักษณะเดนรวมกันและใชคําที่มีความหมายว

การเปรียบเทียบ เชน เปรียบเทียบการพูดที่ยอดเยี่ยมของมนุษย กับการโคจรของดวงอาทิตย เปนตนซึ่งการ

เปรียบเทียบแบบอุปมานั้นเนนใหเห็นจริงวาสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบนั้น มีสวนที่คลายกันอยางไร และเหมือนใน

ลักษณะใด 

1.2 การใชภาพจนแบบนา

รูปแบบนามนัยในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการใชคําหรือวลีซึ่งบงลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดมาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นท้ังหมด  หรือการกลาวถึงสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งสิ่งนั้นๆ มากลา

ใชเรียกสิ่งนั้นโดยตรง เชน การใชคําวา นักบุญ แทนบุคคลที่ประพฤติดี หรือ บุคคลที่ไมเคยสรางสรางความ

เดือดรอนใหใคร และใชคําวา คนบาป แทนบุคคลที่ประพฤติตนไมดีหรือบุคคลที่เคยสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 

เปนตน ซึ่งเปนภาพพจนที่ผูเขียนนั้นต

1.3 การใชภาพพจนแบบบุคลาธิษฐาน จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบโวหาร

ภาพพจนในรูปแบบของบุคลาธิษฐาน มาใชในงานเขียน ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการหยิบยกสิ่งตางๆขึ้นมา

เปรียบกับความคิด ความรูสึกของมนุษย โดยวิธีการสมมุติใหสิ่งที่ไมมีชีวิต ไมมีความคิด ห

นามธรรม หรือสัตวใหมีสติปญญา อารมณ ความรูสึก หรือกิริยาอาการเหมือนมนุษย เชน สมมุติให กิเลส สามารถ

ทํารายมนุษยได เปนตน 

1.4 การใชภาพพจนแบบปฏิทรรศนจากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจน

ในรูปแบบปฏิทรรศนมาใชในงานเขียนงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการนําถอยคําหรือขอความที่มี

ความหมายตรงขามกัน หรือขอความที่ขัดแยงกันมากลาวเพื่อเปนการเปรียบเทียบใหผูอานเขาใจถึงความหมายที่

แทจริง เชน การนําคําวา ความมืดมิด และ แสงสวาง เปรียบเทียบกัน จะทําใหผูอาน

ตองการสื่อสารมากยิ่งขึ้น 

1.5 การใชภาพพจนแบบคําถามเชิงวาทศิลป จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบ

คําถามเชิงวาทศิลปในงานเขียน  ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการตั้งคําถามในบทความ ซึ่งในแตละคําถามนั้น

ลวนไมตองการคําตอบ หรือหากต

ตั้งคําถามเชิงวาทศิลปเพื่อเปนการเราอารมณผูอานไดคิด และสื่อความหมายของบทความใหชัดเจนอีกทั้งไดขอคิด

ตามที่ตองการ 

1.6 การใชภาพพจนแบบอติพจน จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเ

แบบอติพจนในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการนําคําหรือขอความท่ีกลาวเกินจริง ซึ่งเปนความรูสึก

หรือความคิดของผูเขียนที่ตองการย้ําความหมายใหฟงหนักแนนจริงจัง หรือสรางอารมณใหผูอาน เชน เกิดความฮึก

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

แรงบันดาลใจของน้ําทิพย วิภาวิน เปนเครื่องมือในการวิเคราะห ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของมาประกอบการศึกษา

งานวิจัย และเสนอผลงานวิจัยแบบพรรณนา ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนผลงานของ 

ขุนเขาสินธุเสนเขจรบุตรจํานวน 1เลมคือ ขุนเขาเกลาสมอง จัดพิมพเมื่อปพุทธศักราช

ดานกลวิธีการเขียน พบกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจน จํานวน 7 ประเภท ไดแก

การใชภาพพจนแบบอุปมา จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจนใน

รูปแบบของการเปรียบเทียบแบบอุปมาในงานเขียน ของขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร  โดยใชการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง

กับอีกสิ่งหนึ่งที่มีสภาพท่ีแตกตางกัน แตมีลักษณะเดนรวมกันและใชคําที่มีความหมายวา เหมือน

การเปรียบเทียบ เชน เปรียบเทียบการพูดที่ยอดเยี่ยมของมนุษย กับการโคจรของดวงอาทิตย เปนตนซึ่งการ

เปรียบเทียบแบบอุปมานั้นเนนใหเห็นจริงวาสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบนั้น มีสวนที่คลายกันอยางไร และเหมือนใน

การใชภาพจนแบบนามนัย จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจนใน

รูปแบบนามนัยในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการใชคําหรือวลีซึ่งบงลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดมาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นท้ังหมด  หรือการกลาวถึงสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งสิ่งนั้นๆ มากลา

ใชเรียกสิ่งนั้นโดยตรง เชน การใชคําวา นักบุญ แทนบุคคลที่ประพฤติดี หรือ บุคคลที่ไมเคยสรางสรางความ

เดือดรอนใหใคร และใชคําวา คนบาป แทนบุคคลที่ประพฤติตนไมดีหรือบุคคลที่เคยสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 

เปนตน ซึ่งเปนภาพพจนที่ผูเขียนนั้นตองการใชเพื่อหลีกเลี่ยงการใชคําธรรมดา อีกท้ังยังทําใหผูอานไดคิดตาม

การใชภาพพจนแบบบุคลาธิษฐาน จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบโวหาร

ภาพพจนในรูปแบบของบุคลาธิษฐาน มาใชในงานเขียน ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการหยิบยกสิ่งตางๆขึ้นมา

เปรียบกับความคิด ความรูสึกของมนุษย โดยวิธีการสมมุติใหสิ่งที่ไมมีชีวิต ไมมีความคิด ห

นามธรรม หรือสัตวใหมีสติปญญา อารมณ ความรูสึก หรือกิริยาอาการเหมือนมนุษย เชน สมมุติให กิเลส สามารถ

การใชภาพพจนแบบปฏิทรรศนจากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจน

งานเขียนงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการนําถอยคําหรือขอความที่มี

ความหมายตรงขามกัน หรือขอความที่ขัดแยงกันมากลาวเพื่อเปนการเปรียบเทียบใหผูอานเขาใจถึงความหมายที่

แทจริง เชน การนําคําวา ความมืดมิด และ แสงสวาง เปรียบเทียบกัน จะทําใหผูอานเขาใจความหมายที่ผูเขียน

  

การใชภาพพจนแบบคําถามเชิงวาทศิลป จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบ

คําถามเชิงวาทศิลปในงานเขียน  ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการตั้งคําถามในบทความ ซึ่งในแตละคําถามนั้น

ลวนไมตองการคําตอบ หรือหากตองการคําตอบก็เปนคําตอบที่ท้ังผูถามและผูตอบรูดีอยูแลว โดยขุนเขาใชกลวิธีการ

ตั้งคําถามเชิงวาทศิลปเพื่อเปนการเราอารมณผูอานไดคิด และสื่อความหมายของบทความใหชัดเจนอีกทั้งไดขอคิด

การใชภาพพจนแบบอติพจน จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจน

แบบอติพจนในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการนําคําหรือขอความท่ีกลาวเกินจริง ซึ่งเปนความรูสึก

หรือความคิดของผูเขียนที่ตองการย้ําความหมายใหฟงหนักแนนจริงจัง หรือสรางอารมณใหผูอาน เชน เกิดความฮึก
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

แรงบันดาลใจของน้ําทิพย วิภาวิน เปนเครื่องมือในการวิเคราะห ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของมาประกอบการศึกษา

  

เลมคือ ขุนเขาเกลาสมอง จัดพิมพเมื่อปพุทธศักราช2559 ผลการศึกษา

ประเภท ไดแก 

การใชภาพพจนแบบอุปมา จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจนใน

รูปแบบของการเปรียบเทียบแบบอุปมาในงานเขียน ของขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร  โดยใชการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง

เหมือน เพื่อเปนการแสดง

การเปรียบเทียบ เชน เปรียบเทียบการพูดที่ยอดเยี่ยมของมนุษย กับการโคจรของดวงอาทิตย เปนตนซึ่งการ

เปรียบเทียบแบบอุปมานั้นเนนใหเห็นจริงวาสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบนั้น มีสวนที่คลายกันอยางไร และเหมือนใน

มนัย จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจนใน

รูปแบบนามนัยในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการใชคําหรือวลีซึ่งบงลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดมาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นท้ังหมด  หรือการกลาวถึงสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งสิ่งนั้นๆ มากลาวแทนคําที่

ใชเรียกสิ่งนั้นโดยตรง เชน การใชคําวา นักบุญ แทนบุคคลที่ประพฤติดี หรือ บุคคลที่ไมเคยสรางสรางความ

เดือดรอนใหใคร และใชคําวา คนบาป แทนบุคคลที่ประพฤติตนไมดีหรือบุคคลที่เคยสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 

องการใชเพื่อหลีกเลี่ยงการใชคําธรรมดา อีกท้ังยังทําใหผูอานไดคิดตาม 

การใชภาพพจนแบบบุคลาธิษฐาน จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบโวหาร

ภาพพจนในรูปแบบของบุคลาธิษฐาน มาใชในงานเขียน ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการหยิบยกสิ่งตางๆขึ้นมา

เปรียบกับความคิด ความรูสึกของมนุษย โดยวิธีการสมมุติใหสิ่งที่ไมมีชีวิต ไมมีความคิด หรือแมแตกระทั่งสิ่งที่เปน

นามธรรม หรือสัตวใหมีสติปญญา อารมณ ความรูสึก หรือกิริยาอาการเหมือนมนุษย เชน สมมุติให กิเลส สามารถ

การใชภาพพจนแบบปฏิทรรศนจากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจน

งานเขียนงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการนําถอยคําหรือขอความที่มี

ความหมายตรงขามกัน หรือขอความที่ขัดแยงกันมากลาวเพื่อเปนการเปรียบเทียบใหผูอานเขาใจถึงความหมายที่

เขาใจความหมายที่ผูเขียน

การใชภาพพจนแบบคําถามเชิงวาทศิลป จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบ

คําถามเชิงวาทศิลปในงานเขียน  ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการตั้งคําถามในบทความ ซึ่งในแตละคําถามนั้น

องการคําตอบก็เปนคําตอบที่ท้ังผูถามและผูตอบรูดีอยูแลว โดยขุนเขาใชกลวิธีการ

ตั้งคําถามเชิงวาทศิลปเพื่อเปนการเราอารมณผูอานไดคิด และสื่อความหมายของบทความใหชัดเจนอีกทั้งไดขอคิด

ขียนแบบโวหารภาพพจน

แบบอติพจนในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการนําคําหรือขอความท่ีกลาวเกินจริง ซึ่งเปนความรูสึก

หรือความคิดของผูเขียนที่ตองการย้ําความหมายใหฟงหนักแนนจริงจัง หรือสรางอารมณใหผูอาน เชน เกิดความฮึก



 

 

เหิม เศรา เสียใจ เปนตน โดยทั้งผูกลาวและผูฟงก็เขาใจวาไมใชเปนการกลาวเท็จแตเปนการกลาวเรื่องจริงที่เกิน

ความจริง 

1.7 การใชภาพพจนแบบอุปลักษณ

แบบอุปลักษณในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการเปรียบเทียบ ดวยคําวา

ใหญที่ใชน้ันเกิดจากการเปรียบเทียบและตีความกันมานานจนเปนท่ีเขาใจกันโดยทั่วไป เปนกลวิธีที่ผูเขียนนํามาเพิ่ม

อรรถรสในการอาน ชวยใหผูอานไดคิดตาม

 ตัวอยางกลวิธีการเขียนแบบอุปมา

 

 จากขอความขางตนที่กลาวมา ขุนเขาไดเปรียบเทียบการพูดที่ยอดเยี่ยมของมนุษย กับการโคจรของดวง

อาทิตย โดยใชคําวา เหมือน ซึ่งขุนเขาใชคําในการเปรียบเทียบท่ีเนนใหเห็นภาพจริงวา การขึ้นตนในการพูดในแตละ

ครั้งจะตองทําใหผูฟงเกิดความประทับใจตั้งแตแรกเริ่มเหมือนกับพระอาทิตยขึ้นในยามเชา  ตองใชน้ําเสียงที่ชัดเจน

ภาษาที่ถูกตองเหมือนกับพระอาทิตยยามบาย และต

พูดเหมือนกับพระอาทิตยยามเย็นที่กําลังจะลับขอบฟา

 

 ตัวอยางกลวิธีการเขียนแบบบุคลาธิษฐาน

 

(บทท่ี

 จากขอความขางตน ขุนเขาไดสมมุติใหความกลัวมีอากัปกริยาเหมือนสิ่งมีชีวิต จากขอความที่กลาววา 

ความกลัวจะพองตัวเมื่อเราหลับตา และยังกลาวอีกวา เมื่อเราพุงเขาไปเผชิญหนามันจะหายไป จากที่กลาวมาพบวา

ความกลัวสามารถพองตัวและเผชิญหนาได ซึ่ง 

สิ่งที่มีชีวิตเทานั้น จึงสรุปไดวาผูเขียนสรางใหความกลัว มีรูปราง มีตัวตนอีกทั้งยังสามารถมองเห็นได  และสื่อ

ความหมายใหผูอานกลาที่จะเผชิญหนากับสิ่งที่ตนกลัว  

ที่ จะเผชิญกับสิ่งที่ตนกลัว ความกลัวก็จะเพิ่มมากขึ้น

 ตัวอยางกลวิธีการเขียนแบบคําถามเชิงวาทะศิลป

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

โดยทั้งผูกลาวและผูฟงก็เขาใจวาไมใชเปนการกลาวเท็จแตเปนการกลาวเรื่องจริงที่เกิน

การใชภาพพจนแบบอุปลักษณ จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจน

แบบอุปลักษณในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการเปรียบเทียบ ดวยคําวา

ใหญที่ใชน้ันเกิดจากการเปรียบเทียบและตีความกันมานานจนเปนท่ีเขาใจกันโดยทั่วไป เปนกลวิธีที่ผูเขียนนํามาเพิ่ม

อรรถรสในการอาน ชวยใหผูอานไดคิดตาม 

ตัวอยางกลวิธีการเขียนแบบอุปมา 

กุญแจของการพูดที่ยอดเยี่ยม 

พูดให เหมือน “พระอาทิตย” 

ตอนขึ้น...ใหประทับใจ 

ตอนกลาง...ใหเจดิจา 

ตอนจบ...ใหนาจดจํา 

(บทท่ี๒๖ เรื่องนักพูดที่เกงท่ีสดุในโลก หนา๒๔๒ จากหนังสือขุนเขาเกลาสมอง

จากขอความขางตนที่กลาวมา ขุนเขาไดเปรียบเทียบการพูดที่ยอดเยี่ยมของมนุษย กับการโคจรของดวง

โดยใชคําวา เหมือน ซึ่งขุนเขาใชคําในการเปรียบเทียบท่ีเนนใหเห็นภาพจริงวา การขึ้นตนในการพูดในแตละ

ครั้งจะตองทําใหผูฟงเกิดความประทับใจตั้งแตแรกเริ่มเหมือนกับพระอาทิตยขึ้นในยามเชา  ตองใชน้ําเสียงที่ชัดเจน

ภาษาที่ถูกตองเหมือนกับพระอาทิตยยามบาย และตอนจบของการพูดนั้นตองทําใหผูฟงตราตรึงและจดจําในตัวของ

พูดเหมือนกับพระอาทิตยยามเย็นที่กําลังจะลับขอบฟา 

ตัวอยางกลวิธีการเขียนแบบบุคลาธิษฐาน 

ความกลัวจะพองตัว เมื่อเราหลับตา 

แตเมื่อเราพุงเขาไปเชิญหนามันจะหายไป 

บทท่ี๑๓ เรื่อง๓ความกลัวที่ประหลาดที่สดุในโลก หนา๑๓๑ จากหนังสือขุนเขาเกลาสมอง

จากขอความขางตน ขุนเขาไดสมมุติใหความกลัวมีอากัปกริยาเหมือนสิ่งมีชีวิต จากขอความที่กลาววา 

ความกลัวจะพองตัวเมื่อเราหลับตา และยังกลาวอีกวา เมื่อเราพุงเขาไปเผชิญหนามันจะหายไป จากที่กลาวมาพบวา

องตัวและเผชิญหนาได ซึ่ง “การพองตัว"  และ “การเผชิญหนา”เปนอากัปกริยาจะเกิดขึ้นกับ

สิ่งที่มีชีวิตเทานั้น จึงสรุปไดวาผูเขียนสรางใหความกลัว มีรูปราง มีตัวตนอีกทั้งยังสามารถมองเห็นได  และสื่อ

ความหมายใหผูอานกลาที่จะเผชิญหนากับสิ่งที่ตนกลัว  จึงจะสามารถขามผานความกลัวนั้นไปได กลับกันถาไมกลา

ที่ จะเผชิญกับสิ่งที่ตนกลัว ความกลัวก็จะเพิ่มมากขึ้น  

ตัวอยางกลวิธีการเขียนแบบคําถามเชิงวาทะศิลป 

 

ไมใชทุกคนที่จะเปน “ผูนํา” ได 

แต รูไหม?ทุกคนสามารถเปน 

ผูนําความงดงามมาสูโลกใบนีไ้ดเสมอ..... 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โดยทั้งผูกลาวและผูฟงก็เขาใจวาไมใชเปนการกลาวเท็จแตเปนการกลาวเรื่องจริงที่เกิน

จากการศึกษาพบการใชกลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจน

แบบอุปลักษณในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการเปรียบเทียบ ดวยคําวาเปน หรือ คือซึ่งคําสวน

ใหญที่ใชน้ันเกิดจากการเปรียบเทียบและตีความกันมานานจนเปนท่ีเขาใจกันโดยทั่วไป เปนกลวิธีที่ผูเขียนนํามาเพิ่ม

จากหนังสือขุนเขาเกลาสมอง) 

จากขอความขางตนที่กลาวมา ขุนเขาไดเปรียบเทียบการพูดที่ยอดเยี่ยมของมนุษย กับการโคจรของดวง

โดยใชคําวา เหมือน ซึ่งขุนเขาใชคําในการเปรียบเทียบท่ีเนนใหเห็นภาพจริงวา การขึ้นตนในการพูดในแตละ

ครั้งจะตองทําใหผูฟงเกิดความประทับใจตั้งแตแรกเริ่มเหมือนกับพระอาทิตยขึ้นในยามเชา  ตองใชน้ําเสียงที่ชัดเจน

อนจบของการพูดนั้นตองทําใหผูฟงตราตรึงและจดจําในตัวของ

จากหนังสือขุนเขาเกลาสมอง) 

จากขอความขางตน ขุนเขาไดสมมุติใหความกลัวมีอากัปกริยาเหมือนสิ่งมีชีวิต จากขอความที่กลาววา 

ความกลัวจะพองตัวเมื่อเราหลับตา และยังกลาวอีกวา เมื่อเราพุงเขาไปเผชิญหนามันจะหายไป จากที่กลาวมาพบวา

เปนอากัปกริยาจะเกิดขึ้นกับ

สิ่งที่มีชีวิตเทานั้น จึงสรุปไดวาผูเขียนสรางใหความกลัว มีรูปราง มีตัวตนอีกทั้งยังสามารถมองเห็นได  และสื่อ

จึงจะสามารถขามผานความกลัวนั้นไปได กลับกันถาไมกลา



 

 

 จากขอความขางตน สามารถสังเกตไดจากคําวา รูไหม

คําตอบ หรือผูอานนั้นตางก็รูคําตอบดีอยูแลว จากขอความที่กลาววา ไมใชทุกคนที่จะเปนผูนําได ซึ่

หมายถึง หัวหนา หรือผูที่เปนผูบังคับบัญชา จากนั้นขุนเขาก็ไดตั้งคําถามวา แต รูไหม 

ความงดงามมาสูโลกใบนี่ไดเสมอ เพื่อตองการสื่อความใหผูอานเขาใจวา รูใชไหมวาทุกคนนั้นสามารถนําความสุข 

ความสงบ มาสูสังคมหรือโลกใบน้ีไดทุกคน โดยไมจําเปนท่ีจะตองเปนผูนํา

 

2. ดานแนวคิดวิธีการสรางแรงบันดาลใจ ผูวิจัยพบวิธีการสรางแรงบันดาลใจ 

  2.1 เชื่อมโยงสิ่งตองการใหเขากับภาพลักษณของบุคคล จากการศึกษาพบการเชื่อมโยงสิ่ง

ตองการใหเขากับภาพลักษณของบุคคล ในงานเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการ

นําสิ่งที่อยูรอบตัวของมนุษย เชื่อมโยง กับ พฤติกรรมของคน เชน นําเอาปรากฏการณ

อากัปกริยาของมนุษย การนําสัญชาตญาณของสัตวมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของมนุษย การนําอดีตและอนาคตมา

เชื่อมโยงกับการกระทําของมนุษย เปนตน ซึ่งวิธีดังกลาวนี้ ชวยสรางจิตภาพใหกับผูอานไดคิดตามและเขาใจเนื้อหา

ของแตละบทความ ที่สะทอนหลัก

ดําเนินชีวิต 

 

 ตัวอยางวิธีการเชื่อมโยงสิ่งตองการใหเข ากับภาพลักษณของบุคคล

เจาสิงโตตัวใหญกําลังคาบลูกวิ่งหนีจากฝูงไฮยีนาที่หิวโหย

เจาอึ่งอางตัวนอยพยายามอมลูกๆของมันไวในปากเพื่อ

สวนลิงชิมแปนซผีูนาสงสารก็กอดรัดลูกนอยไวกับอก เพื่อปกปองชีวิตลูกรักจากเหลานายพราน

จากบทความขางตน ขุนเขา 

ตระหนักวา สัตวถึงแมมันไมมีความคิดเหมือนมนุษยแตสัตวเหลานั้นยังใชสัญชาตญาณปกปองสิ่งที่มันรัก

กลาวไดวา ไดวาผูเขียนใชกลวิธีการเชื่อมโยง

ทําทุกวิธีทางเพื่อปกปองสิ่งอันเปนท่ีรัก

 

  2.2 ใชการตื่นเตนเราใจ แสดงออกทางการพูด จากการศึกษาพบการใชการตื่นเตนเราใจ 

แสดงออกทางการพูด ในการสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดย เปนวิธีการ

แสดงออกทางคําพูดเพื่อชวยเพิ่มความรูสึกทางดานอารมณ หรือเกิดอาการรวมเมื่อไดอานบทความ เชน รูสึกเศรา

เสียใจ รูสึกฮึกเหิม มีความสุข เกิดความกลา เปนตน วิธีการดังกลาวเปนการเพิ่มอรรถรสใหผูอานสามารถรับรูถึง

เจตนาที่ผูเขียนตองการแสดงความรูสึกนึกคิด อารมณ เ

การดําเนินชีวิต 

  

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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(บทท่ี๕ เรื่องจิตวิทยาหมาหมู หนา๕๓จากหนังสือขุนเขาเกลาสมอง

จากขอความขางตน สามารถสังเกตไดจากคําวา รูไหม? ซึ่งขุนเขาตองการตั้งคําถามโดยที่ไมไดมุงหวัง

คําตอบ หรือผูอานนั้นตางก็รูคําตอบดีอยูแลว จากขอความที่กลาววา ไมใชทุกคนที่จะเปนผูนําได ซึ่

หมายถึง หัวหนา หรือผูที่เปนผูบังคับบัญชา จากนั้นขุนเขาก็ไดตั้งคําถามวา แต รูไหม ? 

ความงดงามมาสูโลกใบนี่ไดเสมอ เพื่อตองการสื่อความใหผูอานเขาใจวา รูใชไหมวาทุกคนนั้นสามารถนําความสุข 

ใบน้ีไดทุกคน โดยไมจําเปนท่ีจะตองเปนผูนํา 

ดานแนวคิดวิธีการสรางแรงบันดาลใจ ผูวิจัยพบวิธีการสรางแรงบันดาลใจ 3 วิธี คือ

เชื่อมโยงสิ่งตองการใหเขากับภาพลักษณของบุคคล จากการศึกษาพบการเชื่อมโยงสิ่ง

ตองการใหเขากับภาพลักษณของบุคคล ในงานเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการ

นําสิ่งที่อยูรอบตัวของมนุษย เชื่อมโยง กับ พฤติกรรมของคน เชน นําเอาปรากฏการณทางธรรมชาติมาเชื่อโยงกับ

อากัปกริยาของมนุษย การนําสัญชาตญาณของสัตวมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของมนุษย การนําอดีตและอนาคตมา

เชื่อมโยงกับการกระทําของมนุษย เปนตน ซึ่งวิธีดังกลาวนี้ ชวยสรางจิตภาพใหกับผูอานไดคิดตามและเขาใจเนื้อหา

ของแตละบทความ ที่สะทอนหลักการใชชีวิต หลักการคิด และเรื่องความรัก นําไปสูการสรางแรงบันดาลใจในการ

ตัวอยางวิธีการเชื่อมโยงสิ่งตองการใหเข ากับภาพลักษณของบุคคล 

 

เจาสิงโตตัวใหญกําลังคาบลูกวิ่งหนีจากฝูงไฮยีนาที่หิวโหย 

เจาอึ่งอางตัวนอยพยายามอมลูกๆของมันไวในปากเพื่อนําไปคายลงในบอน้ํา

สวนลิงชิมแปนซผีูนาสงสารก็กอดรัดลูกนอยไวกับอก เพื่อปกปองชีวิตลูกรักจากเหลานายพราน

(บทท่ี๑๖  เรื่องมนุษย ประเสริฐ ตรงไหน  หนา ๑๕๕ จากหนังสือขุนเขาเกลาสมอง

จากบทความขางตน ขุนเขา นําพฤติกรรมของสัตวมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของมนุษยเพื่อใหผูอาน

ตระหนักวา สัตวถึงแมมันไมมีความคิดเหมือนมนุษยแตสัตวเหลานั้นยังใชสัญชาตญาณปกปองสิ่งที่มันรัก

กลาวไดวา ไดวาผูเขียนใชกลวิธีการเชื่อมโยงพฤติกรรมของสัตวใหผูอานเกิดแรงบันดาลใจในการดํารงชีวิตพรอมที่จะ

ทําทุกวิธีทางเพื่อปกปองสิ่งอันเปนท่ีรัก 

ใชการตื่นเตนเราใจ แสดงออกทางการพูด จากการศึกษาพบการใชการตื่นเตนเราใจ 

แสดงออกทางการพูด ในการสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดย เปนวิธีการ

าพูดเพื่อชวยเพิ่มความรูสึกทางดานอารมณ หรือเกิดอาการรวมเมื่อไดอานบทความ เชน รูสึกเศรา

เสียใจ รูสึกฮึกเหิม มีความสุข เกิดความกลา เปนตน วิธีการดังกลาวเปนการเพิ่มอรรถรสใหผูอานสามารถรับรูถึง

เจตนาที่ผูเขียนตองการแสดงความรูสึกนึกคิด อารมณ เจตคติ ท่ีตองการกระตุนใหผูอานนําไปสรางแรงบันดาลใจใน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

จากหนังสือขุนเขาเกลาสมอง) 

ซึ่งขุนเขาตองการตั้งคําถามโดยที่ไมไดมุงหวัง

คําตอบ หรือผูอานนั้นตางก็รูคําตอบดีอยูแลว จากขอความที่กลาววา ไมใชทุกคนที่จะเปนผูนําได ซึ่งผูนําในที่นี้

? ทุกคนสามารถเปนผูนํา

ความงดงามมาสูโลกใบนี่ไดเสมอ เพื่อตองการสื่อความใหผูอานเขาใจวา รูใชไหมวาทุกคนนั้นสามารถนําความสุข 

วิธี คือ 

เชื่อมโยงสิ่งตองการใหเขากับภาพลักษณของบุคคล จากการศึกษาพบการเชื่อมโยงสิ่ง

ตองการใหเขากับภาพลักษณของบุคคล ในงานเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการ

ทางธรรมชาติมาเชื่อโยงกับ

อากัปกริยาของมนุษย การนําสัญชาตญาณของสัตวมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของมนุษย การนําอดีตและอนาคตมา

เชื่อมโยงกับการกระทําของมนุษย เปนตน ซึ่งวิธีดังกลาวนี้ ชวยสรางจิตภาพใหกับผูอานไดคิดตามและเขาใจเนื้อหา

การใชชีวิต หลักการคิด และเรื่องความรัก นําไปสูการสรางแรงบันดาลใจในการ

นําไปคายลงในบอน้ํา.... 

สวนลิงชิมแปนซผีูนาสงสารก็กอดรัดลูกนอยไวกับอก เพื่อปกปองชีวิตลูกรักจากเหลานายพราน 

จากหนังสือขุนเขาเกลาสมอง) 

นําพฤติกรรมของสัตวมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของมนุษยเพื่อใหผูอาน

ตระหนักวา สัตวถึงแมมันไมมีความคิดเหมือนมนุษยแตสัตวเหลานั้นยังใชสัญชาตญาณปกปองสิ่งที่มันรักฉะนั้นจึง

ดาลใจในการดํารงชีวิตพรอมที่จะ

ใชการตื่นเตนเราใจ แสดงออกทางการพูด จากการศึกษาพบการใชการตื่นเตนเราใจ 

แสดงออกทางการพูด ในการสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดย เปนวิธีการ

าพูดเพื่อชวยเพิ่มความรูสึกทางดานอารมณ หรือเกิดอาการรวมเมื่อไดอานบทความ เชน รูสึกเศรา

เสียใจ รูสึกฮึกเหิม มีความสุข เกิดความกลา เปนตน วิธีการดังกลาวเปนการเพิ่มอรรถรสใหผูอานสามารถรับรูถึง

จตคติ ท่ีตองการกระตุนใหผูอานนําไปสรางแรงบันดาลใจใน



 

 

 ตัวอยางวิธีการใชการตื่นเตนเราใจ แสดงออกทางการพูด

(บทท่ี

จากขอความขางตน ขุนใชคําพูดที่สรางความกลา ใหแกผูอาน จากขอความที่กลาววา 

เชิญหนามันจะหายไปจากบทความนี้ ผูเขียนตองการกระตุนใหผูอานเกิดแรงใจบันดาลใจ โดยสื่อความวา ใหกลาที่

จะเผชิญหนากับสิ่งที่ตนกลัว  จึงจะสามารถขามผานความกลัวนั้นไปได 

 

  2.3 ใชคําพูดที่เปนบวก มองโลกในแงดี จากการศึกษาพบการใชคําพูดที่เปนบวก มองโลกในแงดี  

ในการสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการใชคําพูดที่เปนบวกเพื่อเพิ่มความ

เชื่อมั่นใหกับผูอาน และยังมีจุดปะสงคใหผูอานมองโลกในแงดีเกี่ยวกั

คําที่เปนบวกในการเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้น ใชคําที่เปนบวกในการสรางแรงผลักดันใหกาวไปสูความสําเร็จ การใช

คําที่เปนบวกใหผูอานเกิดความคิดที่แตกตาง เปนตน ซึ่งวิธีดังกลาวนี้ เปนวิธีที่อธิบายถึงความจริง โดย

ตรงไปตรงมา สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองและทัศนคติของผูอานนําไปสูการสรางแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิต

ตัวอยางวิธีการใชคําพูดที่เปนบวก มองโลกในแงดี

 

จากขอความขางตน ขุนเขา ใชคําพูดที่เปนบวก โดยสังเกตจากขอความที่กลาววา แมจะมีการสูญเสียแตก็

ยังไดสิ่งใหมมาทดแทน  โดยผูเขียนตองการสื่อความใหผูการสรางแรงบันดาลใจวาจากการใชคําพูดที่เปนแงบ

การสูญเสียบางสิ่งในชีวิตไปนั้น อาจเปนการเปดทางใหชีวิตไดพบเจอกับสิ่งใหมๆที่ดีกวาเดิม

 

8. อภิปรายผล  

 จากผลการวิจัยขางตนทําใหทราบถึงกลวิธีการเขียนและวิธีการสรางแรงบันดาลใจของขุนเขา สินธุเสน 

เขจรบุตร ซึ่งผูวิจัยยังพบขอสังเกตบางประการ ดังรายละเอี

 ประการที่หนึ่ง ผลงานเขียนของขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร นั้นเนนการสรางแรงบันดาลใจโดยวิธีการใชคํา

ที่เปนบวก มุงเนนใหผูอานมองโลกในแงดี ซึ่งจะพบวาผูเขียนใชวิธีการสรางแรงบันดาลใจดังกลาวเปนจํานวนมากใน

งานเขียน เพราะเปนวิธีที่ผูอานสามารถตีความหมายของบทความไดงายเพราะใชภาษาที่ตรงไปตรงมา ซึ่งสามารถ

เปลี่ยนแปลงมุมมองและทัศนคติของผูอานได อีกทั้งยังนําไปสูการสรางแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตไดจริงดังที่ 

ปาณิตา สมบัติ (2556:51) ไดกลาววา ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุ

เห็นความสําคัญมาใชมากที่สุด ในระดับประโยคและระดับวลีทําใหผูอานสามารถมีแนวคิดในการสรางสุข     สราง

แรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิต ปรับตัวปรับใจใหเขากับสภาพสังคมหรือสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ตัวอยางวิธีการใชการตื่นเตนเราใจ แสดงออกทางการพูด 

 

ความกลัวจะพองตัวเมื่อเราหลับตา 

แตเมื่อเราพุงเขาไปเชิญหนามันจะหายไป 

บทท่ี๑๓ เรื่อง๓ความกลัวที่ประหลาดที่สดุในโลก หนา๑๓๑ จากหนังสือขุนเขาเกลาสมอง

จากขอความขางตน ขุนใชคําพูดที่สรางความกลา ใหแกผูอาน จากขอความที่กลาววา 

จากบทความนี้ ผูเขียนตองการกระตุนใหผูอานเกิดแรงใจบันดาลใจ โดยสื่อความวา ใหกลาที่

ลัว  จึงจะสามารถขามผานความกลัวนั้นไปได  

ใชคําพูดที่เปนบวก มองโลกในแงดี จากการศึกษาพบการใชคําพูดที่เปนบวก มองโลกในแงดี  

ในการสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการใชคําพูดที่เปนบวกเพื่อเพิ่มความ

เชื่อมั่นใหกับผูอาน และยังมีจุดปะสงคใหผูอานมองโลกในแงดีเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆที่เกิดขึ้น เชนใช

คําที่เปนบวกในการเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้น ใชคําที่เปนบวกในการสรางแรงผลักดันใหกาวไปสูความสําเร็จ การใช

คําที่เปนบวกใหผูอานเกิดความคิดที่แตกตาง เปนตน ซึ่งวิธีดังกลาวนี้ เปนวิธีที่อธิบายถึงความจริง โดย

ตรงไปตรงมา สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองและทัศนคติของผูอานนําไปสูการสรางแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิต

ตัวอยางวิธีการใชคําพูดที่เปนบวก มองโลกในแงด ี

การสญูเสยี สิ่งหนึ่งไป 

แทจริง เปน การเปดพื้นที่ให “สิ่งใหมๆ” 

ไดเขามา 

(บทท่ี๔ เรื่อง มาเอาหัวโขกกําแพงกันเถอะ หนา๔๗ จากหนังสือขุนเขาเกลาสมอง

จากขอความขางตน ขุนเขา ใชคําพูดที่เปนบวก โดยสังเกตจากขอความที่กลาววา แมจะมีการสูญเสียแตก็

ยังไดสิ่งใหมมาทดแทน  โดยผูเขียนตองการสื่อความใหผูการสรางแรงบันดาลใจวาจากการใชคําพูดที่เปนแงบ

การสูญเสียบางสิ่งในชีวิตไปนั้น อาจเปนการเปดทางใหชีวิตไดพบเจอกับสิ่งใหมๆที่ดีกวาเดิม

จากผลการวิจัยขางตนทําใหทราบถึงกลวิธีการเขียนและวิธีการสรางแรงบันดาลใจของขุนเขา สินธุเสน 

เขจรบุตร ซึ่งผูวิจัยยังพบขอสังเกตบางประการ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

ประการที่หนึ่ง ผลงานเขียนของขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร นั้นเนนการสรางแรงบันดาลใจโดยวิธีการใชคํา

ที่เปนบวก มุงเนนใหผูอานมองโลกในแงดี ซึ่งจะพบวาผูเขียนใชวิธีการสรางแรงบันดาลใจดังกลาวเปนจํานวนมากใน

เพราะเปนวิธีที่ผูอานสามารถตีความหมายของบทความไดงายเพราะใชภาษาที่ตรงไปตรงมา ซึ่งสามารถ

เปลี่ยนแปลงมุมมองและทัศนคติของผูอานได อีกทั้งยังนําไปสูการสรางแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตไดจริงดังที่ 

ไดกลาววา ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร นํากลยุทธการกระตุนเพื่อใหผูอานไดตระหนักรู

เห็นความสําคัญมาใชมากที่สุด ในระดับประโยคและระดับวลีทําใหผูอานสามารถมีแนวคิดในการสรางสุข     สราง

แรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิต ปรับตัวปรับใจใหเขากับสภาพสังคมหรือสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

จากหนังสือขุนเขาเกลาสมอง) 

จากขอความขางตน ขุนใชคําพูดที่สรางความกลา ใหแกผูอาน จากขอความที่กลาววา เมื่อเราพุงเขาไป

จากบทความนี้ ผูเขียนตองการกระตุนใหผูอานเกิดแรงใจบันดาลใจ โดยสื่อความวา ใหกลาที่

ใชคําพูดที่เปนบวก มองโลกในแงดี จากการศึกษาพบการใชคําพูดที่เปนบวก มองโลกในแงดี  

ในการสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร โดยการใชคําพูดที่เปนบวกเพื่อเพิ่มความ

บการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆที่เกิดขึ้น เชนใช

คําที่เปนบวกในการเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้น ใชคําที่เปนบวกในการสรางแรงผลักดันใหกาวไปสูความสําเร็จ การใช

คําที่เปนบวกใหผูอานเกิดความคิดที่แตกตาง เปนตน ซึ่งวิธีดังกลาวนี้ เปนวิธีที่อธิบายถึงความจริง โดยใชภาษาที่

ตรงไปตรงมา สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองและทัศนคติของผูอานนําไปสูการสรางแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิต 

จากหนังสือขุนเขาเกลาสมอง) 

จากขอความขางตน ขุนเขา ใชคําพูดที่เปนบวก โดยสังเกตจากขอความที่กลาววา แมจะมีการสูญเสียแตก็

ยังไดสิ่งใหมมาทดแทน  โดยผูเขียนตองการสื่อความใหผูการสรางแรงบันดาลใจวาจากการใชคําพูดที่เปนแงบวกวา 

การสูญเสียบางสิ่งในชีวิตไปนั้น อาจเปนการเปดทางใหชีวิตไดพบเจอกับสิ่งใหมๆที่ดีกวาเดิม  

จากผลการวิจัยขางตนทําใหทราบถึงกลวิธีการเขียนและวิธีการสรางแรงบันดาลใจของขุนเขา สินธุเสน 

ประการที่หนึ่ง ผลงานเขียนของขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร นั้นเนนการสรางแรงบันดาลใจโดยวิธีการใชคํา

ที่เปนบวก มุงเนนใหผูอานมองโลกในแงดี ซึ่งจะพบวาผูเขียนใชวิธีการสรางแรงบันดาลใจดังกลาวเปนจํานวนมากใน

เพราะเปนวิธีที่ผูอานสามารถตีความหมายของบทความไดงายเพราะใชภาษาที่ตรงไปตรงมา ซึ่งสามารถ

เปลี่ยนแปลงมุมมองและทัศนคติของผูอานได อีกทั้งยังนําไปสูการสรางแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตไดจริงดังที่ 

นํากลยุทธการกระตุนเพื่อใหผูอานไดตระหนักรู

เห็นความสําคัญมาใชมากที่สุด ในระดับประโยคและระดับวลีทําใหผูอานสามารถมีแนวคิดในการสรางสุข     สราง

แรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิต ปรับตัวปรับใจใหเขากับสภาพสังคมหรือสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 



 

 

ประการที่สอง กลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจนน้ัน เปนจุดเดนในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจร

บุตร เพราะในแตละบทความสวนใหญมีการใชโวหารภาพพจน ซึ่งเปนเอกลักษณและความสามารถเฉพาะของ

ผูเขียน  กลวิธีการเขียนในลักษณะดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงเทคนิคในการเขียนเนื้อหาของง

บันดาลใจของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร อยางมีศิลปะ 

ประการที่สาม เนื้อหาของหนังสือเรื่อง ขุนเขาเกลาสมอง ผูเขียนสามารถนําทั้งประสบการณ ความฉลาด 

ความสนุก และความรูจากศาสตรหลายแขนง ท้ังจิตวิทยา วิทยาศาสตร และพุทธศาสนา  มาปรุงแตงเปนบทควา

เชิงจิตวิทยา ท่ีสอดแทรกมุขตลก แตแอบแฝงไปดวยคติ ขอคิด ที่สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดจริงใน

การดําเนินชีวิต ดังท่ี ปาณิตา สมบัติ

สไตลที่แตกตาง มีลักษณะการเขียนบทความที่เฉี

รวมทั้งมีความสามารถในการใชภาษาและวาทกรรมในการสื่อสารใหผูอานเขาใจและเขาถึงไดงายกวาเนื้อหาธรรมะ

โดยตรง จึงสงผลใหผูอานไดรับสาระและความบันเทิงอยางคุมคาไปพรอมๆกัน

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ทําให

ผูวิจัยพบประเด็นอื่นที่นาสนใจควรแกการศึกษาเพิ่มเติม ดังตอไปนี้

 1. ศึกษาวัจนลีลาการเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

2. ศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจจากงานเขียนของนั

  

9. เอกสารอางอิง 
ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร .(2559

น้ําทิพย วิภาวิน . (2556).เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง  การสรางแรงบันดาลใจใหเกิดนิสัยรักการอาน

สาขาวิชาศิลปะศาสตร 

ปาณิตา สมบัติ . (2556) . ปณิตา สมบัติ

MindManagemenในนิตยสาร 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

วรวุฒิ ภักดีบุรุษ. (2552).การใชภาษาไทย

อีสาน. 

นภดล จันทรเพ็ญ .(2557).การเขียนเพื่อการสื่อสาร

 
 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

อง กลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจนน้ัน เปนจุดเดนในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจร

บุตร เพราะในแตละบทความสวนใหญมีการใชโวหารภาพพจน ซึ่งเปนเอกลักษณและความสามารถเฉพาะของ

ผูเขียน  กลวิธีการเขียนในลักษณะดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงเทคนิคในการเขียนเนื้อหาของง

บันดาลใจของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร อยางมีศิลปะ  

ประการที่สาม เนื้อหาของหนังสือเรื่อง ขุนเขาเกลาสมอง ผูเขียนสามารถนําทั้งประสบการณ ความฉลาด 

ความสนุก และความรูจากศาสตรหลายแขนง ท้ังจิตวิทยา วิทยาศาสตร และพุทธศาสนา  มาปรุงแตงเปนบทควา

เชิงจิตวิทยา ท่ีสอดแทรกมุขตลก แตแอบแฝงไปดวยคติ ขอคิด ที่สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดจริงใน

การดําเนินชีวิต ดังท่ี ปาณิตา สมบัติ(2556:52) ไดกลาววา ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร เปนนักเขียนยุคใหมไฟแรงมี

สไตลที่แตกตาง มีลักษณะการเขียนบทความที่เฉียบคม มีเหตุมีผล มีความคิดอันแยบยล ลึกซึ้งและเปนกันเอง 

รวมทั้งมีความสามารถในการใชภาษาและวาทกรรมในการสื่อสารใหผูอานเขาใจและเขาถึงไดงายกวาเนื้อหาธรรมะ

โดยตรง จึงสงผลใหผูอานไดรับสาระและความบันเทิงอยางคุมคาไปพรอมๆกัน 

วิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ทําให

ผูวิจัยพบประเด็นอื่นที่นาสนใจควรแกการศึกษาเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 

ศึกษาวัจนลีลาการเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร 

ศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจจากงานเขียนของนกัเขียนทานอื่น

2559).ขุนเขาเกลาสมอง.กรุงเทพฯ:บริษัท ฐานการพิมพ จํากัด

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง  การสรางแรงบันดาลใจใหเกิดนิสัยรักการอาน

สาขาวิชาศิลปะศาสตร . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปณิตา สมบัติ. ๒๕๕๒. “กลยุทธการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในคอลัมน 

ในนิตยสาร Secret”ศิลปะศาสตรมหาบัณฑติสาขาการสื่อสารประยุกตสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.เขาถึงเมื่อ 5 กันยายน ๒๕๖๑.ฐานขอมลูวิยานิพนธไทย

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 

การใชภาษาไทย.คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การเขียนเพื่อการสื่อสาร.กรุงเทพฯ:บริษัท ที คิว พี จํากัด 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

อง กลวิธีการเขียนแบบโวหารภาพพจนน้ัน เปนจุดเดนในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจร

บุตร เพราะในแตละบทความสวนใหญมีการใชโวหารภาพพจน ซึ่งเปนเอกลักษณและความสามารถเฉพาะของ

ผูเขียน  กลวิธีการเขียนในลักษณะดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงเทคนิคในการเขียนเนื้อหาของงานเขียนแนวสรางแรง

ประการที่สาม เนื้อหาของหนังสือเรื่อง ขุนเขาเกลาสมอง ผูเขียนสามารถนําทั้งประสบการณ ความฉลาด 

ความสนุก และความรูจากศาสตรหลายแขนง ท้ังจิตวิทยา วิทยาศาสตร และพุทธศาสนา  มาปรุงแตงเปนบทความ

เชิงจิตวิทยา ท่ีสอดแทรกมุขตลก แตแอบแฝงไปดวยคติ ขอคิด ที่สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดจริงใน

เปนนักเขียนยุคใหมไฟแรงมี

ยบคม มีเหตุมีผล มีความคิดอันแยบยล ลึกซึ้งและเปนกันเอง 

รวมทั้งมีความสามารถในการใชภาษาและวาทกรรมในการสื่อสารใหผูอานเขาใจและเขาถึงไดงายกวาเนื้อหาธรรมะ

วิธีการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในงานเขียนของ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ทําให

กเขียนทานอื่น 

บริษัท ฐานการพิมพ จํากัด 

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง  การสรางแรงบันดาลใจใหเกิดนิสัยรักการอาน.

กลยุทธการเขียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในคอลัมน “ 

ศิลปะศาสตรมหาบัณฑติสาขาการสื่อสารประยุกตสถาบัน

ฐานขอมลูวิยานิพนธไทย

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล



 

 

กระบวนการจิตตปญญาศึกษาในการจัดการเรียนรูของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวตัถุประสงค 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเดก็ปฐมวัย และ

ของนักศึกษาในดานการตระหนักรูตอตนเอง

สิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัยที่เปดสอนในภาคเรียนที่ 

สังเกตแบบมสีวนรวมในช้ันเรียน

ยอย วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 

1. กระบวนการจิตตปญญาศึกษาในการจัดการเรยีนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในรายวชิา

กิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 

 1.1 การเตรียมการ ประกอบดวย การเตรียมชีวิตและการเตรียมวิชา

 1.2 การจัดการเรียนการสอน เป

โดยใหผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณ ผูสอนมีการวางแผนกอนสอนการดําเนินการตามแผน การทบทวนหลังสอน

และการปรับแผนการสอน อยางสม่ําเสมอทุกสัปดาห กระบวนการสอนประกอบดวย 

 ขั้นท่ี 1 สรางความผอ

 ขั้นท่ี 2 ใหเรียนรูผานการทํางานศลิปะ

 ขั้นท่ี 3 ใหฝกการสังเกตอยางใครครวญ

 ขั้นท่ี 4 ใหมโนทัศนเกี่ยวกับการประเมิน

 ขั้นท่ี 5 ใหพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู

 ขั้นท่ี 6 ใหสะทอนตนเองผานการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู

 1.3 การประเมินผล

คือ ภาคจิตวิญญาณ ภาควิชาชีพครูปฐมวัย และภาควิชาการ

2. ประสบการณเรียนรูที่เกิดขึ้นสามารถสรุปเปนประเด็นการตระหนกัรูตอตนเอง ตอผูอื่นและตอวิชาชีพ 

ดังนี ้

 2.1 การตระหนักรูตอตนเอง 

ตัดสิน การเปดใจกวาง การเห็นคณุคาในตนเอง การพัฒนาตนเอง การสังเกตทีล่ะเอยีดลออ การมองโลกในแงดีและ

มีความสุข การเรยีนรูที่มีประสิทธิภาพ

 2.2 การตระหนักรูตอผูอื่น ไดแก การเขาใจและยอมรับผูอื่น ก

เปนจริง การเห็นอกเห็นใจและเหน็คุณคาของผูอื่น

                                                          
1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 
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กระบวนการจิตตปญญาศึกษาในการจัดการเรียนรูของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย
 

วิไลวรรณ กลิ่นถาวร
1
 

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวตัถุประสงค 1) ศึกษากระบวนการจติตปญญาศึกษาในการจัดการเรียนรูของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเดก็ปฐมวัย และ 2) ศึกษาประสบการณการเรยีนรู

ของนักศึกษาในดานการตระหนักรูตอตนเอง ผูอื่นและวิชาชีพ บริบทของการวิจัยเปนชั้นเรียนรายวิชากิจกรร

สิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัยที่เปดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 83 คน

สังเกตแบบมสีวนรวมในช้ันเรียน การดึงขอมูลจากบันทึกสะทอนการเรียนรูของนักศึกษา และการสมัภาษณกลุม

วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา  

ารจิตตปญญาศึกษาในการจัดการเรยีนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในรายวชิา

กิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 3  ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก

การเตรียมการ ประกอบดวย การเตรียมชีวิตและการเตรียมวิชา 

การจัดการเรียนการสอน เปนการดําเนินการภายใตบรรยากาศของชุมชนแหงการเรียนรู 

โดยใหผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณ ผูสอนมีการวางแผนกอนสอนการดําเนินการตามแผน การทบทวนหลังสอน

และการปรับแผนการสอน อยางสม่ําเสมอทุกสัปดาห กระบวนการสอนประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก

สรางความผอนคลาย / สงบน่ิง 

ใหเรียนรูผานการทํางานศลิปะ 

ใหฝกการสังเกตอยางใครครวญ 

ใหมโนทัศนเกี่ยวกับการประเมิน 

ใหพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ใหสะทอนตนเองผานการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู 

การประเมินผลการเรียนรู เปนการประเมินผลการเรยีนรูที่ครอบคลุมองคความรูทั้ง 

คือ ภาคจิตวิญญาณ ภาควิชาชีพครูปฐมวัย และภาควิชาการ 

ประสบการณเรียนรูที่เกิดขึ้นสามารถสรุปเปนประเด็นการตระหนกัรูตอตนเอง ตอผูอื่นและตอวิชาชีพ 

การตระหนักรูตอตนเอง ไดแก การเขาใจตนเอง การรูเทาทันตนเอง การปลอยวาง ไม

ตัดสิน การเปดใจกวาง การเห็นคณุคาในตนเอง การพัฒนาตนเอง การสังเกตทีล่ะเอยีดลออ การมองโลกในแงดีและ

มีความสุข การเรยีนรูที่มีประสิทธิภาพ 

การตระหนักรูตอผูอื่น ไดแก การเขาใจและยอมรับผูอื่น การมองเห็นสรรพสิ่งตาม ความ

เปนจริง การเห็นอกเห็นใจและเหน็คุณคาของผูอื่น 
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กระบวนการจิตตปญญาศึกษาในการจัดการเรียนรูของนักศึกษา 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย 

ศึกษากระบวนการจติตปญญาศึกษาในการจัดการเรียนรูของนักศึกษา

ศึกษาประสบการณการเรยีนรู

บริบทของการวิจัยเปนชั้นเรียนรายวิชากิจกรรม

คน เก็บขอมูลดวยการ

และการสมัภาษณกลุม

ารจิตตปญญาศึกษาในการจัดการเรยีนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในรายวชิา

ขั้นตอน ไดแก 

นการดําเนินการภายใตบรรยากาศของชุมชนแหงการเรียนรู 

โดยใหผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณ ผูสอนมีการวางแผนกอนสอนการดําเนินการตามแผน การทบทวนหลังสอน

ขั้นตอน ไดแก 

การเรียนรู เปนการประเมินผลการเรยีนรูที่ครอบคลุมองคความรูทั้ง 3 ภาค 

ประสบการณเรียนรูที่เกิดขึ้นสามารถสรุปเปนประเด็นการตระหนกัรูตอตนเอง ตอผูอื่นและตอวิชาชีพ 

ไดแก การเขาใจตนเอง การรูเทาทันตนเอง การปลอยวาง ไม

ตัดสิน การเปดใจกวาง การเห็นคณุคาในตนเอง การพัฒนาตนเอง การสังเกตทีล่ะเอยีดลออ การมองโลกในแงดีและ

ารมองเห็นสรรพสิ่งตาม ความ

melody_pinkpink@hotmail.com) 



 

 

 2.3 การตระหนักรูตอวิชาชีพ การจัดกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การสอนที่

สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก การเทาทันตัวเองของครู การพัฒนาตนเองของครู การเปนครูที่ใสใจเด็กกา

คุณคาของงานคร ู

 

คําสําคัญ : จิตตปญญาศึกษา1
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การตระหนักรูตอวิชาชีพ การจัดกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การสอนที่

สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก การเทาทันตัวเองของครู การพัฒนาตนเองของครู การเปนครูที่ใสใจเด็กกา

1  กจิกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย 2  นักศึกษา3
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การตระหนักรูตอวิชาชีพ การจัดกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การสอนที่

สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก การเทาทันตัวเองของครู การพัฒนาตนเองของครู การเปนครูที่ใสใจเด็กการเห็น



 

 

Process of implementing contemplative education in 

Instruction in the Environmental Education Activities

Abstract 
The purposes of this research were to study the process of implementing contemplative 

education in Environmental Education Activities for Young Children courses and to investigate the 

students’ learning experiences regarding to the self

profession awareness. The context of this qualitative research was the Environmental Education 

Activities for Young Children courses, 83 early childhood education students in the sec

semester of academic year 2016. Participatory observation, data deducing from students’ journals 

and focus group interview were used. The data were analyzed by using content analysis and 

inductive method. 

1. The process of implementing contemplative educa

evaluation  

of young children course instruction was composed of 3 steps: 

                      1.1 Preparation: incorporating the ideology and preparing course discipline 

          1.2 Instruction: organizing a community of learning through experiential learning, 

the instructor had planned before teaching, reviewed after teaching and regularly adjusted lesson 

plans every week. The teaching process consists of 6 steps:

 Step1 Building the relaxation/ peace

 Step2 Learning through art

 Step3 Practicing intentional observation 

 Step4 Giving a concept of evaluation 

 Step5 Sharing and learning

 Step6 Reflecting yourself through writing the reflection essay 

                     1.3) Evaluation: evaluating 3 domains of knowledge including spiritual, early 

childhood profession, and academic. 

            2. Students’ learning experiences were concluded in the aspect of self

awareness, and profession awareness as

 

                                                          
1 Early Childhood Education Lampang Rajabhat University 
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Process of implementing contemplative education in 

Instruction in the Environmental Education Activities

for Early Childhood 

 

Wilaiwan Klintavorn
1  

 

The purposes of this research were to study the process of implementing contemplative 

education in Environmental Education Activities for Young Children courses and to investigate the 

experiences regarding to the self-awareness, the other-awareness, and the 

profession awareness. The context of this qualitative research was the Environmental Education 

Activities for Young Children courses, 83 early childhood education students in the sec

semester of academic year 2016. Participatory observation, data deducing from students’ journals 

and focus group interview were used. The data were analyzed by using content analysis and 

The process of implementing contemplative education in the assessment and 

of young children course instruction was composed of 3 steps:  

1.1 Preparation: incorporating the ideology and preparing course discipline 

1.2 Instruction: organizing a community of learning through experiential learning, 

the instructor had planned before teaching, reviewed after teaching and regularly adjusted lesson 

plans every week. The teaching process consists of 6 steps: 

p1 Building the relaxation/ peace 

Step2 Learning through art 

Step3 Practicing intentional observation  

Step4 Giving a concept of evaluation  

Step5 Sharing and learning 

Step6 Reflecting yourself through writing the reflection essay 

1.3) Evaluation: evaluating 3 domains of knowledge including spiritual, early 

childhood profession, and academic.  

2. Students’ learning experiences were concluded in the aspect of self

awareness, and profession awareness as the followings;  

                   
Early Childhood Education Lampang Rajabhat University (melody_pinkpink@hotmail.com
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Process of implementing contemplative education in Student’s 

Instruction in the Environmental Education Activities 

The purposes of this research were to study the process of implementing contemplative  

education in Environmental Education Activities for Young Children courses and to investigate the 

awareness, and the 

profession awareness. The context of this qualitative research was the Environmental Education 

Activities for Young Children courses, 83 early childhood education students in the second 

semester of academic year 2016. Participatory observation, data deducing from students’ journals 

and focus group interview were used. The data were analyzed by using content analysis and 

tion in the assessment and 

1.1 Preparation: incorporating the ideology and preparing course discipline  

1.2 Instruction: organizing a community of learning through experiential learning,  

the instructor had planned before teaching, reviewed after teaching and regularly adjusted lesson 

Step6 Reflecting yourself through writing the reflection essay  

1.3) Evaluation: evaluating 3 domains of knowledge including spiritual, early 

2. Students’ learning experiences were concluded in the aspect of self-awareness, other- 

melody_pinkpink@hotmail.com) 



 

 

         2.1 Self-awareness: understanding more about themselves, detaching from the 

content of their consciousness, being non

themselves, improving themselves, being a sensitive observer, bei

and learning effectively. 

         2.2 Other-awareness: understanding and accepting others, seeing things as they 

were, and having sympathy and appreciation of others. 

         2.3 Profession awareness: Organizing activiti

development, teaching according to children’s nature, teachers’ self

development, being a caring teacher, and appreciating teacher tasks.

Keyword : implementing contemplative education

Childhood 2  student3 
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awareness: understanding more about themselves, detaching from the 

content of their consciousness, being non-judgmental, being open-minded, appreciating 

themselves, improving themselves, being a sensitive observer, being optimistic and happy person, 

awareness: understanding and accepting others, seeing things as they 

were, and having sympathy and appreciation of others.  

2.3 Profession awareness: Organizing activities to comply with early childhood 

development, teaching according to children’s nature, teachers’ self-awareness, teachers’ self

development, being a caring teacher, and appreciating teacher tasks. 
implementing contemplative education 1  Environmental Education Activities for Early 
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awareness: understanding more about themselves, detaching from the  

minded, appreciating 

ng optimistic and happy person, 

awareness: understanding and accepting others, seeing things as they  

es to comply with early childhood  

awareness, teachers’ self-

Environmental Education Activities for Early 



 

 

1. บทนํา  
เด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนของการวางรากฐานและพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ

พัฒนาและการสรางประสบการณใหแกเด็กโดยวิธีการที่ถูกตองก็จะทําใหเด็กเรียนรู

ประสิทธิภาพ ในปจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมาก

มักงาย อยากไดอยากมีในสิ่งในสิ่

สิ้นเปลือง ทิ้งขยะลงแมน้ํา เปนตน

การอนุรักษสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนและยาวนานที่สุด

ใหคําแนะนําแกเด็กปฐมวัย ดังที่ ทอดดและเฮอฟแนน

เด็กปฐมวัยนี้จะพัฒนาการทางสติปญญาอยางไมคาดฝน

สามารถเกิดความคิดรวมยอดในสิ่งต

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยมีพื้นฐานและความพรอมในการเรียนรู

สิ่งแวดลอมควรแนะนําสั่งสอนใหตรงกับความพรอมของเด็กที่สามารถรับรูไดไปเปนผูนําทีละขั้น

การศึกษาเรียนรูสิ่งตางๆ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูแหลงเรียนรูธรรมชาติอยางอิสระและคอยเติมเต็มความรูใหแกเด็กเมื่อ

เกิดการชักถามจากเด็กเพื่อการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม

 การทํางานกับเด็กปฐมวัยถือเปนงานที่ทาทายและอาศัยความละเอียดออนสูง เนื่องจากเด็กวัยนี้เรียนรูผาน

การเลียนแบบและมีประสบการณตอโลกผานรางกายเปนสวนใหญประสาทรับรูทั้งหมดของเด็กเปดรับสิ่งตางๆ

รอบตัวอยางเต็มที่ โดยปราศจากเครื่องกรองหรือกันชน 

ปฐมวัยในฐานะแมพิมพผูมีจิตใจออนโยน ละเอียดออน และไวตอการตอบสนองตอเด็กถือเปนงานที่สําคัญประการ

หนึ่งของสถาบันผลิตครูซึ่งความสามารถในการตอบสนองตอความจําเปนของเด็กไดอยางเหมาะสมขึ้นอยูกับการ

ตัดสินใจที่ดี  Bucci (อางถึงใน 

นักศึกษาครูมีความตระหนักรูในตนเอง การตระหนักรูในตนเองเปนมิติของการพัฒนาคุณภาพภายในของแตละ

บุคคลเกี่ยวของกับการรับรูตนเองทั้งในดานความรู ความสามารถ และภาพลักษณของตนเอง 

กลาววา การศึกษาที่ถูกตองเกิดไดดวยครูผูเขาใจตัวเองและไมยึดติดกับแบบแผนความคิดใดๆ การสอนครูผูสอน คือ 

การทําใหผูสอนเขาใจตนเอง 

เรียนรูแบบปลูกฝงความคิดสําเร็จรูปใหกับผูเรียนแทนท่ีจะสอนใหผูเรียน รูจักวิธีคิด ดังนั้น

ผูเรียนรูจิตใจของตนเองและพัฒนาจิตใจใหสูงขึ้น 

คุณภาพดานในของมนุษยไมแยกสวนความจริง ความดี และความงาม เรียกวา จิตตป

Contemplative education 

หมายถึง การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญเปนกระบวนการของการเรียนรูเพื่อนําไปสูการเขาใจตนเองกอใหเกิด

ความรูทางปญญาที่เชื่อมโยงระหวาง 

จําเปนตองเกิดขึ้นในสิ่งแวดลอมที่สบาย เห็นคุณคาของการเรียนรูดานใน เอาใจใสจิตใจของผูเรียนรูในทุกขณะ 

ประกอบดวย กระบวนการ 3

ความตั้งใจอยางสัมผัสไดถึงรายละเอียดของสิ่งที่ฟง จิตใจตั้งมั่น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรับรูทางอื่นๆ เชน การ

มอง การอาน การสัมผัส 2) การนอมสูใจอยางใครครวญ 

อยางลึกซึ้งมีการนอมนําความคิดนั้นมาใคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

เด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนของการวางรากฐานและพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ

พัฒนาและการสรางประสบการณใหแกเด็กโดยวิธีการที่ถูกตองก็จะทําใหเด็กเรียนรู สิ่งตางๆ

ในปจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมาก สาเหตุเพราะเกิดจากฝมือมนุษย

อยากไดอยากมีในสิ่งในสิ่งที่ทําลายโลก เชน การตัดไมทําลายปา การใชทรัพยากรทางธรรมชาติโดย

เปนตน ทั้งนี้เด็กปฐมวัยตองมีการปลูกฝงจิตสํานึกความเปนคน

การอนุรักษสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนและยาวนานที่สุด โดยการศึกษาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ

ดังที่ ทอดดและเฮอฟแนน ( 26-29 อางอิง เยาวพา เดชะคุปต

เด็กปฐมวัยนี้จะพัฒนาการทางสติปญญาอยางไมคาดฝน ซึ่งเด็กสามารถเขาถึงโลกและสิ่งแวดลอมที่เขาอาศัยอยู

สามารถเกิดความคิดรวมยอดในสิ่งตางๆ พัฒนาทักษะพื้นฐานเบื้องตนและไดรับการปลูกฝงทัศนคติที่สําคัญ

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยมีพื้นฐานและความพรอมในการเรียนรู และเพื่อใหเด็กไดรับการสงเสริมการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมควรแนะนําสั่งสอนใหตรงกับความพรอมของเด็กที่สามารถรับรูไดไปเปนผูนําทีละขั้น

เพื่อใหเด็กไดเรียนรูแหลงเรียนรูธรรมชาติอยางอิสระและคอยเติมเต็มความรูใหแกเด็กเมื่อ

เกิดการชักถามจากเด็กเพื่อการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

การทํางานกับเด็กปฐมวัยถือเปนงานที่ทาทายและอาศัยความละเอียดออนสูง เนื่องจากเด็กวัยนี้เรียนรูผาน

การเลียนแบบและมีประสบการณตอโลกผานรางกายเปนสวนใหญประสาทรับรูทั้งหมดของเด็กเปดรับสิ่งตางๆ

รอบตัวอยางเต็มที่ โดยปราศจากเครื่องกรองหรือกันชน (ราหิมา บาลดวิน แดนซี, 2548

ปฐมวัยในฐานะแมพิมพผูมีจิตใจออนโยน ละเอียดออน และไวตอการตอบสนองตอเด็กถือเปนงานที่สําคัญประการ

หนึ่งของสถาบันผลิตครูซึ่งความสามารถในการตอบสนองตอความจําเปนของเด็กไดอยางเหมาะสมขึ้นอยูกับการ

อางถึงใน Baum and King, 2006) กลาววาพื้นฐานของการตัดสินใจที่ดี คือ การพัฒนาให

นักศึกษาครูมีความตระหนักรูในตนเอง การตระหนักรูในตนเองเปนมิติของการพัฒนาคุณภาพภายในของแตละ

บุคคลเกี่ยวของกับการรับรูตนเองทั้งในดานความรู ความสามารถ และภาพลักษณของตนเอง 

กลาววา การศึกษาที่ถูกตองเกิดไดดวยครูผูเขาใจตัวเองและไมยึดติดกับแบบแผนความคิดใดๆ การสอนครูผูสอน คือ 

 ซึ่งเปนงานที่ยากเย็นที่สุดประการหนึ่ง เนื่องจากการเรียนการสอนในปจจุบันเปนการ

สําเร็จรูปใหกับผูเรียนแทนท่ีจะสอนใหผูเรียน รูจักวิธีคิด ดังนั้น 

ผูเรียนรูจิตใจของตนเองและพัฒนาจิตใจใหสูงขึ้น (ประเวศ วะสี, 2546) การศึกษาที่เนนการพัฒนาจิตใจหรือ

คุณภาพดานในของมนุษยไมแยกสวนความจริง ความดี และความงาม เรียกวา จิตตป

Contemplative education ซึ่งวิจักขณ พานิช (2550) ใหความหมายของคําวา Contemplative education 

หมายถึง การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญเปนกระบวนการของการเรียนรูเพื่อนําไปสูการเขาใจตนเองกอใหเกิด

ความรูทางปญญาที่เชื่อมโยงระหวาง 3 ภาค คือ ภาคความรู ภาควิชาชีพ และภาคจิตวิญญาณ การเรียนรูเชนนี้

จําเปนตองเกิดขึ้นในสิ่งแวดลอมที่สบาย เห็นคุณคาของการเรียนรูดานใน เอาใจใสจิตใจของผูเรียนรูในทุกขณะ 

3 ลักษณะ ไดแก 1) การฟงอยางลึกซึ้ง (Deep listening) เปนการฟงดวยหัว

ความตั้งใจอยางสัมผัสไดถึงรายละเอียดของสิ่งที่ฟง จิตใจตั้งมั่น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรับรูทางอื่นๆ เชน การ

การนอมสูใจอยางใครครวญ (Contemplation) เปนกระบวนการตอเนื่องจากการฟง

อยางลึกซึ้งมีการนอมนําความคิดนั้นมาใครครวญอยางลึกซึ้ง อาศัยความสงบเย็นของจิตใจแลวจึงนําไปปฏิบัติเพื่อให

266 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนของการวางรากฐานและพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ การสงเสริมการ

สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวไดอยางมี

สาเหตุเพราะเกิดจากฝมือมนุษย เกิดจากความเห็นแกตัว 

การใชทรัพยากรทางธรรมชาติโดย

ทั้งนี้เด็กปฐมวัยตองมีการปลูกฝงจิตสํานึกความเปนคน ใหเกิดการรักษาดูแลและ

โดยการศึกษาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติมีครูผูสอนคอยดูแลและ

เดชะคุปต 2542 : 39-43) กลาววา

ซึ่งเด็กสามารถเขาถึงโลกและสิ่งแวดลอมที่เขาอาศัยอยู

พัฒนาทักษะพื้นฐานเบื้องตนและไดรับการปลูกฝงทัศนคติที่สําคัญ โดย

และเพื่อใหเด็กไดรับการสงเสริมการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมควรแนะนําสั่งสอนใหตรงกับความพรอมของเด็กที่สามารถรับรูไดไปเปนผูนําทีละขั้น ไมควรเรงรัดเด็ก 

เพื่อใหเด็กไดเรียนรูแหลงเรียนรูธรรมชาติอยางอิสระและคอยเติมเต็มความรูใหแกเด็กเมื่อ

การทํางานกับเด็กปฐมวัยถือเปนงานที่ทาทายและอาศัยความละเอียดออนสูง เนื่องจากเด็กวัยนี้เรียนรูผาน

การเลียนแบบและมีประสบการณตอโลกผานรางกายเปนสวนใหญประสาทรับรูทั้งหมดของเด็กเปดรับสิ่งตางๆ

, 2548) การเตรียมพรอมแกครู

ปฐมวัยในฐานะแมพิมพผูมีจิตใจออนโยน ละเอียดออน และไวตอการตอบสนองตอเด็กถือเปนงานที่สําคัญประการ

หนึ่งของสถาบันผลิตครูซึ่งความสามารถในการตอบสนองตอความจําเปนของเด็กไดอยางเหมาะสมขึ้นอยูกับการ

กลาววาพื้นฐานของการตัดสินใจที่ดี คือ การพัฒนาให

นักศึกษาครูมีความตระหนักรูในตนเอง การตระหนักรูในตนเองเปนมิติของการพัฒนาคุณภาพภายในของแตละ

บุคคลเกี่ยวของกับการรับรูตนเองทั้งในดานความรู ความสามารถ และภาพลักษณของตนเอง กฤษณ มูรติ (2548) 

กลาววา การศึกษาที่ถูกตองเกิดไดดวยครูผูเขาใจตัวเองและไมยึดติดกับแบบแผนความคิดใดๆ การสอนครูผูสอน คือ 

ซึ่งเปนงานที่ยากเย็นที่สุดประการหนึ่ง เนื่องจากการเรียนการสอนในปจจุบันเปนการ

 ก า ร ศึ ก ษ า ค ว ร ทํ า ใ ห

การศึกษาที่เนนการพัฒนาจิตใจหรือ

คุณภาพดานในของมนุษยไมแยกสวนความจริง ความดี และความงาม เรียกวา จิตตปญญาศึกษา หรือ

Contemplative education วา

หมายถึง การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญเปนกระบวนการของการเรียนรูเพื่อนําไปสูการเขาใจตนเองกอใหเกิด

ภาคความรู ภาควิชาชีพ และภาคจิตวิญญาณ การเรียนรูเชนนี้

จําเปนตองเกิดขึ้นในสิ่งแวดลอมที่สบาย เห็นคุณคาของการเรียนรูดานใน เอาใจใสจิตใจของผูเรียนรูในทุกขณะ 

เปนการฟงดวยหัวใจ ดวย

ความตั้งใจอยางสัมผัสไดถึงรายละเอียดของสิ่งที่ฟง จิตใจตั้งมั่น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรับรูทางอื่นๆ เชน การ

เปนกระบวนการตอเนื่องจากการฟง

ครวญอยางลึกซึ้ง อาศัยความสงบเย็นของจิตใจแลวจึงนําไปปฏิบัติเพื่อให



 

 

เห็นผลจริง 3) การเฝามองเห็นตามที่เปนจริง 

ธรรมชาติที่แทจริงของจิตทําใหเห็นความเชื่อมโยงจากภายในสูภายนอก เห็นความจริงที่ไปพนอํานาจแห

ตน  

กระบวนการเรียนรูตามแนวจิตตปญญา เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนามาใชแกปญหาในเรื่อง

คุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดี เพราะจิตตปญญาเปนกระบวนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ ที่เนนการพัฒนา

ดานในของผูเรียนอยางแทจริง ชวยใหเกิดการตระหนักรู

ความเมตตา ออนนอมตอธรรมชาติ มีจิตสานึกที่ดีตอสวนรวมและสามารถเชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชใน

ชีวิตไดอยางสมบูรณ (ชลลดา ทองทวีและคณะ

เปลี่ยนแปลงความรูสึกนึกคิดใหม เปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับเพื่อนมนุษยและธรรมชาติใหม เปลี่ยนแปลงวิธีคิด

ใหมโดยสิ้นเชิง เพื่อนาไปสูการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในองคกรและสังคม 

เพื่อใหหลุดจากความติดขัดใหญหรือวิกฤติการณของมนุษย

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดนําแนวจิตตปญญาศึกษา มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อให

เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกของผูเรียนจากการมองทุกสิ่งแบบแยกสวนสูโลกทัศนแบบองครวม ผูวิจัยในฐานะ

อาจารยผูสอนของคณะครุศาสตรมีคว

ใหเปนผูมีจิตใจที่ละเอียดออน มีสติ เปดรับการพัฒนาอยางสมดุล และสอดคลองกับความตองการที่แทของเด็ก 

แมวางานวิจัยที่ตีพิมพเกี่ยวกับผลลัพธของการปฏิบัติตามแนวจิตตปญญายังมีไมมากนัก ประกอบกับ

การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย แตงานวิจัยจากสถาบันบางแหง แสดงใหเห็นผลทางบวกที่เกิดแกผูปฏิบัติ 

นอกจากนั้นเริ่มมีการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในมหาวิทยาลัยใหญๆ มากขึ้น เชน 

2005) ผูวิจัยเล็งเห็นชองวางขององคคว

ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษากระบวนการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอน

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและตรวจสอบประสบการณการเรียนรูของนักศึกษาเพื่อใชเปนขอมูล

สนับสนุนในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาตอไป

2. วัตถุประสงค 
1. ศึกษากระบวนการจติตปญญาศึกษาในการจัดการเรยีนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใน

รายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรบัเด็กปฐมวัย

2. ศึกษาประสบการณการเรียนรูของนักศึกษาในดานการตระหนักรูตอตนเอง

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนเนื้อหาตามคาํอธิบายรายวิชา กิจกรรมสิ่งแวดลอม

สําหรับเด็กปฐมวยั และกระบวนการนําแนวคิดจติตปญญาศึกษาเปนการพัฒนาประสบการณการเรยีนรูของ

นักศึกษาในดานการตระหนักรูตอตนเอง ผู

 ขอบเขตดานประชากร

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 

ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ที่ลงทะเบียนรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย ในภาคเรยีนที่ 

ปการศึกษา 2558 จํานวน 83

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การเฝามองเห็นตามที่เปนจริง (Meditation) เปนการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาคือการเฝาดู

ธรรมชาติที่แทจริงของจิตทําใหเห็นความเชื่อมโยงจากภายในสูภายนอก เห็นความจริงที่ไปพนอํานาจแห

กระบวนการเรียนรูตามแนวจิตตปญญา เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนามาใชแกปญหาในเรื่อง

คุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดี เพราะจิตตปญญาเปนกระบวนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ ที่เนนการพัฒนา

ดานในของผูเรียนอยางแทจริง ชวยใหเกิดการตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยปราศจาคอคติ เกิดความรัก

ความเมตตา ออนนอมตอธรรมชาติ มีจิตสานึกที่ดีตอสวนรวมและสามารถเชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชใน

ชลลดา ทองทวีและคณะ, 2551) โดยมีเปาหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง 

ยนแปลงความรูสึกนึกคิดใหม เปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับเพื่อนมนุษยและธรรมชาติใหม เปลี่ยนแปลงวิธีคิด

ใหมโดยสิ้นเชิง เพื่อนาไปสูการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในองคกรและสังคม 

เพื่อใหหลุดจากความติดขัดใหญหรือวิกฤติการณของมนุษยชาติในปจจุบัน (ประเวศ วะสี, 2550)

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดนําแนวจิตตปญญาศึกษา มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อให

เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกของผูเรียนจากการมองทุกสิ่งแบบแยกสวนสูโลกทัศนแบบองครวม ผูวิจัยในฐานะ

อาจารยผูสอนของคณะครุศาสตรมีความสนใจพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ใหเปนผูมีจิตใจที่ละเอียดออน มีสติ เปดรับการพัฒนาอยางสมดุล และสอดคลองกับความตองการที่แทของเด็ก 

แมวางานวิจัยที่ตีพิมพเกี่ยวกับผลลัพธของการปฏิบัติตามแนวจิตตปญญายังมีไมมากนัก ประกอบกับ

การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย แตงานวิจัยจากสถาบันบางแหง แสดงใหเห็นผลทางบวกที่เกิดแกผูปฏิบัติ 

นอกจากนั้นเริ่มมีการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในมหาวิทยาลัยใหญๆ มากขึ้น เชน UCLA (Garrison Institute, 

ผูวิจัยเล็งเห็นชองวางขององคความรูเกี่ยวกับผลลัพธของการปฏิบัติตามแนวจิตตปญญา

ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษากระบวนการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอน

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและตรวจสอบประสบการณการเรียนรูของนักศึกษาเพื่อใชเปนขอมูล

งกระบวนการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาตอไป 

ศึกษากระบวนการจติตปญญาศึกษาในการจัดการเรยีนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใน

รายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรบัเด็กปฐมวัย     

ศึกษาประสบการณการเรียนรูของนักศึกษาในดานการตระหนักรูตอตนเอง ผูอื่น และวิชาชีพ

 
เนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนเนื้อหาตามคาํอธิบายรายวิชา กิจกรรมสิ่งแวดลอม

สําหรับเด็กปฐมวยั และกระบวนการนําแนวคิดจติตปญญาศึกษาเปนการพัฒนาประสบการณการเรยีนรูของ

นักศึกษาในดานการตระหนักรูตอตนเอง ผูอื่น และวิชาชีพ 

ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ที่ลงทะเบียนรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย ในภาคเรยีนที่ 

83 คน  

267 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เปนการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาคือการเฝาดู

ธรรมชาติที่แทจริงของจิตทําใหเห็นความเชื่อมโยงจากภายในสูภายนอก เห็นความจริงที่ไปพนอํานาจแหงตัวตนของ

กระบวนการเรียนรูตามแนวจิตตปญญา เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนามาใชแกปญหาในเรื่อง

คุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดี เพราะจิตตปญญาเปนกระบวนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ ที่เนนการพัฒนา

ถึงคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยปราศจาคอคติ เกิดความรัก

ความเมตตา ออนนอมตอธรรมชาติ มีจิตสานึกที่ดีตอสวนรวมและสามารถเชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชใน

โดยมีเปาหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง 

ยนแปลงความรูสึกนึกคิดใหม เปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับเพื่อนมนุษยและธรรมชาติใหม เปลี่ยนแปลงวิธีคิด

ใหมโดยสิ้นเชิง เพื่อนาไปสูการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในองคกรและสังคม 

, 2550) 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดนําแนวจิตตปญญาศึกษา มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อให

เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกของผูเรียนจากการมองทุกสิ่งแบบแยกสวนสูโลกทัศนแบบองครวม ผูวิจัยในฐานะ

ามสนใจพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ใหเปนผูมีจิตใจที่ละเอียดออน มีสติ เปดรับการพัฒนาอยางสมดุล และสอดคลองกับความตองการที่แทของเด็ก 

แมวางานวิจัยที่ตีพิมพเกี่ยวกับผลลัพธของการปฏิบัติตามแนวจิตตปญญายังมีไมมากนัก ประกอบกับมีแนวทางใน

การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย แตงานวิจัยจากสถาบันบางแหง แสดงใหเห็นผลทางบวกที่เกิดแกผูปฏิบัติ 

UCLA (Garrison Institute, 

ามรูเกี่ยวกับผลลัพธของการปฏิบัติตามแนวจิตตปญญา 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษากระบวนการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและตรวจสอบประสบการณการเรียนรูของนักศึกษาเพื่อใชเปนขอมูล

ศึกษากระบวนการจติตปญญาศึกษาในการจัดการเรยีนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใน 

ผูอื่น และวิชาชีพ 

เนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนเนื้อหาตามคาํอธิบายรายวิชา กิจกรรมสิ่งแวดลอม

สําหรับเด็กปฐมวยั และกระบวนการนําแนวคิดจติตปญญาศึกษาเปนการพัฒนาประสบการณการเรยีนรูของ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ที่ลงทะเบียนรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย ในภาคเรยีนที่ 2 



 

 

ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก กระบวนการจิตตปญญาศึกษาในการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศกึษา

ปฐมวัยในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย    

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
1. นักศึกษา หมายถึง ผูเรียนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปท่ี 

ลําปาง ท่ีเรียนรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 

2. กระบวนการจิตตปญญาศึกษา

ปฐมวัยในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดล

2.1 การเตรียมการ ประกอบดวย การเตรียมชีวิตและการเตรียมวิชา

 2.2 การจัดการเรียนการสอน เปนการดําเนินการภายใตบรรยากาศของชุมชนแหงการเรียนรู 

โดยใหผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณ ผู

และการปรับแผนการสอน อยางสม่ําเสมอทุกสัปดาห กระบวนการสอนประกอบดวย 

 ขั้นท่ี 1 สรางความผอนคลาย 

 ขั้นท่ี 2 ใหเรียนรูผานการทํางานศิลปะ

 ขั้นท่ี 3 ใหฝกการสังเกตอยางใครครวญ

 ขั้นท่ี 4 ใหมโนทัศนเกี่ยวกับการประเมิน

 ขั้นท่ี 5 ใหพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู

 ขั้นท่ี 6 ใหสะทอนตนเองผานการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู

 2.3 การประเมินผลการเรียนรู เปนการประเมินผลการเรียนรูที่ครอบคลุมองคความรูทั้ง 

คือ ภาคจิตวิญญาณ ภาควิชาชีพครูปฐมวัย และภาควิชาการ

3. การจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง กิจกรรมการเรียน

การสอนใหนักศึกษาผานการลงมือกระทํา ความรูสึกและความคิดซึ่งอยูภายใตเนื้อหารายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอม

สําหรับเด็กปฐมวัย  

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพื่อศึกษากระบวนการจติตปญญาศึกษาในการจดัการเรียนรู

ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย    และการศึกษา

ประสบการณ การเรียนรูของนักศกึษาในดานการตระห

กระบวนการจติตปญญาศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก กระบวนการจิตตปญญาศึกษาในการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศกึษา

ปฐมวัยในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย     

นักศึกษา หมายถึง ผูเรียนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปท่ี 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ท่ีเรียนรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 255

กระบวนการจิตตปญญาศึกษา หมายถึง วิธีการที่ผูสอนจัดการเรียนรูใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัยในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 3  ประกอบดวย 

การเตรียมการ ประกอบดวย การเตรียมชีวิตและการเตรียมวิชา 

การจัดการเรียนการสอน เปนการดําเนินการภายใตบรรยากาศของชุมชนแหงการเรียนรู 

โดยใหผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณ ผูสอนมีการวางแผนกอนสอนการดําเนินการตามแผน การทบทวนหลังสอน

และการปรับแผนการสอน อยางสม่ําเสมอทุกสัปดาห กระบวนการสอนประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก

สรางความผอนคลาย / สงบนิ่ง 

ใหเรียนรูผานการทํางานศิลปะ 

ใหฝกการสังเกตอยางใครครวญ 

ใหมโนทัศนเกี่ยวกับการประเมิน 

ใหพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ใหสะทอนตนเองผานการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู 

การประเมินผลการเรียนรู เปนการประเมินผลการเรียนรูที่ครอบคลุมองคความรูทั้ง 

คือ ภาคจิตวิญญาณ ภาควิชาชีพครูปฐมวัย และภาควิชาการ 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง กิจกรรมการเรียน

การสอนใหนักศึกษาผานการลงมือกระทํา ความรูสึกและความคิดซึ่งอยูภายใตเนื้อหารายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอม

 

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพื่อศึกษากระบวนการจติตปญญาศึกษาในการจดัการเรียนรู

ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย    และการศึกษา

ประสบการณ การเรียนรูของนักศกึษาในดานการตระหนักรูตอตนเอง ผูอื่นและวิชาชีพ  

จติตปญญาศึกษา 
ประสบการณการเรียนรูของนั

ดานการตระหนักรูตอตนเอง

วิชาชีพ

268 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก กระบวนการจิตตปญญาศึกษาในการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการศกึษา

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2558 จํานวน 83 คน 

หมายถึง วิธีการที่ผูสอนจัดการเรียนรูใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา 

ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 

การจัดการเรียนการสอน เปนการดําเนินการภายใตบรรยากาศของชุมชนแหงการเรียนรู  

สอนมีการวางแผนกอนสอนการดําเนินการตามแผน การทบทวนหลังสอน

ขั้นตอน ไดแก 

การประเมินผลการเรียนรู เปนการประเมินผลการเรียนรูที่ครอบคลุมองคความรูทั้ง 3 ภาค  

การจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง กิจกรรมการเรียน 

การสอนใหนักศึกษาผานการลงมือกระทํา ความรูสึกและความคิดซึ่งอยูภายใตเนื้อหารายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอม

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพื่อศึกษากระบวนการจติตปญญาศึกษาในการจดัการเรียนรู

ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย    และการศึกษา

การเรียนรูของนกัศึกษาใน

ดานการตระหนักรูตอตนเอง ผูอื่น และ

วิชาชีพ 



 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล

1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1) 

เปนหลัก นอกจากตัวผูวิจัยซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการวิจัย 

สัมภาษณ โดยบันทึกเฉพาะขอความสําคัญเพื่อชวยเตือนความจําเกี่ยวกับเหตุการณหรือการสนทนานั้นๆ

จากเทปบันทึกเสียงขณะสัมภาษณกลุมยอย ในการสัมภาษณ ผูวิจัยมีแนวคําถาม เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ

ประสบการณการเรียนรูในรายวิชา และการตระหนักรูตอตนเอง ผูอื่น และวิชาชีพ

2) อุปกรณที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก เครื่องบันทึกเสียง และกลองถายภาพ

2. วธิีการเก็บรวบรวมขอมูล

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผูวิจัยนัดหมายนิสิตลวงหนาเพื่อสัมภาษณกลุมยอยในวันเวลาที่

นักศึกษาสะดวก ใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการเปนหลักในการไดมาซึ่งขอมูลที่สะทอนประสบการณการเรียนรู

ในรายวิชา โดยขออนุญาตบันทึกเสียงขณะสัมภาษณแ

   

   

   

เรียนการสอน 

   

   

ลึกซึ้ง การนอมสูใจอยางใครครวญ และการเฝามองเห็นตามเปนจริง หัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวคิดจิตตปญญาศึกษา คือ การใครครวญ ผูสอนจัดพื้นที่ใหผู เรียนไดทบทวนและสะทอนการเรียนรูตอ

ประสบการณที่เกิดขึ้นเปนระยะ ท้ังการแลกเปลี่ยนในวงสนทนา และการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูรายสัปดาห 

สิ่งที่ผูสอนคาดหวังใหเกิดขึ้นแกผูเรียน คือ การกาวพนตัวตน 

ประสบการณของการเขาถึงปญญาที่มิใชการคิดแบบเป

วาง ซึ่งเกิดขึ้นในสภาวะที่ผอนคลายไมคาดหวัง การรูเชนนี้นํามาซึ่งการเขาใจตนเองอยางแทจริง เปนปญญาที่เห็น

ความเชื่อมโยงของชีวิตและวิชา เมื่อเขาใจตนเองก็จะเขาใจผูอื่นและสามารถเชื่อมโยงไดกับวิชาชีพ

ขึ้น เกิดมุมมองใหมในการมองตนเองและโลกรอบตัว

   

ชุมชนแหงการเรียนรู โดยกระบวนการสอนรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัยสรางความผอนคลาย

สงบนิ่ง และใหเรียนรูผานการทํา

สําหรับเด็กปฐมวัยและใหพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู ทายชั้วโมงจะเปนการสะทอนตนเองผานการเขียนบันทึกสะทอน

การเรียนรู 

   

นักศึกษาที่เกี่ยวกับมโนทัศนและกิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย ผูสอนประเมินผลการเรียนรูดวยการสอบ

ขอเขียนและการเก็บขอมูลจากบันทึกสะทอนการเรียนรูของนักศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณกลุมยอย

เปนหลัก นอกจากตัวผูวิจัยซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการวิจัย ผูวิจัยใชเครื่องมืออื่นๆ ไดแก 

1.1) แบบบันทึกยอ เปนบันทึกที่ผูวิจัยบันทึกขอมูลขณะสังเกต สนทนา หรือ

สัมภาษณ โดยบันทึกเฉพาะขอความสําคัญเพื่อชวยเตือนความจําเกี่ยวกับเหตุการณหรือการสนทนานั้นๆ

1.2) แบบบันทึกการสัมภาษณ เปนการจดรายละเอียดที่ไดจากการถอ

จากเทปบันทึกเสียงขณะสัมภาษณกลุมยอย ในการสัมภาษณ ผูวิจัยมีแนวคําถาม เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ

ประสบการณการเรียนรูในรายวิชา และการตระหนักรูตอตนเอง ผูอื่น และวิชาชีพ 

อุปกรณที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก เครื่องบันทึกเสียง และกลองถายภาพ

ธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผูวิจัยนัดหมายนิสิตลวงหนาเพื่อสัมภาษณกลุมยอยในวันเวลาที่

นักศึกษาสะดวก ใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการเปนหลักในการไดมาซึ่งขอมูลที่สะทอนประสบการณการเรียนรู

ในรายวิชา โดยขออนุญาตบันทึกเสียงขณะสัมภาษณแลวนํามาถอดความแบบคําตอคํา 

 1.1 การจัดกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา 

  1.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดจิตตปญญาศึกษา

  1.1.2 รวบรวมขอมูลแนวคิดจิตตปญญาศึกษาและการจัดกิจกรรมในการ

  1.1.3 ออกแบบกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา โดยมี 3

  ขั้นที่ 1  การเตรียมความพรอมแกนักศึกษา โดยใหนักศึกษาการฟงอยาง

ลึกซึ้ง การนอมสูใจอยางใครครวญ และการเฝามองเห็นตามเปนจริง หัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวคิดจิตตปญญาศึกษา คือ การใครครวญ ผูสอนจัดพื้นที่ใหผู เรียนไดทบทวนและสะทอนการเรียนรูตอ

ระสบการณที่เกิดขึ้นเปนระยะ ท้ังการแลกเปลี่ยนในวงสนทนา และการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูรายสัปดาห 

สิ่งที่ผูสอนคาดหวังใหเกิดขึ้นแกผูเรียน คือ การกาวพนตัวตน (transcendence) กลาวคือ ผูสอนพยายามสอดแทรก

ประสบการณของการเขาถึงปญญาที่มิใชการคิดแบบเปนเหตุเปนผล หากเปนปญญาของการรูดวยใจ การรูจากความ

วาง ซึ่งเกิดขึ้นในสภาวะที่ผอนคลายไมคาดหวัง การรูเชนนี้นํามาซึ่งการเขาใจตนเองอยางแทจริง เปนปญญาที่เห็น

ความเชื่อมโยงของชีวิตและวิชา เมื่อเขาใจตนเองก็จะเขาใจผูอื่นและสามารถเชื่อมโยงไดกับวิชาชีพ

ขึ้น เกิดมุมมองใหมในการมองตนเองและโลกรอบตัว 

  ขั้นท่ี 2  การจัดการเรียนการสอน เปนการดําเนินการภายใตบรรยากาศของ

ชุมชนแหงการเรียนรู โดยกระบวนการสอนรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัยสรางความผอนคลาย

สงบนิ่ง และใหเรียนรูผานการทํางานศิลปะ ใหฝกการสังเกตอยางใครครวญ ใหมโนทัศนเกี่ยวกับกิจกรรมสิ่งแวดลอม

สําหรับเด็กปฐมวัยและใหพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู ทายชั้วโมงจะเปนการสะทอนตนเองผานการเขียนบันทึกสะทอน

  ขั้นท่ี 3 การวัดประเมินผล   เปนการประเมินความรูความเขาใจของ

นักศึกษาที่เกี่ยวกับมโนทัศนและกิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย ผูสอนประเมินผลการเรียนรูดวยการสอบ

ขอเขียนและการเก็บขอมูลจากบันทึกสะทอนการเรียนรูของนักศึกษา 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณกลุมยอย 

 

แบบบันทึกยอ เปนบันทึกที่ผูวิจัยบันทึกขอมูลขณะสังเกต สนทนา หรือ 

สัมภาษณ โดยบันทึกเฉพาะขอความสําคัญเพื่อชวยเตือนความจําเกี่ยวกับเหตุการณหรือการสนทนานั้นๆ 

แบบบันทึกการสัมภาษณ เปนการจดรายละเอียดที่ไดจากการถอดความ 

จากเทปบันทึกเสียงขณะสัมภาษณกลุมยอย ในการสัมภาษณ ผูวิจัยมีแนวคําถาม เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ

อุปกรณที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก เครื่องบันทึกเสียง และกลองถายภาพ 

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผูวิจัยนัดหมายนิสิตลวงหนาเพื่อสัมภาษณกลุมยอยในวันเวลาที ่

นักศึกษาสะดวก ใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการเปนหลักในการไดมาซึ่งขอมูลที่สะทอนประสบการณการเรียนรู

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

รวบรวมขอมูลแนวคิดจิตตปญญาศึกษาและการจัดกิจกรรมในการ

3 ขั้นตอน 

การเตรียมความพรอมแกนักศึกษา โดยใหนักศึกษาการฟงอยาง

ลึกซึ้ง การนอมสูใจอยางใครครวญ และการเฝามองเห็นตามเปนจริง หัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวคิดจิตตปญญาศึกษา คือ การใครครวญ ผูสอนจัดพื้นที่ใหผู เรียนไดทบทวนและสะทอนการเรียนรูตอ

ระสบการณที่เกิดขึ้นเปนระยะ ท้ังการแลกเปลี่ยนในวงสนทนา และการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูรายสัปดาห 

กลาวคือ ผูสอนพยายามสอดแทรก

นเหตุเปนผล หากเปนปญญาของการรูดวยใจ การรูจากความ

วาง ซึ่งเกิดขึ้นในสภาวะที่ผอนคลายไมคาดหวัง การรูเชนนี้นํามาซึ่งการเขาใจตนเองอยางแทจริง เปนปญญาที่เห็น

ความเชื่อมโยงของชีวิตและวิชา เมื่อเขาใจตนเองก็จะเขาใจผูอื่นและสามารถเชื่อมโยงไดกับวิชาชีพในการเปนครูที่ดี

การจัดการเรียนการสอน เปนการดําเนินการภายใตบรรยากาศของ

ชุมชนแหงการเรียนรู โดยกระบวนการสอนรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัยสรางความผอนคลาย/

งานศิลปะ ใหฝกการสังเกตอยางใครครวญ ใหมโนทัศนเกี่ยวกับกิจกรรมสิ่งแวดลอม

สําหรับเด็กปฐมวัยและใหพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู ทายชั้วโมงจะเปนการสะทอนตนเองผานการเขียนบันทึกสะทอน

เปนการประเมินความรูความเขาใจของ

นักศึกษาที่เกี่ยวกับมโนทัศนและกิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย ผูสอนประเมินผลการเรียนรูดวยการสอบ



 

 

   

   

โดยบันทึกเฉพาะขอความสําคัญเพื่อชวยเตือนความจําเกี่ยวกับเหตุการณหรือการสนทนานั้นๆ

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันตอนตางๆ ดังตอไปนี้

ข ั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียม

ความพรอมแกนักศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดการ

เรียนการสอน 

ขั้นตอนที่  3 การวัด

ประเมินผล 
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 1.2 แบบบันทึกสะทอนการเรียนรูโดยใหครอบคลุมขอบเขตการวิ

 1.3 แบบบันทึกยอ เปนบันทึกที่ผูวิจัยบันทึกขอมูลขณะสังเกต สนทนา หรือสัมภาษณ 

โดยบันทึกเฉพาะขอความสําคัญเพื่อชวยเตือนความจําเกี่ยวกับเหตุการณหรือการสนทนานั้นๆ

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันตอนตางๆ ดังตอไปนี้

กิจกรรม วัน  เวลา 

1.  ผูสอนใหความรูกับ

นักศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด

จิตตปญญาศึกษาและ

รายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอม

สําหรับเด็กปฐมวยั 

สัปดาหที่ 1 หองปฏิบัติการทดลอง

สอน

ในแตละสัปดาหผูสอนสราง

ความผอนคลาย/สงบนิ่ง 

และใหเรียนรูผานการ

ทํางานศิลปะ ใหฝกการ

สังเกตอยางใครครวญ ให

มโนทัศนเกี่ยวกับกิจกรรม

สิ่งแวดลอมสําหรับเด็ก

ปฐมวัยและใหพื้นท่ี

แลกเปลีย่นเรยีนรู ทาย

ชั่วโมงจะเปนการสะทอน

ตนเองผานการเขียนบันทึก

สะทอนการเรียนรู 

สัปดาหที่ 2-14 หองปฏิบัติการทดลอง

สอน

เปนการประเมินความรู

ความเขาใจของนักศึกษาที่

เกี่ยวกับมโนทัศนและ

กิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับ

เด็กปฐมวัย ผูสอน

ประเมินผลการเรียนรูดวย 

สัปดาหที่ 15-16 หองปฏิบัติการทดลอง

สอน
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แบบบันทึกสะทอนการเรียนรูโดยใหครอบคลุมขอบเขตการวจิัย 

แบบบันทึกยอ เปนบันทึกที่ผูวิจัยบันทึกขอมูลขณะสังเกต สนทนา หรือสัมภาษณ 

โดยบันทึกเฉพาะขอความสําคัญเพื่อชวยเตือนความจําเกี่ยวกับเหตุการณหรือการสนทนานั้นๆ 

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันตอนตางๆ ดังตอไปนี ้

สถานที ่

หองปฏิบัติการทดลอง

สอน 

หองปฏิบัติการทดลอง

สอน 

หองปฏิบัติการทดลอง

สอน 



 

 

ขั้นตอน 

 

 

4. การตรวจสอบ วิเคราะห

ผูวิจัยตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูล 

นักศึกษากลุมยอย การจดบันทึกในกิจกรรมสุนทรียสนทนา

ขอสอบปลายภาคการศึกษาผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมลูตามประเดน็คําถามวิจัย

ดังนี ้

4.1 ผูวิจัยจดัระเบียบขอมลูที่ไดจากบทสัมภาษณนักศึกษาซึ่งถอดจากเทปเสียงแบบคําตอคํา

ขอมูลจากแบบบันทึกยอ และบันทึกสะทอนการเรียนรูและขอสอบปลายภาคการศึกษาของนักศึกษาเพื่อจัดกลุม

ขอความที่เปนการปรากฏขึ้นของประเด็นประสบการณการเรยีนรูในรายวิชา

ผูอื่น และวิชาชีพ 

 4.2 ผูวิจัยใชการอานทบทวนซ้ําหลายครั้งในการตีความและสรางขอสรุปปรับวิธีการนําเสนอ

ขอสรุปหลายครั้งเพื่อใหไดคําตอบของคําถามวิจัยทั้ง

 4.3 ผูวิจัยทําการวิเคราะหตรวจสอบซ้ํา

ในลักษณะเชิงพรรณนา 

 

7. ผลการวิจัย 
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. กระบวนการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอม

สําหรับเด็กปฐมวยั สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 

 1.1 การเตรียมการ ประกอบดวย 

 1.2 การจัดการเรียนการสอน เปนการดําเนินการภายใตบรรยากาศของชุมชนแหงการเรียนรู 

โดยใหผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณ ผูสอนมีการวางแผนกอนสอนการดําเนินการตามแผน การทบทวนหลังสอน

และการปรับแผนการสอน อยางสม่ําเสมอทุกสัปดาห กระ

 ขั้นท่ี 1 สรางความผอนคลาย 

 ขั้นท่ี 2 ใหเรียนรูผานการทํางานศลิปะ
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กิจกรรม วัน  เวลา 

การสังเกตการจดักิจกรรม

สงเสริมการอนรุักษ

สิ่งแวดลอมและการมสีวน

รวมในความรับผิดชอบตอ

ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

ใหกับเด็กของนักศึกษาและ

การเก็บขอมูลจากบันทึก

สะทอนการเรียนรูของ

นักศึกษา 

 

วิเคราะห และนําเสนอขอมูล 

ผูวิจัยตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูล โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

การจดบันทึกในกิจกรรมสุนทรียสนทนา และการดึงขอมูลจากบันทึกสะทอนการเรียนรูและ

ขอสอบปลายภาคการศึกษาผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมลูตามประเดน็คําถามวิจัย โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา

ยจดัระเบียบขอมลูที่ไดจากบทสัมภาษณนักศึกษาซึ่งถอดจากเทปเสียงแบบคําตอคํา

และบันทึกสะทอนการเรียนรูและขอสอบปลายภาคการศึกษาของนักศึกษาเพื่อจัดกลุม

ขอความที่เปนการปรากฏขึ้นของประเด็นประสบการณการเรยีนรูในรายวิชา และประเด็นการตระหนัก

ผูวิจัยใชการอานทบทวนซ้ําหลายครั้งในการตีความและสรางขอสรุปปรับวิธีการนําเสนอ

ขอสรุปหลายครั้งเพื่อใหไดคําตอบของคําถามวิจัยทั้ง 2 ขอ 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหตรวจสอบซ้ํา 2 ครั้งเพื่อยืนยันผลสรปุจากการวิจัย

ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี ้

กระบวนการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอม

สําหรับเด็กปฐมวยั สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 3  ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 

การเตรียมการ ประกอบดวย การเตรียมชีวิตและการเตรียมวิชา 

การจัดการเรียนการสอน เปนการดําเนินการภายใตบรรยากาศของชุมชนแหงการเรียนรู 

โดยใหผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณ ผูสอนมีการวางแผนกอนสอนการดําเนินการตามแผน การทบทวนหลังสอน

และการปรับแผนการสอน อยางสม่ําเสมอทุกสัปดาห กระบวนการสอนประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก

สรางความผอนคลาย / สงบน่ิง 

ใหเรียนรูผานการทํางานศลิปะ 
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สถานที ่

 

โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ

และการดึงขอมูลจากบันทึกสะทอนการเรียนรูและ

โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา 

ยจดัระเบียบขอมลูที่ไดจากบทสัมภาษณนักศึกษาซึ่งถอดจากเทปเสียงแบบคําตอคํา

และบันทึกสะทอนการเรียนรูและขอสอบปลายภาคการศึกษาของนักศึกษาเพื่อจัดกลุม

และประเด็นการตระหนักรูตอตนเอง 

ผูวิจัยใชการอานทบทวนซ้ําหลายครั้งในการตีความและสรางขอสรุปปรับวิธีการนําเสนอ

ครั้งเพื่อยืนยันผลสรปุจากการวิจัย และนําเสนอขอมูล

กระบวนการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอม

การจัดการเรียนการสอน เปนการดําเนินการภายใตบรรยากาศของชุมชนแหงการเรียนรู 

โดยใหผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณ ผูสอนมีการวางแผนกอนสอนการดําเนินการตามแผน การทบทวนหลังสอน

ขั้นตอน ไดแก 



 

 

 ขั้นท่ี 3 ใหฝกการสังเกตอยางใครครวญ

 ขั้นท่ี 4 ใหมโนทัศนเกี่ยวกับการประเมิน

 ขั้นท่ี 5 ใหพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู

 ขั้นท่ี 6 ใหสะท

 1.3 การประเมินผลการเรียนรู เปนการประเมินผลการเรียนรูที่ครอบคลุมองคความรูทั้ง 

คือ ภาคจิตวิญญาณ ภาควิชาชีพครูปฐมวัย และภาควิชาการ

2. ประสบการณเรียนรูที่เกิดขึ้นสามารถสรุปเปนประเด็นการตระหนักรูตอตนเอ

ดังนี ้

 2.1 การตระหนักรูตอตนเอง ไดแก การเขาใจตนเอง การรูเทาทันตนเอง การปลอยวาง ไม

ตัดสิน การเปดใจกวาง การเห็นคุณคาในตนเอง การพัฒนาตนเอง การสังเกตที่ละเอียดลออ การมองโลกในแงดีและ

มีความสุข การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ

 2.2 การตระหนักรูตอผูอื่น ไดแก การเขาใจและยอมรับผูอื่น การมองเห็นสรรพสิ่งตาม ความ

เปนจริง การเห็นอกเห็นใจและเห็นคุณคาของผูอื่น

 2.3 การตระหนักรูตอวิชาชีพ การจัดกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การ

สอนที่สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก การเทา

เห็นคุณคาของงานครู 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

     อภิปรายผล 
1. ผลของการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษากอใหเกิดความรูฝงลึกซึ่งเปนความรูที่อยูภายในตัว

ผูเรียน การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด

บนฐานของการเรียนรูผานประสบการณตรงที่นักศึกษาไดเรียนรูจากกิจกรรม 

ความคิด ทุกกิจกรรมเอื้อใหนักศึกษาไดนอมใจกลับมาใครครวญกับประสบการณที่เกิดขึ้นอยางมีสติรูตั

ปญญาภายในซึ่งเปนความรูภายในตนเอง เปนการรูที่เกิดจากการเขาใจอยางแทจริงมิใชจากการพร่ําสอน หรือความ

พยายามในการจดจําขอความรู การรูที่เกิดขึ้นน้ันเปนการรูเกี่ยวกับตนเอง การเขาใจผูอื่นและการเขาใจถึงแกนของ

การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม นั่นคือ 

นักศึกษาสะทอนตอประสบการณการเรียนรูจากกิจกรรมในรายวิชาสอดคลองกับผลของปฏิบัติตามแนวคิดจิตต

ปญญาศึกษา ไดแก การลดความเครียด การเกิดความสงบ การเขาใจตนเอง การเขาใจผูอื่น การเห็นคุณคาตอตนเอง

และผูอื่น ดวยความเชื่อจากแนวคิดที่วา จิตตปญญาศึกษา คือกระบวนการพัฒนาจิตใจมนุษยไมวาจะเรียนรูในเรื่อง

ใดหากไดผานการคิดใครครวญ การเรียนรูแบบองครวม มีการจัดสภาพแวดลอมที่ดีมีปจจัยเกื้อหนุน และมีผูสอนที่

เปนกัลยาณมิตร ผูเรียนที่ไดรับการอบรม สั่ง

ความตระหนักรู เขาใจโลกและเขาใจชีวิตไดเปนอยางดี สามารถเชื่อมโยงศาสตรตางๆไปประยุกตใชในชีวิตไดอยาง

สมดุล เปาหมายของจิตตปญญาศึกษา คือเยาวชนไทยมีคุณธรรม ความดีงาม มีปญญา รูจักตนเ

เปนผูตื่นรู อยูดีมีสุข มีชีวิตที่กอประโยชนเกื้อกูล เพราะจิตตปญญาศึกษาจะชวยใหเกิดการรูจิตของตัวเอง เกิด

ปญญา และปญญาหมายถึงการเขาถึงความจริงสูงสุดหรือบางทีก็กลาววาเขาถึงความจริง ความดี ความงาม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ใหฝกการสังเกตอยางใครครวญ 

ใหมโนทัศนเกี่ยวกับการประเมิน 

ใหพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ใหสะทอนตนเองผานการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู 

การประเมินผลการเรียนรู เปนการประเมินผลการเรียนรูที่ครอบคลุมองคความรูทั้ง 

คือ ภาคจิตวิญญาณ ภาควิชาชีพครูปฐมวัย และภาควิชาการ 

ประสบการณเรียนรูที่เกิดขึ้นสามารถสรุปเปนประเด็นการตระหนักรูตอตนเอ

การตระหนักรูตอตนเอง ไดแก การเขาใจตนเอง การรูเทาทันตนเอง การปลอยวาง ไม

ตัดสิน การเปดใจกวาง การเห็นคุณคาในตนเอง การพัฒนาตนเอง การสังเกตที่ละเอียดลออ การมองโลกในแงดีและ

มีความสุข การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

การตระหนักรูตอผูอื่น ไดแก การเขาใจและยอมรับผูอื่น การมองเห็นสรรพสิ่งตาม ความ

เปนจริง การเห็นอกเห็นใจและเห็นคุณคาของผูอื่น 

การตระหนักรูตอวิชาชีพ การจัดกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การ

สอนที่สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก การเทาทันตัวเองของครู การพัฒนาตนเองของครู การเปนครูที่ใสใจเด็กการ

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ผลของการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษากอใหเกิดความรูฝงลึกซึ่งเปนความรูที่อยูภายในตัว

ผูเรียน การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย อยู

บนฐานของการเรียนรูผานประสบการณตรงที่นักศึกษาไดเรียนรูจากกิจกรรม 3 ฐาน คือ ฐานกาย ฐานใจ และฐาน

ความคิด ทุกกิจกรรมเอื้อใหนักศึกษาไดนอมใจกลับมาใครครวญกับประสบการณที่เกิดขึ้นอยางมีสติรูตั

ปญญาภายในซึ่งเปนความรูภายในตนเอง เปนการรูที่เกิดจากการเขาใจอยางแทจริงมิใชจากการพร่ําสอน หรือความ

พยายามในการจดจําขอความรู การรูที่เกิดขึ้นน้ันเปนการรูเกี่ยวกับตนเอง การเขาใจผูอื่นและการเขาใจถึงแกนของ

การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม นั่นคือ ความสามารถในการมองเห็นเด็กตามความเปนจริง นอกจากนั้น คําตอบที่

นักศึกษาสะทอนตอประสบการณการเรียนรูจากกิจกรรมในรายวิชาสอดคลองกับผลของปฏิบัติตามแนวคิดจิตต

ปญญาศึกษา ไดแก การลดความเครียด การเกิดความสงบ การเขาใจตนเอง การเขาใจผูอื่น การเห็นคุณคาตอตนเอง

และผูอื่น ดวยความเชื่อจากแนวคิดที่วา จิตตปญญาศึกษา คือกระบวนการพัฒนาจิตใจมนุษยไมวาจะเรียนรูในเรื่อง

ใดหากไดผานการคิดใครครวญ การเรียนรูแบบองครวม มีการจัดสภาพแวดลอมที่ดีมีปจจัยเกื้อหนุน และมีผูสอนที่

เปนกัลยาณมิตร ผูเรียนที่ไดรับการอบรม สั่งสอนดวยวิธีการเชนนี้นาจะมีจิตใจที่เขมแข็งเขาถึงความดี ความงาม มี

ความตระหนักรู เขาใจโลกและเขาใจชีวิตไดเปนอยางดี สามารถเชื่อมโยงศาสตรตางๆไปประยุกตใชในชีวิตไดอยาง

สมดุล เปาหมายของจิตตปญญาศึกษา คือเยาวชนไทยมีคุณธรรม ความดีงาม มีปญญา รูจักตนเ

เปนผูตื่นรู อยูดีมีสุข มีชีวิตที่กอประโยชนเกื้อกูล เพราะจิตตปญญาศึกษาจะชวยใหเกิดการรูจิตของตัวเอง เกิด

ปญญา และปญญาหมายถึงการเขาถึงความจริงสูงสุดหรือบางทีก็กลาววาเขาถึงความจริง ความดี ความงาม 
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การประเมินผลการเรียนรู เปนการประเมินผลการเรียนรูที่ครอบคลุมองคความรูทั้ง 3 ภาค 

ประสบการณเรียนรูที่เกิดขึ้นสามารถสรุปเปนประเด็นการตระหนักรูตอตนเอง ตอผูอื่นและตอวิชาชีพ 

การตระหนักรูตอตนเอง ไดแก การเขาใจตนเอง การรูเทาทันตนเอง การปลอยวาง ไม

ตัดสิน การเปดใจกวาง การเห็นคุณคาในตนเอง การพัฒนาตนเอง การสังเกตที่ละเอียดลออ การมองโลกในแงดีและ

การตระหนักรูตอผูอื่น ไดแก การเขาใจและยอมรับผูอื่น การมองเห็นสรรพสิ่งตาม ความ

การตระหนักรูตอวิชาชีพ การจัดกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การ

ทันตัวเองของครู การพัฒนาตนเองของครู การเปนครูที่ใสใจเด็กการ

ผลของการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษากอใหเกิดความรูฝงลึกซึ่งเปนความรูที่อยูภายในตัว

จิตตปญญาศึกษาในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย อยู

ฐาน คือ ฐานกาย ฐานใจ และฐาน

ความคิด ทุกกิจกรรมเอื้อใหนักศึกษาไดนอมใจกลับมาใครครวญกับประสบการณที่เกิดขึ้นอยางมีสติรูตัว กอเกิด

ปญญาภายในซึ่งเปนความรูภายในตนเอง เปนการรูที่เกิดจากการเขาใจอยางแทจริงมิใชจากการพร่ําสอน หรือความ

พยายามในการจดจําขอความรู การรูที่เกิดขึ้นน้ันเปนการรูเกี่ยวกับตนเอง การเขาใจผูอื่นและการเขาใจถึงแกนของ

ความสามารถในการมองเห็นเด็กตามความเปนจริง นอกจากนั้น คําตอบที่

นักศึกษาสะทอนตอประสบการณการเรียนรูจากกิจกรรมในรายวิชาสอดคลองกับผลของปฏิบัติตามแนวคิดจิตต

ปญญาศึกษา ไดแก การลดความเครียด การเกิดความสงบ การเขาใจตนเอง การเขาใจผูอื่น การเห็นคุณคาตอตนเอง

และผูอื่น ดวยความเชื่อจากแนวคิดที่วา จิตตปญญาศึกษา คือกระบวนการพัฒนาจิตใจมนุษยไมวาจะเรียนรูในเรื่อง

ใดหากไดผานการคิดใครครวญ การเรียนรูแบบองครวม มีการจัดสภาพแวดลอมที่ดีมีปจจัยเกื้อหนุน และมีผูสอนที่

สอนดวยวิธีการเชนนี้นาจะมีจิตใจที่เขมแข็งเขาถึงความดี ความงาม มี

ความตระหนักรู เขาใจโลกและเขาใจชีวิตไดเปนอยางดี สามารถเชื่อมโยงศาสตรตางๆไปประยุกตใชในชีวิตไดอยาง

สมดุล เปาหมายของจิตตปญญาศึกษา คือเยาวชนไทยมีคุณธรรม ความดีงาม มีปญญา รูจักตนเอง เขาใจผูอื่น และ

เปนผูตื่นรู อยูดีมีสุข มีชีวิตที่กอประโยชนเกื้อกูล เพราะจิตตปญญาศึกษาจะชวยใหเกิดการรูจิตของตัวเอง เกิด

ปญญา และปญญาหมายถึงการเขาถึงความจริงสูงสุดหรือบางทีก็กลาววาเขาถึงความจริง ความดี ความงาม 



 

 

(ประเวศ วะส,ี 2550: 13-14) 

แนวคิดของจิตตปญญาศึกษาจึงเปนทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจในการนํามาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. ผลการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับวิชาชีพครูปฐมวัย นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา

เด็กปฐมวัย  มีประสบการณตรงกับการปฏิบัติตอเด็กปฐมวัย ดังน้ัน ในการเรียนรูแตละสัปดาห นักศึกษามีโอกาสนํา

ประสบการณและความรูที่ไดรับไปปรับใชกับเด็กปฐมวัย ในขณะเดียวกันก็นําประสบการณที่เกิดขึ้นจากการทํางาน

กับเด็กปฐมวัยมาแลกเปลี่ยนในช้ันเรียน กิจกรรมตางๆในช้ันเรียนที่เอื้อใหนักศึกษามีสติรูตัว ตามรูความคิด อารมณ 

ความรูสึกของตนเอง และเปดพื้นที่ใหไดใครครวญตอประสบการณการรับรูนั้นๆ จึงทําใหเกิดการคิดเชื่อมโยงกับ

วิชาชีพครูปฐมวัย คําตอบของนักศึกษาจากกิจกรรมตางๆ สะทอนมุมมองในกา

ผูสอนมิไดบอกโดยตรง หากเปนการรูในลักษณะเชื่อมโยงและเปนการผุดเกิดของคําตอบจากภายในของนักศึกษาเอง

3. องคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา คือตัวผูสอนไดเขารวม

การจัดการความรูของคณะครุศาสตร 

ใหความสําคัญกับกระบวนการกลุมที่มีลักษณะเปนกัลยาณมิตรผูรวมเรียนรู ภายใตบรรยากาศที่ผอนคลาย ปลอดภยั 

ไววางใจ ไมตัดสิน มีความชัดเจนตอเปาหมายปลายทางของการจัดการเรียนการสอน และเขาใจจิตตป

อยางแทจริงจึงจะสามารถประคับประคองกลุมใหเกิดการเรียนรูอยางใครครวญตอประสบการณตางๆได

4. การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองของผูวิจัย กระบวนการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการ

เรียนการสอนวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย เกิดขึ้นภายใตบริบท

ผูเรียนเปดเผยตัวตน แลกเปลี่ยนและรวมเรียนรูไปพรอมๆ กัน ผูวิจัยในฐานะผูสอนเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน

ตนเองผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน กลาวคือ ความตอเนื่องของการปฏิบัติสมาธิแมเปนเพียง

ชวงเวลาสั้นๆในแตละคาบของการสอน สงผลตอสภาวะความเปนกลางของอารมณความรูสึกและความคิดผูวิจัย 

พบวา จิตจะเขาสูสภาวะ “วาง

มากระทบกับผัสสะ การมีสติรูเทาทันท่ีเกิดขึ้นทําใหผูวิจัยชะลอการตอบสนอ

ใชอารมณเปนตัวขับเคลื่อนการตอบสนองนั้นๆผูวิจัยเห็นความคาดหวัง อคติ ความคิดเชิงลบ ของตัวเองชัดเจนขึ้น

และมีความปรารถนาที่จะปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนคนที่เมตตามากขึ้น ผูวิจัยคนพบวา การสอนตามแนวคิดจิตต

ปญญาศึกษาเปนความทาทายอยางยิ่งของผูสอนในฐานะมนุษยคนหนึ่งที่ตองตอสูกับกิเลส อวิชชา และความคิดเชิง

ลบสูการเปนมนุษยที่มีหัวใจของความรักเมตตาและความปรารถนาดีตอสรรพสิ่ง

มีงานวิจัยหลายเรื่องที่มีขอคนพบท่ียืนยันวา กระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษามีศักยภาพเพียง

พอที่จะทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในเปนการเปลี่ยนที่มีความหมายและยั่งยืน มีความรักความเมตตา

ตอเพื่อนมนุษย รวมถึงการเกิดจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและสวนรวม เชื่อมโยงสัมพันธกับธรรมชาติและสรรพสิ่งตางๆ 

ได ผูวิจัยนํามาเปนปฐมเหตุสําคัญในการทําวิจัยในครั้งนี้ ดวยจิ

ทําใหไดมาซึ่งความรูจากประสบการณและกระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองใหตระหนักและ

เห็นคุณคาของความเปนมนุษย เรียนรูที่จะรัก เรียนรูที่จะเขาถึงความจริง เรียนรูที่จะยอมรับความหลากหลายทาง

ความคิดมากขึ้น นําไปสูความตั้งใจท่ีจะทําประโยชนเพ่ือผูอื่น ซึ่งเปนการพัฒนาคุณลักษณะภายในท่ีถาวรของผูเรียน 

(ประเวศ วะสี, 2549; วิจักขณ พานิช

ชุมสาย ณ อยุธยา (2546) เรื่อง 

โดยอิงแนวคิดการเรียนรูจากการหยั่งรูดวยตนเองท่ีนําไปใชกับนักเรียนในโรงเรียนสัตยาไส พบวารูปแบบดังกลาวทํา

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

14) จากแนวคิดและหลักการดังกลาว ในมุมมองของผูวิจัยจึงคิดวากระบวนการเรียนรูตาม

แนวคิดของจิตตปญญาศึกษาจึงเปนทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจในการนํามาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไดอยางมี

ผลการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับวิชาชีพครูปฐมวัย นักศึกษาที่เรียนในรายวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับ

เด็กปฐมวัย  มีประสบการณตรงกับการปฏิบัติตอเด็กปฐมวัย ดังน้ัน ในการเรียนรูแตละสัปดาห นักศึกษามีโอกาสนํา

ประสบการณและความรูที่ไดรับไปปรับใชกับเด็กปฐมวัย ในขณะเดียวกันก็นําประสบการณที่เกิดขึ้นจากการทํางาน

นช้ันเรียน กิจกรรมตางๆในช้ันเรียนที่เอื้อใหนักศึกษามีสติรูตัว ตามรูความคิด อารมณ 

ความรูสึกของตนเอง และเปดพื้นที่ใหไดใครครวญตอประสบการณการรับรูนั้นๆ จึงทําใหเกิดการคิดเชื่อมโยงกับ

วิชาชีพครูปฐมวัย คําตอบของนักศึกษาจากกิจกรรมตางๆ สะทอนมุมมองในการเขาใจธรรมชาติที่แทจริงของเด็กซึ่ง

ผูสอนมิไดบอกโดยตรง หากเปนการรูในลักษณะเชื่อมโยงและเปนการผุดเกิดของคําตอบจากภายในของนักศึกษาเอง

องคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา คือตัวผูสอนไดเขารวม

การจัดการความรูของคณะครุศาสตร ซึ่งเปนการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอน และ

ใหความสําคัญกับกระบวนการกลุมที่มีลักษณะเปนกัลยาณมิตรผูรวมเรียนรู ภายใตบรรยากาศที่ผอนคลาย ปลอดภยั 

ไววางใจ ไมตัดสิน มีความชัดเจนตอเปาหมายปลายทางของการจัดการเรียนการสอน และเขาใจจิตตป

อยางแทจริงจึงจะสามารถประคับประคองกลุมใหเกิดการเรียนรูอยางใครครวญตอประสบการณตางๆได

การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองของผูวิจัย กระบวนการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการ

เรียนการสอนวิชากิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย เกิดขึ้นภายใตบริบทของชุมชนแหงการเรียนรู ท่ีผูสอนและ

ผูเรียนเปดเผยตัวตน แลกเปลี่ยนและรวมเรียนรูไปพรอมๆ กัน ผูวิจัยในฐานะผูสอนเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน

ตนเองผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน กลาวคือ ความตอเนื่องของการปฏิบัติสมาธิแมเปนเพียง

ะคาบของการสอน สงผลตอสภาวะความเปนกลางของอารมณความรูสึกและความคิดผูวิจัย 

วาง” ไดเร็วขึ้น เกิดความผอนคลาย เบา สบาย ในขณะเดียวกันเปดรับตอการรับรูที่เขา

มากระทบกับผัสสะ การมีสติรูเทาทันท่ีเกิดขึ้นทําใหผูวิจัยชะลอการตอบสนองตอประสบการณที่เขามากระทบโดยไม

ใชอารมณเปนตัวขับเคลื่อนการตอบสนองนั้นๆผูวิจัยเห็นความคาดหวัง อคติ ความคิดเชิงลบ ของตัวเองชัดเจนขึ้น

และมีความปรารถนาที่จะปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนคนที่เมตตามากขึ้น ผูวิจัยคนพบวา การสอนตามแนวคิดจิตต

ทายอยางยิ่งของผูสอนในฐานะมนุษยคนหนึ่งที่ตองตอสูกับกิเลส อวิชชา และความคิดเชิง

ลบสูการเปนมนุษยที่มีหัวใจของความรักเมตตาและความปรารถนาดีตอสรรพสิ่ง 

มีงานวิจัยหลายเรื่องที่มีขอคนพบท่ียืนยันวา กระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษามีศักยภาพเพียง

ทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในเปนการเปลี่ยนที่มีความหมายและยั่งยืน มีความรักความเมตตา

ตอเพื่อนมนุษย รวมถึงการเกิดจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและสวนรวม เชื่อมโยงสัมพันธกับธรรมชาติและสรรพสิ่งตางๆ 

ได ผูวิจัยนํามาเปนปฐมเหตุสําคัญในการทําวิจัยในครั้งนี้ ดวยจิตตปญญาศึกษา เปนกระบวนการเรียนรูจากภายใน 

ทําใหไดมาซึ่งความรูจากประสบการณและกระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองใหตระหนักและ

เห็นคุณคาของความเปนมนุษย เรียนรูที่จะรัก เรียนรูที่จะเขาถึงความจริง เรียนรูที่จะยอมรับความหลากหลายทาง

ากขึ้น นําไปสูความตั้งใจท่ีจะทําประโยชนเพ่ือผูอื่น ซึ่งเปนการพัฒนาคุณลักษณะภายในท่ีถาวรของผูเรียน 

วิจักขณ พานิช, 2549) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่มีความเดนชัดในขอคนพบของ อาจอง 

เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณคาของความเปนมนุษย

โดยอิงแนวคิดการเรียนรูจากการหยั่งรูดวยตนเองท่ีนําไปใชกับนักเรียนในโรงเรียนสัตยาไส พบวารูปแบบดังกลาวทํา
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

กแนวคิดและหลักการดังกลาว ในมุมมองของผูวิจัยจึงคิดวากระบวนการเรียนรูตาม

แนวคิดของจิตตปญญาศึกษาจึงเปนทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจในการนํามาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไดอยางมี

กิจกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับ

เด็กปฐมวัย  มีประสบการณตรงกับการปฏิบัติตอเด็กปฐมวัย ดังน้ัน ในการเรียนรูแตละสัปดาห นักศึกษามีโอกาสนํา

ประสบการณและความรูที่ไดรับไปปรับใชกับเด็กปฐมวัย ในขณะเดียวกันก็นําประสบการณที่เกิดขึ้นจากการทํางาน

นช้ันเรียน กิจกรรมตางๆในช้ันเรียนที่เอื้อใหนักศึกษามีสติรูตัว ตามรูความคิด อารมณ 

ความรูสึกของตนเอง และเปดพื้นที่ใหไดใครครวญตอประสบการณการรับรูนั้นๆ จึงทําใหเกิดการคิดเชื่อมโยงกับ

รเขาใจธรรมชาติที่แทจริงของเด็กซึ่ง

ผูสอนมิไดบอกโดยตรง หากเปนการรูในลักษณะเชื่อมโยงและเปนการผุดเกิดของคําตอบจากภายในของนักศึกษาเอง 

องคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา คือตัวผูสอนไดเขารวม

ซึ่งเปนการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอน และ

ใหความสําคัญกับกระบวนการกลุมที่มีลักษณะเปนกัลยาณมิตรผูรวมเรียนรู ภายใตบรรยากาศที่ผอนคลาย ปลอดภยั 

ไววางใจ ไมตัดสิน มีความชัดเจนตอเปาหมายปลายทางของการจัดการเรียนการสอน และเขาใจจิตตปญญาศึกษา

อยางแทจริงจึงจะสามารถประคับประคองกลุมใหเกิดการเรียนรูอยางใครครวญตอประสบการณตางๆได 

การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองของผูวิจัย กระบวนการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใชในการจัดการ

ของชุมชนแหงการเรียนรู ท่ีผูสอนและ

ผูเรียนเปดเผยตัวตน แลกเปลี่ยนและรวมเรียนรูไปพรอมๆ กัน ผูวิจัยในฐานะผูสอนเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน

ตนเองผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน กลาวคือ ความตอเนื่องของการปฏิบัติสมาธิแมเปนเพียง

ะคาบของการสอน สงผลตอสภาวะความเปนกลางของอารมณความรูสึกและความคิดผูวิจัย 

ไดเร็วขึ้น เกิดความผอนคลาย เบา สบาย ในขณะเดียวกันเปดรับตอการรับรูที่เขา

งตอประสบการณที่เขามากระทบโดยไม

ใชอารมณเปนตัวขับเคลื่อนการตอบสนองนั้นๆผูวิจัยเห็นความคาดหวัง อคติ ความคิดเชิงลบ ของตัวเองชัดเจนขึ้น

และมีความปรารถนาที่จะปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนคนที่เมตตามากขึ้น ผูวิจัยคนพบวา การสอนตามแนวคิดจิตต

ทายอยางยิ่งของผูสอนในฐานะมนุษยคนหนึ่งที่ตองตอสูกับกิเลส อวิชชา และความคิดเชิง

มีงานวิจัยหลายเรื่องที่มีขอคนพบท่ียืนยันวา กระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษามีศักยภาพเพียง 

ทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในเปนการเปลี่ยนที่มีความหมายและยั่งยืน มีความรักความเมตตา

ตอเพื่อนมนุษย รวมถึงการเกิดจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและสวนรวม เชื่อมโยงสัมพันธกับธรรมชาติและสรรพสิ่งตางๆ 

ตตปญญาศึกษา เปนกระบวนการเรียนรูจากภายใน 

ทําใหไดมาซึ่งความรูจากประสบการณและกระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองใหตระหนักและ

เห็นคุณคาของความเปนมนุษย เรียนรูที่จะรัก เรียนรูที่จะเขาถึงความจริง เรียนรูที่จะยอมรับความหลากหลายทาง

ากขึ้น นําไปสูความตั้งใจท่ีจะทําประโยชนเพ่ือผูอื่น ซึ่งเปนการพัฒนาคุณลักษณะภายในท่ีถาวรของผูเรียน 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่มีความเดนชัดในขอคนพบของ อาจอง 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณคาของความเปนมนุษย” 

โดยอิงแนวคิดการเรียนรูจากการหยั่งรูดวยตนเองท่ีนําไปใชกับนักเรียนในโรงเรียนสัตยาไส พบวารูปแบบดังกลาวทํา



 

 

ใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและคุณคาความเปนมนุษยของผูเรียนปรากฏขึ้น งานวิจั

ชีวพฤกษและษากุล สินไชย (2551

ตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พบวาหลังการเขารวมโครงการ นักศึกษามีความเขาใจตนเองมากขึ้น 

ยอมรับตนเอง เห็นพฤติกรรมตนเองท้ังในสภ

ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของจิรัฐกาล พงศภคเธียร 

บูรณาการในรายวิชาเทอรโมไดนามิกส

พบวาผูเรียนสะทอนใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองในแงมุมตางๆ เกี่ยวกับโลกทัศน การนิยามความสุข การนึก

ถึงคนรอบขาง การนึกถึงสังคมและสิ่งแวดลอม การมีความรักความเมตตา นอกจากนั้นยังไดศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนในรายวิชาศาสนาเปรียบเทียบ พบวาผู

สุนทรียสนทนาในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ ทําใหผูเรียนตัดสินผูอื่นนอยลง ฟงมากขึ้น เอาใจเขามาใสใจเรา ใจเย็น 

อดทนและเคารพในความหลากหลายมากขึ้น

      ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช

1. หัวใจสําคัญของกระบวนก

ในการจัดการเรียนการสอนในศาสตรดานการศึกษาปฐมวัย จึงตองพิจารณาธรรมชาติของผูเรียนที่มีความ

หลากหลายตลอดจนประสบการณที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยที่แตกตางกัน และตัวตนของผูสอนที่ตองมีพื้น

การพัฒนาภายในตนและความเขาใจแนวคิดจิตตปญญาศึกษาอยางแทจริง ทั้งนี้ ผูสอนตองมีประสบการณในการ

ปฏิบัติธรรมและฝกฝนตนเองอยางตอเนื่องเพื่อใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษ

ดังนั้น ผูสอนตองจัดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมหรือกับกลุมเพื่อนแลวเปดพื้นที่ใหไดสะทอนความคิด

กับตัวเองเปนระยะ 

3. เนื้อหาการเรียนรูมิไดมีเพียงความรูทางวิชาการเทานั้น หากครอบคลุมไปถึงความรูในวิชาชีวิ

ผูสอนตองจัดสรรเวลาในการเรียนรูในชั้นเรียนใหมีพื้นที่การเรียนรูทั้งสองสวนโดยออกแบบพื้นที่การเรียนรูนอก

หองเรียนเพื่อขยายชองทางการเรียนรูทั้งในสวนของเนื้อหาวิชาการและวิชาชีวิต เชน จัดกิจกรรมเสริมนอกเวลา

เรียน จัดชองทางสื่อสารออนไลน

4. ควรสงเสริมใหนักศึกษา

แกนักศึกษา กิจกรรมตาม แนวจิตตปญญาจึงเปนกิจกรรมที่เนนใหความสําคัญกับการพัฒนาความตระหนักรูและ

การเรียนรู พฤติกรรมภายใน คือ อารมณ ความรูสึก ความคิด มุมมองตอชีวิตแ

การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ ซึ่งหมายถึง การสังเกตอยางมีสติตอการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ที่

การเผชิญกับผูอื่น โดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอยาง

และจิตสํานึกใหมเกี่ยวกับตนเองและโลก สงผลตอการประพฤติปฏิบัติตนและการ

มีความรัก ความเมตตาตอตนเองและสรรพสิ่ง กิจกรรมตามแนวจิตตปญญาจึงเปนสิ่งสําคัญและเปนกิจกรรมที่

สามารถบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและคุณคาความเปนมนุษยของผูเรียนปรากฏขึ้น งานวิจั

2551) ที่ศึกษา “ผลจากการนําโครงการศิลปะสรางสรรคดุลยภาพชีวิตภายใน

ตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พบวาหลังการเขารวมโครงการ นักศึกษามีความเขาใจตนเองมากขึ้น 

เอง เห็นพฤติกรรมตนเองท้ังในสภาวะอารมณปกติ และอารมณที่แปรปรวน มีผลตอการเขาใจโลกมากขึ้น 

ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของจิรัฐกาล พงศภคเธียร (2550) ที่ศึกษาผลการสอนจิตตปญญาศึกษาโดย

บูรณาการในรายวิชาเทอรโมไดนามิกส1และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาผูเรียนสะทอนใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองในแงมุมตางๆ เกี่ยวกับโลกทัศน การนิยามความสุข การนึก

ถึงคนรอบขาง การนึกถึงสังคมและสิ่งแวดลอม การมีความรักความเมตตา นอกจากนั้นยังไดศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนในรายวิชาศาสนาเปรียบเทียบ พบวาผูเรียนสวนใหญใหเหตุผลวาการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการได

สุนทรียสนทนาในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ ทําใหผูเรียนตัดสินผูอื่นนอยลง ฟงมากขึ้น เอาใจเขามาใสใจเรา ใจเย็น 

อดทนและเคารพในความหลากหลายมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

หัวใจสําคัญของกระบวนการเรียนรู คือ ผูสอนและผูเรียน ดังนั้น การนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใช

ในการจัดการเรียนการสอนในศาสตรดานการศึกษาปฐมวัย จึงตองพิจารณาธรรมชาติของผูเรียนที่มีความ

หลากหลายตลอดจนประสบการณที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยที่แตกตางกัน และตัวตนของผูสอนที่ตองมีพื้น

การพัฒนาภายในตนและความเขาใจแนวคิดจิตตปญญาศึกษาอยางแทจริง ทั้งนี้ ผูสอนตองมีประสบการณในการ

ปฏิบัติธรรมและฝกฝนตนเองอยางตอเนื่องเพื่อใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเนนการเรียนรูผานประสบการณ 

ดังนั้น ผูสอนตองจัดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมหรือกับกลุมเพื่อนแลวเปดพื้นที่ใหไดสะทอนความคิด

เนื้อหาการเรียนรูมิไดมีเพียงความรูทางวิชาการเทานั้น หากครอบคลุมไปถึงความรูในวิชาชีวิ

ผูสอนตองจัดสรรเวลาในการเรียนรูในชั้นเรียนใหมีพื้นที่การเรียนรูทั้งสองสวนโดยออกแบบพื้นที่การเรียนรูนอก

หองเรียนเพื่อขยายชองทางการเรียนรูทั้งในสวนของเนื้อหาวิชาการและวิชาชีวิต เชน จัดกิจกรรมเสริมนอกเวลา

เรียน จัดชองทางสื่อสารออนไลน 

วรสงเสริมใหนักศึกษา สามารถคิดวิเคราะหเปนและใหเกิดคุณลักษณะที่ดีในดานคุณธรรมจริยธรรม

แนวจิตตปญญาจึงเปนกิจกรรมที่เนนใหความสําคัญกับการพัฒนาความตระหนักรูและ

พฤติกรรมภายใน คือ อารมณ ความรูสึก ความคิด มุมมองตอชีวิตและโลกของตนเอง ใหคุณคาในเรื่อง

การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ ซึ่งหมายถึง การสังเกตอยางมีสติตอการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ที่

การเผชิญกับผูอื่น โดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอยาง

เกี่ยวกับตนเองและโลก สงผลตอการประพฤติปฏิบัติตนและการ ดําเนินชีวิตอยางมีสติและปญญา 

มีความรัก ความเมตตาตอตนเองและสรรพสิ่ง กิจกรรมตามแนวจิตตปญญาจึงเปนสิ่งสําคัญและเปนกิจกรรมที่

สามารถบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี ประสิทธิภาพทุกวิชา   
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ใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและคุณคาความเปนมนุษยของผูเรียนปรากฏขึ้น งานวิจัยของ สุวรรณา       

ผลจากการนําโครงการศิลปะสรางสรรคดุลยภาพชีวิตภายใน” ซึ่งกลุม

ตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พบวาหลังการเขารวมโครงการ นักศึกษามีความเขาใจตนเองมากขึ้น 

อารมณปกติ และอารมณที่แปรปรวน มีผลตอการเขาใจโลกมากขึ้น 

ที่ศึกษาผลการสอนจิตตปญญาศึกษาโดย

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาผูเรียนสะทอนใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองในแงมุมตางๆ เกี่ยวกับโลกทัศน การนิยามความสุข การนึก

ถึงคนรอบขาง การนึกถึงสังคมและสิ่งแวดลอม การมีความรักความเมตตา นอกจากนั้นยังไดศึกษาการเปลี่ยนแปลง

เรียนสวนใหญใหเหตุผลวาการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการได

สุนทรียสนทนาในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ ทําใหผูเรียนตัดสินผูอื่นนอยลง ฟงมากขึ้น เอาใจเขามาใสใจเรา ใจเย็น 

ารเรียนรู คือ ผูสอนและผูเรียน ดังนั้น การนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาใช

ในการจัดการเรียนการสอนในศาสตรดานการศึกษาปฐมวัย จึงตองพิจารณาธรรมชาติของผูเรียนที่มีความ

หลากหลายตลอดจนประสบการณที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยที่แตกตางกัน และตัวตนของผูสอนที่ตองมีพื้นฐานดาน

การพัฒนาภายในตนและความเขาใจแนวคิดจิตตปญญาศึกษาอยางแทจริง ทั้งนี้ ผูสอนตองมีประสบการณในการ

ปฏิบัติธรรมและฝกฝนตนเองอยางตอเนื่องเพื่อใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

าเนนการเรียนรูผานประสบการณ 

ดังนั้น ผูสอนตองจัดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมหรือกับกลุมเพื่อนแลวเปดพื้นที่ใหไดสะทอนความคิด

เนื้อหาการเรียนรูมิไดมีเพียงความรูทางวิชาการเทานั้น หากครอบคลุมไปถึงความรูในวิชาชีวิต ดังนั้น 

ผูสอนตองจัดสรรเวลาในการเรียนรูในชั้นเรียนใหมีพื้นที่การเรียนรูทั้งสองสวนโดยออกแบบพื้นที่การเรียนรูนอก

หองเรียนเพื่อขยายชองทางการเรียนรูทั้งในสวนของเนื้อหาวิชาการและวิชาชีวิต เชน จัดกิจกรรมเสริมนอกเวลา

สามารถคิดวิเคราะหเปนและใหเกิดคุณลักษณะที่ดีในดานคุณธรรมจริยธรรม

แนวจิตตปญญาจึงเปนกิจกรรมที่เนนใหความสําคัญกับการพัฒนาความตระหนักรูและ

ละโลกของตนเอง ใหคุณคาในเรื่อง 
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การเผชิญกับผูอื่น โดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอยาง ลึกซึ้งทางความคิด 

ดําเนินชีวิตอยางมีสติและปญญา 

มีความรัก ความเมตตาตอตนเองและสรรพสิ่ง กิจกรรมตามแนวจิตตปญญาจึงเปนสิ่งสําคัญและเปนกิจกรรมที่
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ความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอประสิทธิผลทางการบริหาร

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 

ของบุคลากรทางการศึกษาใน

พิษณุโลกเขต 3 และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 

ไดแก บุคลากรทางการศึกษาใน

พิษณุโลกเขต 3 จํานวน 480 

ขนาดตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 

จํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ระดับความผูกพนัตอองคการในภาพรวม

การศึกษา ระดับตําแหนง และจํานวนนักเรียนในโรงเรียน อยูในระดับมาก โดยภาพรวมประสิทธิผลของโรงเรียน

ขยายโอกาสฯ ไมแตกตางกันไปตามเพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา และระดบัตําแหนง แตแตกตางไปตาม

จํานวนนักเรียนในโรงเรียน อยางมีนัยสําคั

ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดบั 

ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 

 
คําสําคัญ :  ความผูกพันตอองคการ 
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ความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอประสิทธิผลทางการบริหาร

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 
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ณัสสชนนท   ทัพพวาที 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยาย

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 เพื่อศึกษาประสิทธิผลองคการ

ของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

480 คน จากโรงเรียน 59 โรงเรียน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

ขนาดตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ยอมใหคลาดเคลื่อนได

จํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 214 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก 

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test F-test correlation และ regression 

ผลการวิจัยพบวา ระดับความผูกพนัตอองคการในภาพรวม จําแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ ระดับ

การศึกษา ระดับตําแหนง และจํานวนนักเรียนในโรงเรียน อยูในระดับมาก โดยภาพรวมประสิทธิผลของโรงเรียน

ขยายโอกาสฯ ไมแตกตางกันไปตามเพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา และระดบัตําแหนง แตแตกตางไปตาม

จํานวนนักเรียนในโรงเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 และความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธ

ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 และประสิทธิผลของโรงเรียนมี

ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

ความผูกพันตอองคการ , ประสิทธิผลทางการบริหาร , โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอประสิทธิผลทางการบริหาร 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยาย

เพื่อศึกษาประสิทธิผลองคการ

นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาส

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

โรงเรียน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางกําหนด

ยอมใหคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ได

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก        

 

นกตามเพศ อายุ อายุราชการ ระดับ

การศึกษา ระดับตําแหนง และจํานวนนักเรียนในโรงเรียน อยูในระดับมาก โดยภาพรวมประสิทธิผลของโรงเรียน

ขยายโอกาสฯ ไมแตกตางกันไปตามเพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา และระดบัตําแหนง แตแตกตางไปตาม

และความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธ

และประสิทธิผลของโรงเรียนมี

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 



 

 

Organizational Commitment of Educational Personnel on 

Administrative Effectiveness in Opportunity expansion school

Phitsanulok Educational Service Area Office 

Abstract 
This research is aimed at To study organizational commitment of educational personnel 

in opportunity expansion schools under Phitsanulok Educational Service Area Office 3 to study 

the organizational effectiveness of educational personnel in educational oppor

schools Under the office of Phitsanulok Educational Service Area Office 3 and to study the 

relationship between organizational commitment and the effectiveness of educational 

opportunity expansion schools Under the office of Phitsanulok Ed

the population used in this study is educational personnel in schools for expanding educational 

opportunities. Under the jurisdiction of the Office of Phitsanulok Educational Service Area Office 

3, a total of 480 people fro

allowed to be tolerated by 5%. The number of sample groups is 214 people. The research 

instruments Is a questionnaire The statistics used in this research were percentage, mean, 

standard deviation, T-test, F

The research found that The level of organizational commitment in overall, classified by sex, age, 

age, service level, education level, rank and number of students in the school. At a high level By 

the overall effectiveness of the opportunity extension school Does not vary according to gender, 

age, age, government, education level And position level But differs according to the number of 

students in the school With statistical significance at the level o

commitment was positively correlated with school effectiveness with statistical significance at .01 

level and the effectiveness of the school positively correlated with organizational commitment 

With statistical significance at the

 
Keyword: Organizational Commitment, Administrative Effectiveness, Opportunity Extension 

School 
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Organizational Commitment of Educational Personnel on 

Administrative Effectiveness in Opportunity expansion school

Phitsanulok Educational Service Area Office 
 

is research is aimed at To study organizational commitment of educational personnel 

in opportunity expansion schools under Phitsanulok Educational Service Area Office 3 to study 

the organizational effectiveness of educational personnel in educational oppor

schools Under the office of Phitsanulok Educational Service Area Office 3 and to study the 

relationship between organizational commitment and the effectiveness of educational 

opportunity expansion schools Under the office of Phitsanulok Educational Service Area Office 3, 

the population used in this study is educational personnel in schools for expanding educational 

opportunities. Under the jurisdiction of the Office of Phitsanulok Educational Service Area Office 

3, a total of 480 people from 59 schools Excellent, 2011: 283). The level of 95% confidence is 

allowed to be tolerated by 5%. The number of sample groups is 214 people. The research 

instruments Is a questionnaire The statistics used in this research were percentage, mean, 

test, F-test correlation and regression. 

The research found that The level of organizational commitment in overall, classified by sex, age, 

age, service level, education level, rank and number of students in the school. At a high level By 

overall effectiveness of the opportunity extension school Does not vary according to gender, 

age, age, government, education level And position level But differs according to the number of 

students in the school With statistical significance at the level of .05 and organizational 

commitment was positively correlated with school effectiveness with statistical significance at .01 

level and the effectiveness of the school positively correlated with organizational commitment 

With statistical significance at the level of .01 
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1. บทนํา  
ปจจุบันทั่วโลกใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาเพราะการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาชาติ

ทําใหประเทศชาติยั่งยืนอยูได 

ประเทศใหกาวหนาในดานเศรษฐกิจ

ของชาตินั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนองคการที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ

หลัก คือ การพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ

การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

สถานการณหรือสภาพแวดลอมตาง

องคการเพื่อนําไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือ

ราชการความผูกพันตอองคการของหนวยราชการ

อุทิศตนและพัฒนาองคการ 

ในการปฏิบัติงานของครูจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น

และสามารถผสมผสานความตองการทั้งของครู

สนองความตองการของครูใหมีความพอใจในการทํางาน

เหลานั้นมีความผูกพันตอองคการพรอมที่จะใชความสามารถและความพยายามพัฒนาและหาแนวทางในการ

ปรับปรุงงานใหดีขึ้น (กรองแกว

การทํางานของครูและประสิทธิผลขององคการ

มีพฤติกรรมตอตานและจํากัดบทบาทตัวเอง

มักจะทําผิดกฎระเบียบขององคการสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลที่ต่ําลง

สถานศึกษามีภาระหนาที่เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย

และทํางานใหมเพิ่มมากขึ้น (นงเยาว

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทําใหครูเกิดความทอแท

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยเหตุนี้

เปนกุญแจสําคัญที่คอยผูกมัดบุคลากรใหปฏิบัติงานและรวมงานอยูกับองคการไปนานๆ

มีความมั่นคงมากกวาความพึงพอใจในงาน

ในทางตรงกันขามหากบุคลากรเกิดความทอแท

ความรูสึกผูกพันตอองคการ สงผลใหบุคลากรเหลานั้นลาออกจ

ความลาชา หยุดชะงักขาดความตอเนื่อง

สูญเสียภาพพจนท่ีดีขององคการและสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นขององคการ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปนองคการหนึ่

ทางการศึกษาผลิตเยาวชนระดับกลางใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนนักเรียนที่มีความรูคูคุณธรรม ทั้งฉลาด

และเปนคนมีเหตุผล คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 

ความสามารถในการบริหารของผูนําหรือผูบริหาร ความตั้งใจและทุมเทในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการจะ

เปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหองคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ปจจุบันทั่วโลกใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาเพราะการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาชาติ

 การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา “คน” ใหมีคุณภาพซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา

ประเทศใหกาวหนาในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ทั้งนี้ การจัดระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคล

โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนองคการที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ

การพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ โดยเฉพาะสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จําเปนตองพัฒนาองคการใหพรอมรับมือกับ

สถานการณหรือสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา ปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลสําคัญในการพัฒนา

องคการเพื่อนําไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือ ความผูกพันตอองคการ ซึ่งในมุมมองของหนวยงาน

ราชการความผูกพันตอองคการของหนวยราชการ คือ การที่บุคลากรในองคการไดรับการยกยองสรรเสริญในการ

ในการปฏิบัติงานของครูจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตองเขาใจความตองการของครู

และสามารถผสมผสานความตองการทั้งของครู และองคการเขาดวยกัน รวมทั้งมีความสามารถในการจัดหาสิ่งที่จะ

สนองความตองการของครูใหมีความพอใจในการทํางาน หากครูมีความพอใจในการทํางานแลวมักจะทําใหคน

เหลานั้นมีความผูกพันตอองคการพรอมที่จะใชความสามารถและความพยายามพัฒนาและหาแนวทางในการ

กรองแกว อยูสุข, 2537: 35) จะเห็นไดวาความผูกพันตอองคการมีความสําคัญตอพฤติกรรม

การทํางานของครูและประสิทธิผลขององคการ หากครูขาดความผูกพันตอองคการสงผลใหไมจงรักภักดีตอหนวยงาน

มีพฤติกรรมตอตานและจํากัดบทบาทตัวเอง ขาดการยืดหยุน ขาดความคิดสรางสรรค หงุดหงิดกับเพื่อนรวมงาน

มักจะทําผิดกฎระเบียบขององคการสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลที่ต่ําลง จะเห็นไดวาปจจุบันครูใน

นศึกษามีภาระหนาที่เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย ทําใหครูตองมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด

นงเยาว แกวมรกต, 2542: 2-35) เมื่อมีภาระงานมากขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทําใหครูเกิดความทอแท และเริ่มลดความมุงมั่นในการปฏิบัติงานที่มีอยูเดิม

ดวยเหตุนี้ ปาริชาติ บัวเปง (2554: 1-2) ไดศึกษาวิจัยและพบวา

เปนกุญแจสําคัญที่คอยผูกมัดบุคลากรใหปฏิบัติงานและรวมงานอยูกับองคการไปนานๆ โดยความผูกพันต

มีความมั่นคงมากกวาความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการจะคอย ๆ พัฒนาไปอยางชา

ในทางตรงกันขามหากบุคลากรเกิดความทอแท ไมพึงพอใจตองานแลวจะทําใหไมมีความจงรักภักดีและไมมี

สงผลใหบุคลากรเหลานั้นลาออกจากองคการไป ผลกระทบที่ตามมาก็คือทําใหงานเกิด

หยุดชะงักขาดความตอเนื่อง ทั้งนี ้หากองคการใดมีอัตราการลาออกของบุคลากรสูงจะสงผลใหเกิดการ

สูญเสียภาพพจนท่ีดีขององคการและสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นขององคการ 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปนองคการหนึ่งท่ีทําหนาที่จัดการศึกษาที่มีบุคลากรที่มีบทบาทหนาที่

ทางการศึกษาผลิตเยาวชนระดับกลางใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนนักเรียนที่มีความรูคูคุณธรรม ทั้งฉลาด

และเปนคนมีเหตุผล คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน (พนม พงษไพบูลย, 2540 : 3) สภาพการปฏิบัติงานหรือ

สามารถในการบริหารของผูนําหรือผูบริหาร ความตั้งใจและทุมเทในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการจะ

เปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหองคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Owen, 1991 :221
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ปจจุบันทั่วโลกใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาเพราะการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาชาติ     

ใหมีคุณภาพซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา

ทั้งนี้ การจัดระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคล

โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนองคการที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยมีเปาหมาย

โดยเฉพาะสถานศึกษาระดับ

จําเปนตองพัฒนาองคการใหพรอมรับมือกับ

ปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลสําคัญในการพัฒนา

ซึ่งในมุมมองของหนวยงาน

การที่บุคลากรในองคการไดรับการยกยองสรรเสริญในการ

ผูบริหารสถานศึกษาตองเขาใจความตองการของครู

รวมทั้งมีความสามารถในการจัดหาสิ่งที่จะ

การทํางานแลวมักจะทําใหคน

เหลานั้นมีความผูกพันตอองคการพรอมที่จะใชความสามารถและความพยายามพัฒนาและหาแนวทางในการ

จะเห็นไดวาความผูกพันตอองคการมีความสําคัญตอพฤติกรรม

กครูขาดความผูกพันตอองคการสงผลใหไมจงรักภักดีตอหนวยงาน

หงุดหงิดกับเพื่อนรวมงาน 

จะเห็นไดวาปจจุบันครูใน

ทําใหครูตองมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด

ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ 

และเริ่มลดความมุงมั่นในการปฏิบัติงานที่มีอยูเดิม สงผลตอการ

ไดศึกษาวิจัยและพบวา ความผูกพันตอองคการ

โดยความผูกพันตอองคการ

พัฒนาไปอยางชา ๆ และมั่นคง และ

ไมพึงพอใจตองานแลวจะทําใหไมมีความจงรักภักดีและไมมี

ผลกระทบที่ตามมาก็คือทําใหงานเกิด

หากองคการใดมีอัตราการลาออกของบุคลากรสูงจะสงผลใหเกิดการ

งท่ีทําหนาที่จัดการศึกษาที่มีบุคลากรที่มีบทบาทหนาที่

ทางการศึกษาผลิตเยาวชนระดับกลางใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนนักเรียนที่มีความรูคูคุณธรรม ทั้งฉลาด

สภาพการปฏิบัติงานหรือ

สามารถในการบริหารของผูนําหรือผูบริหาร ความตั้งใจและทุมเทในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการจะ

(Owen, 1991 :221)  



 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 

2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลองคการของบุคลากรทางการศึกษาใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิ

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา

ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตดานเนื้อหาโดยมุงศึ

ประสิทธิผลทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

พิษณุโลกเขต 3  

3.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรทางการศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 

ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน 

อางอิงใน ธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิ

ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 

3.3 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย

     1) ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

ตําแหนง และจํานวนนักเรียนในโรงเรียน

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 

ความเชื่อมั่นและการยอมรับในเปาหมายตลอดจนคานิยมของโรงเรียน ความเต็มใจในการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียน และความสามารถในการดํารงความเปนสมาชิกของโรงเรียน

2) ตัวแปรตาม ประกอบดวย ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก ความสามารถในการปรับปรุงโรงเรียน 

ความสามารถในการบูรณาการของโรงเรียน

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ความผูกพันตอองคการ 

ตอองคการที่ปฏิบัติงานอยู และมีคานิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกขององคการ โดยยอมรับนโยบายและเปาหมายของ

องคการ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จขององคการ และพรอมที่จะอยูกับองคการตอไป

          2. ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทํางาน

รวมกัน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่วางไว โดยสามารถในการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมตาง ๆ รวมถึง
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ความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  

เพื่อศึกษาประสิทธิผลองคการของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  

เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 

 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตดานเนื้อหาโดยมุงศึกษาถึงความผูกพันของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ

ประสิทธิผลทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 จํานวน 480 คน จากโรงเรียน 

ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan. 

อางอิงใน ธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิศ, 2554:283) โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ยอมใหคลาดเคลื่อนไดรอยละ 

ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 214 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับ

และจํานวนนักเรียนในโรงเรียน และความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยาย

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 

ความเชื่อมั่นและการยอมรับในเปาหมายตลอดจนคานิยมของโรงเรียน ความเต็มใจในการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียน และความสามารถในการดํารงความเปนสมาชิกของโรงเรียน 

ตัวแปรตาม ประกอบดวย ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก ความสามารถในการปรับปรุงโรงเรียน 

ความสามารถในการบูรณาการของโรงเรียน 

ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีพฤติกรรมแสดงออก

ตอองคการที่ปฏิบัติงานอยู และมีคานิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกขององคการ โดยยอมรับนโยบายและเปาหมายของ

องคการ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จขององคการ และพรอมที่จะอยูกับองคการตอไป

ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทํางาน

รวมกัน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่วางไว โดยสามารถในการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมตาง ๆ รวมถึง
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ความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

กษาถึงความผูกพันของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

คน จากโรงเรียน 59 โรงเรียน ผูวิจัย

(Krejcie and Morgan. 

ยอมใหคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 

เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับ

และความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยาย

 แบงออกเปน 3 ดาน คือ 

ความเชื่อมั่นและการยอมรับในเปาหมายตลอดจนคานิยมของโรงเรียน ความเต็มใจในการใชความพยายามในการ

ตัวแปรตาม ประกอบดวย ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก ความสามารถในการปรับปรุงโรงเรียน 

หมายถึง ความรูสึกของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีพฤติกรรมแสดงออก

ตอองคการที่ปฏิบัติงานอยู และมีคานิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกขององคการ โดยยอมรับนโยบายและเปาหมายของ

องคการ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จขององคการ และพรอมที่จะอยูกับองคการตอไป 

ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทํางาน

รวมกัน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่วางไว โดยสามารถในการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมตาง ๆ รวมถึง



 

 

พฤติกรรมในการวางคนในการทํางาน และบรรยากาศในการทํางานที่เอื้อตอการบรรลุ

ในการปรับปรุงโรงเรียน ความสามารถในการบูรณาการของโรงเรียน

3. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

4. โรงเรียนขยายโอกาส 

พิษณุโลกเขต 3 ที่เปดการสอนในระดับประถมศึกษา 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
                 

 

                                                                                                        

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
6.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปน

แบบใหเลือกตอบ (Check-list) 

จํานวนนักเรียนในโรงเรียน 

ลักษณะสวนบุคคล

- เพศ 

- ระดับการศึกษา 

- อายุงาน  

- ตําแหนง 

- จํานวนนักเรียนในโรงเรียน

ความผูกพันตอองคการ

- ความเชื่อมั่นและการยอมรับใน

เปาหมาย ตลอดจนคานิยมของ

โรงเรียน 

- ความเต็มใจในการใชความ

พยายาม ในการปฏิบัติงานใน

โรงเรียน  

- ความสามารถในการดํารงความ

เปนสมาชิกของโรงเรียน
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พฤติกรรมในการวางคนในการทํางาน และบรรยากาศในการทํางานที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมาย คือ ความสามารถ

ในการปรับปรุงโรงเรียน ความสามารถในการบูรณาการของโรงเรียน 

บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครู ผูบริหารโรงเรียน และผูสนับสนุนการศึกษา ที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 

โรงเรียนขยายโอกาส หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ที่เปดการสอนในระดับประถมศึกษา (ป.1- ป.6)  

 
               ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม

                                                                                                        

                                                                                                

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปน

list) โดยขอคําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง และ

ลักษณะสวนบุคคล 

ระดับการศึกษา  

 

ตําแหนง  

จํานวนนักเรียนในโรงเรียน 

ความผูกพันตอองคการ 

ความเชื่อมั่นและการยอมรับใน

าย ตลอดจนคานิยมของ

ความเต็มใจในการใชความ

พยายาม ในการปฏิบัติงานใน

ความสามารถในการดํารงความ

เปนสมาชิกของโรงเรียน 

ประสิทธิผลของโรงเรียน

- ความสามารถในการปรับปรุงโรงเรียน 

- ความสามารถในการบูรณาการของ

โรงเรียน 
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เปาหมาย คือ ความสามารถ

ครู ผูบริหารโรงเรียน และผูสนับสนุนการศึกษา ที่ปฏิบัติงานใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตัวแปรตาม                 

                                                                                                         

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปน

เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง และ

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ความสามารถในการปรับปรุงโรงเรียน  

ความสามารถในการบูรณาการของ



 

 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) 

ดังนี ้

มีความผูกพันอยูในระดับมากที่สุด

มีความผูกพันอยูในระดับมาก

มีความผกูพันอยูในระดับปานกลาง

มีความผูกพันอยูในระดับนอย

มีความผูกพันอยูในระดับนอยที่สุด

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) 

ดังนี ้

 

มีประสิทธิผลอยูในระดับมากที่สุด

มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก

มีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง

มีประสิทธิผลอยูในระดับนอย

มีประสิทธิผลอยูในระดับนอยที่สุด

6.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เพื่อนํามาประยุกตสรางแบบสอบถาม

2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

นําไปใชในการเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยางโดยผูเชี่ยวชาญ

3) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโยหาคาดัชนีความสอดคลอง 

IOC) โดยจะตองมีคาตั้งแต 

ความเห็นและใหคะแนน ดังนี ้

+1 แนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นที่ตองการวิจัย 

0  ไมแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นที่ตองการวิจัย

-1 แนใจวาคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นที่ตองการวิจัย

โดยผลการตรวจสอบพบวา ทุกขอคําถามในแบบสอบถาม 

4) นําแบบสอบถามไปทดลอง 

ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง 

5) นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbarch’s alpha coefficient) 

แบบสอบถามเทากับ 0.821 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน

(Rating scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert’s rating scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนไว

มีความผูกพันอยูในระดับมากที่สุด 5 คะแนน 

มีความผูกพันอยูในระดับมาก  4 คะแนน 

กพันอยูในระดับปานกลาง 3 คะแนน 

มีความผูกพันอยูในระดับนอย  2 คะแนน 

มีความผูกพันอยูในระดับนอยที่สุด 1 คะแนน 

แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน

(Rating scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert’s rating scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนไว

มีประสิทธิผลอยูในระดับมากที่สุด 5 คะแนน 

มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก  4 คะแนน 

มีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง 3 คะแนน 

มีประสิทธิผลอยูในระดับนอย  2 คะแนน 

มีประสิทธิผลอยูในระดับนอยที่สุด 1 คะแนน 

ารสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เพื่อนํามาประยุกตสรางแบบสอบถาม 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 

ปใชในการเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยางโดยผูเชี่ยวชาญ 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item of consistency : 

โดยจะตองมีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ระหวางขอคําถามกับเนื้อหาในประเด็นที่ตองการวิจัย ใหผูเชี่ยวชาญลง

 

แนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นที่ตองการวิจัย  

ไมแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นที่ตองการวิจัย 

แนใจวาคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นที่ตองการวิจัย 

โดยผลการตรวจสอบพบวา ทุกขอคําถามในแบบสอบถาม มีคา IOC      0.5 

นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กับกลุมตัวอยาง ที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงและมีลักษณะ

 

นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbarch’s alpha coefficient) โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  โดยไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
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แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน

โดยมีเกณฑการใหคะแนนไว

แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน

โดยมีเกณฑการใหคะแนนไว

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

(Content validity) กอน

(Item of consistency : 

ขึ้นไป ระหวางขอคําถามกับเนื้อหาในประเด็นที่ตองการวิจัย ใหผูเชี่ยวชาญลง

IOC      0.5 ขึ้นไป 

กับกลุมตัวอยาง ที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงและมีลักษณะ

นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

โดยไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ



 

 

6.3 การวิเคราะหขอมูล

โดยการนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean

regression 

 

7. ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 

 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความผูกพันตอองคการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

รายการประเมิน

1. ดานความเชื่อมั่นและการยอมรบัในเปาหมายตลอดจน

คานิยมของโรงเรียน 

2. ดานความเต็มใจในการใชความพยายามในการปฏิบัติงาน

ในโรงเรียน 

3. ดานความสามารถในการดํารงความเปนสมาชิกของ

โรงเรียน 

คาเฉลี่ยรวม

 

จากตารางท่ี 1 พบวา 

มาก (  = 4.39 , S.D. = .418) 

การยอมรับในเปาหมายตลอดจนคานิยมของโรงเรียน 

ในการดํารงความเปนสมาชิกของโรงเรียน 

การปฏิบัติงานในโรงเรียน (
 

 

ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 

 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

รายการประเมิน

1. ดานความสามารถในการปรับปรุงโรงเรียน

2. ดานความสามารถในการบูรณาการของโรงเรียน

คาเฉลี่ยรวม
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การวิเคราะหขอมูล 

คะแนนที่ไดมาวิเคราะห สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) T-test F

ผลการวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ปรากฏผลตามตารางที่ 1 

แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความผูกพันตอองคการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

รายการประเมิน Mean    S.D.

ดานความเชื่อมั่นและการยอมรบัในเปาหมายตลอดจน

คานิยมของโรงเรียน  

ดานความเต็มใจในการใชความพยายามในการปฏิบัติงาน

ดานความสามารถในการดํารงความเปนสมาชิกของ 

4.48 

 

4.22 

 

4.46 

.460

.548

.466

คาเฉลี่ยรวม 4.39 .418

พบวา ความผูกพันตอองคการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับ

= 4.39 , S.D. = .418) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความเชื่อมั่นและ

การยอมรับในเปาหมายตลอดจนคานิยมของโรงเรียน (  = 4.48 , S.D. = .460) รองลงมา คือ ดานความสามารถ

ในการดํารงความเปนสมาชิกของโรงเรียน (  = 4.46 , S.D. = .466) ดานความเต็มใจในการใชความพยายามใน

  = 4.22 , S.D. = .548) ตามลําดับ  

ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ปรากฏผลตามตารางที่ 2 

แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

รายการประเมิน Mean    S.D.

ดานความสามารถในการปรับปรุงโรงเรียน 

ดานความสามารถในการบูรณาการของโรงเรียน 

4.35 

4.32 

.406

.462

คาเฉลี่ยรวม 4.33 .419
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คะแนนที่ไดมาวิเคราะห สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ คารอยละ 

test F-test  correlation และ

ผลการวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความผูกพันตอองคการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

S.D.  ระดับคุณภาพ 

460 

 

548 

 

.466 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

.418 มาก 

ความผูกพันตอองคการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับ

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความเชื่อมั่นและ

รองลงมา คือ ดานความสามารถ

ดานความเต็มใจในการใชความพยายามใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

S.D.  ระดับคุณภาพ 

406 

462 

มาก 

มาก 

.419 มาก 



 

 

จากตารางที่ 2 พบวา 

  = 4.33 , S.D. = .419) 

ปรับปรุงโรงเรียน (  = 4.35 , S.D. = .406) 

  = 4.32 , S.D. = .462) ตามลําดับ 

 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการและประสิทธิผลทางการบริหารโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา ปรากฏผลตามตารางที่ 

ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการและประสิทธิผลทางการบริหารโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 X1 

X1 - 

X2 - 

X3 - 

Y1 - 

Y2 - 

Y3 - 

X - 

 **P<0.01, *P<0.05 
 

จากตารางที่ 3 พบวา

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 

ผลการวิเคราะหปจจัยที่สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ปรากฏผลตามตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 3 แสดงปจจัยท่ีสามารถพยากรณปร

ตัวแปรพยากรณ

(Constant) 

ความเชื่อมั่นและการยอมรับในเปาหมาย

ตลอดจนคานิยมของโรงเรียน 

ความเตม็ใจในการใชความพยายามในการ

ปฏิบัติงานโรงเรียน 

ความสามารถในการดํารงความเปนสมาชิก

ของโรงเรียน 

R=.713 

*มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก

= 4.33 , S.D. = .419) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความสามารถในการ

= 4.35 , S.D. = .406) รองลงมา คือ ดานความสามารถในการบูรณาการของโรงเรียน

ตามลําดับ  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการและประสิทธิผลทางการบริหารโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา ปรากฏผลตามตารางที่ 3 

แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการและประสิทธิผลทางการบริหารโรงเรียน

X2 X3 Y1 Y2 

0.574** 0.597** 0.552** 0.616** 

- 0.577** 0.521** 0.513** 

- - 0.622** 0.637** 

- - - 0.859** 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

พบวา ความผูกพันตอองคการทุกดาน (X) มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.701)  

ผลการวิเคราะหปจจัยที่สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

แสดงปจจัยท่ีสามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ตัวแปรพยากรณ B S.E.b Beta 

 1.599 0.193  

ความเชื่อมั่นและการยอมรับในเปาหมาย

 

0.207 0.043 0.270 

ความเตม็ใจในการใชความพยายามในการ 0.117 0.037 0.185 

ความสามารถในการดํารงความเปนสมาชิก 0.299 0.043 0.419 

R2=.508 F=72.025*  
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก  (

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความสามารถในการ

รองลงมา คือ ดานความสามารถในการบูรณาการของโรงเรียน     (

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการและประสิทธิผลทางการบริหารโรงเรียน

แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการและประสิทธิผลทางการบริหารโรงเรียน

Y3 X 

0.608** 0.841** 

0.536** 0.863** 

0.654** 0.844** 

0.959** 0.662** 

0.969** 0.688** 

- 0.701** 

- - 

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของ

ผลการวิเคราะหปจจัยที่สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ะสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
t p-value 

8.300 0.000 

4.812* 0.000 

3.183* 0.002 

7.000* 0.000 

  



 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรในรูปคะแนนดิบของความสามารถในการดํารง

ความเปนสมาชิกของโรงเรียน และความผูกพันตอองคการ มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณในรูป

คะแนนมาตรฐาน (Beta) เทากับ 

0.713 (R-.713) มีคาอํานาจในการพยากรณไดรอยละ 

สามารถสรางสมการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได ดังน้ี

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

  ประสิทธิผลของโรงเรียนฯ 

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  ประสิทธิผลของโรงเรียนฯ 
 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ความผูกพันตอองคการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก 

ดานความเชื่อมั่นและการยอมรับในเปาหมายตลอดจนคานิยมของโรงเรียน ดานความเต็มใจในการใชความพยายาม

ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

แนวคิดของมาวเดยและคณะ (Mowday, R., Porter, L. and Steers, R., 1982) 

เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความรูสึกของคนที่มีตอองคการที่ตนปฏิบัติงานพรอมทั้งเหตุผลที่เปนสาเหตุใหคนมีความผูกพัน

ตอองคกรในลักษณะที่ตางกัน การสงเสริมใหเกิดความผูกพันตอองคการ การที่บุคคลจะมีความผูกพันตอองคการ

มากหรือนอยขึ้นอยูกับการที่บุคคลมีสวนรวมมีความเกี่ยวพันในงาน มีความรูสึกวาตนเองสําคัญ เปนสวนหนึ่งของ

องคการ ผูบริหารมีการมอบหมายงาน มีการกระจายอํานาจอยางเปนธรรม นั่นคือความศรัทธา มีความทุมเท และมี

ความภักดีตอองคการ สอดคลองกับทฤษฎีของ 

ของความสัมพันธของบุคคลที่มีตอองคการซึ่งแสดงออกในรูปของความเชื่อถือและยอมรับเปาหมายขององคการ 

ความเมใจท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองคการ

ประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย

สมจิตร พึ่งหรรษพร (2552) 

สถานศึกษาเครือขายคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งนี้

เพราะ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีความสามารถขององคการที่จ

และภายนอกองคการไดเปนอยางดี โรงเรียนเปนองคการที่มีลักษณะเปนระบบเปดจึงตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

หรือปรับเปลี่ยนเพื่อใหองคการอยูรอด โดยตองพัฒนาองคการใหสามารถทําหนาที่และดําเนินการตอไปอยางมี

คุณภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น ความสามารถของผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่รวมกัน

พัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินงานทั้งดานวิชาการ การเรียนการสอน เพื่อใหโรงเรียนมีความกาวหนาตอไปได

ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนขายโอกาสอยางมีนัยสํา

สถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของสุมิตร ขาวประภา 

ตอองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 

ระหวางความผูกพันตอองคกรกับประสิทธิผลของโรงเ

1991 : 221) กลาวไววา เมื่อบุคลากรมีความผูกพันตอองคการจะใชความสามารถ ความตั้งใจและทุมเทในการ

ปฏิบัติงาน จะเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหองคการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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พบวา คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรในรูปคะแนนดิบของความสามารถในการดํารง

ความเปนสมาชิกของโรงเรียน และความผูกพันตอองคการ มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณในรูป

เทากับ 0.207ม 0.117 และ 0.299 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

มีคาอํานาจในการพยากรณไดรอยละ 50.80 (R2=.508) ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

สามารถสรางสมการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได ดังน้ี 

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (Y) 

ประสิทธิผลของโรงเรียนฯ = 1.599 + 0.207(x1) + 0.117(x2) + 0.299(x

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (Z) 

ประสิทธิผลของโรงเรียนฯ = 0.270(x1) + 0.185(x2) + 0.419(x3) 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ความผูกพันตอองคการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก 

ดานความเชื่อมั่นและการยอมรับในเปาหมายตลอดจนคานิยมของโรงเรียน ดานความเต็มใจในการใชความพยายาม

 และดานความสามารถในการดํารงความเปนสมาชิกของโรงเรียน สอดคลองตาม

(Mowday, R., Porter, L. and Steers, R., 1982) ซึ่งกลาววาความผูกพันตอองคการ

เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความรูสึกของคนที่มีตอองคการที่ตนปฏิบัติงานพรอมทั้งเหตุผลที่เปนสาเหตุใหคนมีความผูกพัน

ตอองคกรในลักษณะที่ตางกัน การสงเสริมใหเกิดความผูกพันตอองคการ การที่บุคคลจะมีความผูกพันตอองคการ

ยขึ้นอยูกับการที่บุคคลมีสวนรวมมีความเกี่ยวพันในงาน มีความรูสึกวาตนเองสําคัญ เปนสวนหนึ่งของ

องคการ ผูบริหารมีการมอบหมายงาน มีการกระจายอํานาจอยางเปนธรรม นั่นคือความศรัทธา มีความทุมเท และมี

ความภักดีตอองคการ สอดคลองกับทฤษฎีของ Steer & Porter ซึ่งไดกลาววา ความผูกพันตอองคการเปนลักษณะ

ของความสัมพันธของบุคคลที่มีตอองคการซึ่งแสดงออกในรูปของความเชื่อถือและยอมรับเปาหมายขององคการ 

ความเมใจท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองคการ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย

) ไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยเชิงระบบในการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของ

สถานศึกษาเครือขายคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งนี้

เพราะ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีความสามารถขององคการที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน

และภายนอกองคการไดเปนอยางดี โรงเรียนเปนองคการที่มีลักษณะเปนระบบเปดจึงตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

หรือปรับเปลี่ยนเพื่อใหองคการอยูรอด โดยตองพัฒนาองคการใหสามารถทําหนาที่และดําเนินการตอไปอยางมี

ผล ดังนั้น ความสามารถของผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่รวมกัน

พัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินงานทั้งดานวิชาการ การเรียนการสอน เพื่อใหโรงเรียนมีความกาวหนาตอไปได

ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนขายโอกาสอยางมีนัยสํา

สอดคลองกับงานวิจัยของสุมิตร ขาวประภา (2550) ซึ่งไดศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพัน

ตอองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 

ระหวางความผูกพันตอองคกรกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกทั้งโดยรวมและรายดาน 
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พบวา คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรในรูปคะแนนดิบของความสามารถในการดํารง

ความเปนสมาชิกของโรงเรียน และความผูกพันตอองคการ มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณในรูป

ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 

ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง

 

) + 0.299(x3) 

ความผูกพันตอองคการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก 

ดานความเชื่อมั่นและการยอมรับในเปาหมายตลอดจนคานิยมของโรงเรียน ดานความเต็มใจในการใชความพยายาม

ดานความสามารถในการดํารงความเปนสมาชิกของโรงเรียน สอดคลองตาม

ซึ่งกลาววาความผูกพันตอองคการ

เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความรูสึกของคนที่มีตอองคการที่ตนปฏิบัติงานพรอมทั้งเหตุผลที่เปนสาเหตุใหคนมีความผูกพัน

ตอองคกรในลักษณะที่ตางกัน การสงเสริมใหเกิดความผูกพันตอองคการ การที่บุคคลจะมีความผูกพันตอองคการ

ยขึ้นอยูกับการที่บุคคลมีสวนรวมมีความเกี่ยวพันในงาน มีความรูสึกวาตนเองสําคัญ เปนสวนหนึ่งของ

องคการ ผูบริหารมีการมอบหมายงาน มีการกระจายอํานาจอยางเปนธรรม นั่นคือความศรัทธา มีความทุมเท และมี

กลาววา ความผูกพันตอองคการเปนลักษณะ

ของความสัมพันธของบุคคลที่มีตอองคการซึ่งแสดงออกในรูปของความเชื่อถือและยอมรับเปาหมายขององคการ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ

ไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยเชิงระบบในการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของ

สถานศึกษาเครือขายคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งนี้

ะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน

และภายนอกองคการไดเปนอยางดี โรงเรียนเปนองคการที่มีลักษณะเปนระบบเปดจึงตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

หรือปรับเปลี่ยนเพื่อใหองคการอยูรอด โดยตองพัฒนาองคการใหสามารถทําหนาที่และดําเนินการตอไปอยางมี

ผล ดังนั้น ความสามารถของผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่รวมกัน

พัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินงานทั้งดานวิชาการ การเรียนการสอน เพื่อใหโรงเรียนมีความกาวหนาตอไปได 

ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนขายโอกาสอยางมีนัยสําคัญทาง

ซึ่งไดศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพัน

ตอองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา ความสัมพันธ

รียนมีความสัมพันธทางบวกทั้งโดยรวมและรายดาน (Owen 

กลาวไววา เมื่อบุคลากรมีความผูกพันตอองคการจะใชความสามารถ ความตั้งใจและทุมเทในการ

ปฏิบัติงาน จะเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหองคการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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การใชเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 

คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้

ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ปการศึกษา 2/2561 จํานวน 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค จํานวน 

การวิจัยครั้งนี้ ไดแก เกมสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร แบบประเมินคุณภาพเกมสอนวิชา

คณิตศาสตรแผนการจัดการเรียนรูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลอง และการทดสอบคา 

ผลการวิจัย พบวา   

1. เกมการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

คุณภาพคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.27 

2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนโดยใชเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ 

คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คําสําคัญ: เกมคอมพิวเตอร,ทักษะทางคณิตศาสตร

 

                                                          
1 สาขาวิชาคอมพวิเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 
2 สาขาวิชาคอมพวิเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค
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การใชเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

 
สุธาสินี จบศรี

1
 ภราดร พิมพันธ ุ2 

วัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อสรางเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ 

คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีคุณภาพตามที่ไดกําหนดไว2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช

เกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค

จํานวน 50 คน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 

าคพรต จังหวัดนครสวรรค จํานวน 23 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใชใน

เกมสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร แบบประเมินคุณภาพเกมสอนวิชา

คณิตศาสตรแผนการจัดการเรียนรูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลอง และการทดสอบคา 

 

เกมการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

4.27 แปลความหมายไดวา มีคุณภาพดี 

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนโดยใชเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ 

คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลปรากฏวามีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทักษะทางคณิตศาสตร,คณิตศาสตร,คุณภาพ 
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การใชเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร 

เพื่อสรางเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช

นประถมศึกษาปที่ 2ประชากรที่

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค 

1 ในรายวิชาคณิตศาสตร

คน โดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใชใน

เกมสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร แบบประเมินคุณภาพเกมสอนวิชา

คณิตศาสตรแผนการจัดการเรียนรูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนีความสอดคลอง และการทดสอบคา t 

เกมการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มี

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนโดยใชเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ 

ผลปรากฏวามีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

suthasiness2539@gmail.com) 



 

 

The use of computer games in the development of mathematics in 

addition Subtract multiplication and division for grade 2 students

Abstract 
The objectives of this research were 

mathematics subject Addition, subtraction, multiplication, and division for grade 

of the quality as specified 

students.year2, Municipal School, Wat Chom Khiri Nakprot, Nakhon Sawan Province, academic 

year 2/2561, number 50

mathematics course. Chom Khiri Nakprot Temple, Nakhon Sawan Province, 

used in this research were a game of mathematics teaching on the addition, subtraction, 

multiplication, division, game quality assessment, teaching mathematics, learning management, 

test. After studying the statistics used in data analysis

and test Examination of t 

The research found that

1. Mathematics teaching game about addition, subtraction, multiplication, and division 

for grade 2 students with quality, total accumulated value 

2. Achievement of students learning by using computer games in teaching mathematics 
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The objectives of this research were 1) to create a computer game in teaching 

mathematics subject Addition, subtraction, multiplication, and division for grade 

of the quality as specified 2 The population used in this research is primary s

, Municipal School, Wat Chom Khiri Nakprot, Nakhon Sawan Province, academic 

50 The sample group consisted of 2/1 grade students in the school 

mathematics course. Chom Khiri Nakprot Temple, Nakhon Sawan Province, 

used in this research were a game of mathematics teaching on the addition, subtraction, 

multiplication, division, game quality assessment, teaching mathematics, learning management, 

test. After studying the statistics used in data analysis, over-standard deviation, consistency index 

and test Examination of t  

The research found that 

Mathematics teaching game about addition, subtraction, multiplication, and division 

students with quality, total accumulated value 4.27 Interpretation of good quality

Achievement of students learning by using computer games in teaching mathematics 

subject Addition, subtraction, multiplication, and division for grade 2 students. The result of the 

score is higher than before learning with statistical significance at level 05. 

Computer game, Math skills, Mathematics, Quality 
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The use of computer games in the development of mathematics in 

addition Subtract multiplication and division for grade 2 students 

to create a computer game in teaching 

mathematics subject Addition, subtraction, multiplication, and division for grade 2 students to be 

The population used in this research is primary school 

, Municipal School, Wat Chom Khiri Nakprot, Nakhon Sawan Province, academic 

grade students in the school 

mathematics course. Chom Khiri Nakprot Temple, Nakhon Sawan Province, 23 people. The tools 

used in this research were a game of mathematics teaching on the addition, subtraction, 

multiplication, division, game quality assessment, teaching mathematics, learning management, 

standard deviation, consistency index 

Mathematics teaching game about addition, subtraction, multiplication, and division 

Interpretation of good quality 

Achievement of students learning by using computer games in teaching mathematics 

students. The result of the 

suthasiness2539@gmail.com) 



 

 

1. บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยใหความสําคัญกับการเรียนคณิตศาสตรไมนอยไปกวาวิชาอื่นๆโดยมุงหวังใหเยาวชน

ทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตามศักยภาพของผูเรียน แตเมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศกลับพบวา 

เรายังอยูในอันดับทาย ๆ ซึ่งอาจเปนเพราะเรายังใหความสําคั

ธรรมชาติเพียงประมาณรอยละ 

ความสําคัญตอคณิตศาสตรเปนอยางยิ่ง เชน ไตหวัน หรือ สิงคโปร จนสามารถพัฒนาเด็กใหเกงคณิตศาสตรไดถึง

รอยละ 40 (ฟาฏินา วงศเลขา. 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

ไดกลาวไววา คณิตศาสตรมีบทบาท

เหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเค

วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปน

เครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดานอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนิน

ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง

(Mathematical problem solving

เรียนรู ฝกฝน และพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน 

แนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือรน  ไมยอทอและมีความมั่นใจในการแกปญหาที่เผชิญอยูทั้งภายใน

และภายนอกหองเรียน ตลอดจนเปนทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถนําติดตัวไปใชแกปญหาในชีวิต

ตลอดชีวิต (กุหลาบ สีชาลี. 2556: 2

วิธีการสอนคณิตศาสตรที่เหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางมากที่สุด คือ วิธีเลน

เองจากการไดเลนกับสื่อที่เปนรูปธรรม มีใบกิจกรรมให ผูเรียนไดศึกษา ในใบกิจกรรมนี้จะมีขั้นตอนของการเลน 

ผูเรียนนจะไดฝก ทักษะการอานและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกตอง ครูเปนเพียงผูใหคําปรึกษา ผูเรียนจะสามารถ

คนพบ หลักการ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ขณะที่เลนก็มีการแ

ไดทํางานกลุม รวมกัน เลนเกมดวยกัน มีสวนรวมในการคิดและเลนกับสื่อผูเรียนจึงมีความสุข ที่ไดเลน เมื่อเลนเสร็จ

ก็นําผลจากการเลนนั้นมาเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรูจักการ วิเคราะหขอคนพบที่ไดจากการเลน โดยขณะ

จะเปนผูกระตุน ผูเรียนโดยใชคําถามใหผูเรียนไดรูจักคิด วิเคราะห อภิปรายรวมกัน ผูเรียนจึง มีปฏิสัมพันธกับครู 

(จงจิต พัฒนสิน.2547: 1) 

เกมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาเปนสื่อที่ผนวกการศึกษาและความบันเทิงไวในเวลาเดียวกันแนวคิดในการ

นําเกมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษามาใชในการเรียนการสอนไดรับความนิยมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหลายๆแหงใน

ประเทศไทย โดยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของทฤษฎีการเรียนรูผานการเลน การเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและ

การเรียนรูผานการจําลองสถานการณ กับการเรียนรูผานสื่อเกมคอมพิ

เรียนผานเกมคอมพิวเตอรยังมีลักษณะสอดคลองกับลักษณะการเรียนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางตามแนวปฏิรูป

การศึกษาไทย(โกวิท รพีพิศาล

จากเหตุผลดังกลาว จากเหตุผลดังกลาว จะเห็นวาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เปน

ความสําคัญ  ตอการเรียนคณิตศาสตรและใชในชีวิตประจําวันของเรามาก อีกทั้งเนื้อหาเรื่องปญหาการบวก ลบ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ปจจุบันประเทศไทยใหความสําคัญกับการเรียนคณิตศาสตรไมนอยไปกวาวิชาอื่นๆโดยมุงหวังใหเยาวชน

ทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตามศักยภาพของผูเรียน แตเมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศกลับพบวา 

เรายังอยูในอันดับทาย ๆ ซึ่งอาจเปนเพราะเรายังใหความสําคัญนอยเกินไป ปจจุบันเรามีคนเกงคณิตศาสตรตาม

ธรรมชาติเพียงประมาณรอยละ 3 เทานั้น ขณะที่ประเทศชั้นนําของโลกมีคนเกงคณิตศาสตรจํานวนมากและให

ความสําคัญตอคณิตศาสตรเปนอยางยิ่ง เชน ไตหวัน หรือ สิงคโปร จนสามารถพัฒนาเด็กใหเกงคณิตศาสตรไดถึง

. 2552.) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ไดกลาวไววา คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี

เหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ 

วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปน

เครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดานอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนิน

ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การแกปญหาทางคณิตศาสตร 

Mathematical problem solving) เปนความสามารถหนึ่งในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่นักเรียนควรจะ

เรียนรู ฝกฝน และพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน เพราะการเรียนการแกปญหาทางคณิตศาสตรจะชวยใหนักเรียนมี

แนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือรน  ไมยอทอและมีความมั่นใจในการแกปญหาที่เผชิญอยูทั้งภายใน

และภายนอกหองเรียน ตลอดจนเปนทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถนําติดตัวไปใชแกปญหาในชีวิต

2556: 2) 

วิธีการสอนคณิตศาสตรที่เหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางมากที่สุด คือ วิธีเลน-เรียน-สรุป-ฝกทักษะ เพราะเปนวิธีการสอนที่เนนใหผูเรียน เปนผูสรางความรูขึ้นมา

ลนกับสื่อที่เปนรูปธรรม มีใบกิจกรรมให ผูเรียนไดศึกษา ในใบกิจกรรมนี้จะมีขั้นตอนของการเลน 

ผูเรียนนจะไดฝก ทักษะการอานและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกตอง ครูเปนเพียงผูใหคําปรึกษา ผูเรียนจะสามารถ

คนพบ หลักการ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ขณะที่เลนก็มีการแขงขัน ไดมีปฏิสัมพันธกันระหวางเพื่อนเพราะ

ไดทํางานกลุม รวมกัน เลนเกมดวยกัน มีสวนรวมในการคิดและเลนกับสื่อผูเรียนจึงมีความสุข ที่ไดเลน เมื่อเลนเสร็จ

ก็นําผลจากการเลนนั้นมาเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรูจักการ วิเคราะหขอคนพบที่ไดจากการเลน โดยขณะ

จะเปนผูกระตุน ผูเรียนโดยใชคําถามใหผูเรียนไดรูจักคิด วิเคราะห อภิปรายรวมกัน ผูเรียนจึง มีปฏิสัมพันธกับครู 

เกมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาเปนสื่อที่ผนวกการศึกษาและความบันเทิงไวในเวลาเดียวกันแนวคิดในการ

มพิวเตอรเพื่อการศึกษามาใชในการเรียนการสอนไดรับความนิยมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหลายๆแหงใน

ประเทศไทย โดยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของทฤษฎีการเรียนรูผานการเลน การเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและ

การเรียนรูผานการจําลองสถานการณ กับการเรียนรูผานสื่อเกมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษารวมทั้งแสดงใหเห็นวาการ

เรียนผานเกมคอมพิวเตอรยังมีลักษณะสอดคลองกับลักษณะการเรียนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางตามแนวปฏิรูป

โกวิท รพีพิศาล. 2553: 37) 

จากเหตุผลดังกลาว จากเหตุผลดังกลาว จะเห็นวาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เปน

ตอการเรียนคณิตศาสตรและใชในชีวิตประจําวันของเรามาก อีกทั้งเนื้อหาเรื่องปญหาการบวก ลบ 

289 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ปจจุบันประเทศไทยใหความสําคัญกับการเรียนคณิตศาสตรไมนอยไปกวาวิชาอื่นๆโดยมุงหวังใหเยาวชน

ทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องและตามศักยภาพของผูเรียน แตเมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศกลับพบวา 

ญนอยเกินไป ปจจุบันเรามีคนเกงคณิตศาสตรตาม

เทานั้น ขณะที่ประเทศชั้นนําของโลกมีคนเกงคณิตศาสตรจํานวนมากและให

ความสําคัญตอคณิตศาสตรเปนอยางยิ่ง เชน ไตหวัน หรือ สิงคโปร จนสามารถพัฒนาเด็กใหเกงคณิตศาสตรไดถึง

สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 :1)

สําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี

ราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ 

วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปน

เครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดานอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

การแกปญหาทางคณิตศาสตร 

เปนความสามารถหนึ่งในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่นักเรียนควรจะ

เพราะการเรียนการแกปญหาทางคณิตศาสตรจะชวยใหนักเรียนมี

แนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือรน  ไมยอทอและมีความมั่นใจในการแกปญหาที่เผชิญอยูทั้งภายใน

และภายนอกหองเรียน ตลอดจนเปนทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถนําติดตัวไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันไดนาน

วิธีการสอนคณิตศาสตรที่เหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปน

ฝกทักษะ เพราะเปนวิธีการสอนที่เนนใหผูเรียน เปนผูสรางความรูขึ้นมา

ลนกับสื่อที่เปนรูปธรรม มีใบกิจกรรมให ผูเรียนไดศึกษา ในใบกิจกรรมนี้จะมีขั้นตอนของการเลน 

ผูเรียนนจะไดฝก ทักษะการอานและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกตอง ครูเปนเพียงผูใหคําปรึกษา ผูเรียนจะสามารถ

ขงขัน ไดมีปฏิสัมพันธกันระหวางเพื่อนเพราะ

ไดทํางานกลุม รวมกัน เลนเกมดวยกัน มีสวนรวมในการคิดและเลนกับสื่อผูเรียนจึงมีความสุข ที่ไดเลน เมื่อเลนเสร็จ

ก็นําผลจากการเลนนั้นมาเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรูจักการ วิเคราะหขอคนพบที่ไดจากการเลน โดยขณะที่เรียนนั้น ครู

จะเปนผูกระตุน ผูเรียนโดยใชคําถามใหผูเรียนไดรูจักคิด วิเคราะห อภิปรายรวมกัน ผูเรียนจึง มีปฏิสัมพันธกับครู 

เกมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาเปนสื่อที่ผนวกการศึกษาและความบันเทิงไวในเวลาเดียวกันแนวคิดในการ

มพิวเตอรเพื่อการศึกษามาใชในการเรียนการสอนไดรับความนิยมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหลายๆแหงใน

ประเทศไทย โดยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของทฤษฎีการเรียนรูผานการเลน การเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและ

วเตอรเพื่อการศึกษารวมทั้งแสดงใหเห็นวาการ

เรียนผานเกมคอมพิวเตอรยังมีลักษณะสอดคลองกับลักษณะการเรียนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางตามแนวปฏิรูป

จากเหตุผลดังกลาว จากเหตุผลดังกลาว จะเห็นวาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เปนทักษะที่มี

ตอการเรียนคณิตศาสตรและใชในชีวิตประจําวันของเรามาก อีกทั้งเนื้อหาเรื่องปญหาการบวก ลบ 



 

 

คูณ หารมีความสําคัญนักเรียนสวนใหญประสบปญหาในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื ่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกั

ผูทําวิจัยจึงตระหนักถึงปญหาและความสําคัญที่จําเปนดังกลาว  จึงไดทําการศึกษา  คนควา  เอกสาร  และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ  และพัฒนาตนเอง  

วิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับผูเรียนและเนื้อหาที่เรียนขึ้น 

แกปญหา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร 

ประถมศึกษาปที่ 2ใหมีคุณภาพตามที่ไดกําหนดไว

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเกมคอมพิวเตอรในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ 

หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
  1.ประชากร ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ปการศึกษา 2/2561จํานวน50 

          2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

นครสวรรค ปการศึกษา 2/2561 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 

เกมคอมพิวเตอร หมายถึง การเรียนรูวิชาคณิตศาสตร

ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีการประสมประสานอักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อ

ชวยใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการวิชาคณิตศาสตรไดดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหผูเรียน

เกิดความสนใจท่ีอยากจะเรียนมากขึ้น

ทักษะทางคณิตศาสตร

การแกปญหาการเชื่อมโยง การบวก ลบ คูณ หาร การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 

และการนําเสนอ การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ มีความคิดสรางสรรค

คณิตศาสตร (Mathematics

และการหารของจํานวน เปนวิชาท่ีเกี่ยวกับการคิด เปนภาษา เปนวิทยาศาสตร มีลักษณะเปนตรรกวิทยา และเปน

ศิลปะอยางหนึ่ง  

 คุณภาพหมายถึงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามที่กําหนด ซึ่งผูวิจัยกําหนดไวดังนี้ คุณภาพ

ดานเนื้อหาและคุณภาพดานเทคนิคของเกมคอมพิวเตอร อยูในระดับดี คุณภาพแบบดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนมีคาเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

คูณ หารมีความสําคัญนักเรียนสวนใหญประสบปญหาในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื ่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ มีความคิดสรางสรรค 

ตระหนักถึงปญหาและความสําคัญที่จําเปนดังกลาว  จึงไดทําการศึกษา  คนควา  เอกสาร  และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ  และพัฒนาตนเอง    เพื่อนําความรู ความเขาใจมาพัฒนา การเรียนการสอน โดยสรางเกมสในการสอน

รื่องการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับผูเรียนและเนื้อหาที่เรียนขึ้น เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถ

แกปญหา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น(กุหลาบ สีชาลี. 2556: 3) 

เพื่อสรางเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร 

ใหมีคุณภาพตามที่ไดกําหนดไว 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเกมคอมพิวเตอรในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

ประชากร ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตจังหวัดนครสวรรค 

50 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัด

2/2561 จํานวน23 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง 

หมายถึง การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร 

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีการประสมประสานอักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อ

ชวยใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการวิชาคณิตศาสตรไดดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหผูเรียน

เกิดความสนใจท่ีอยากจะเรียนมากขึ้น 

ทักษะทางคณิตศาสตร หมายถึง ทักษะที่นักเรียนจะนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนตางๆ เนนทักษะ

การแกปญหาการเชื่อมโยง การบวก ลบ คูณ หาร การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 

และการนําเสนอ การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ มีความคิดสรางสรรค 

Mathematics) หมายถึง เปนวิชาที่วาดวยการคํานวณ เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ

และการหารของจํานวน เปนวิชาท่ีเกี่ยวกับการคิด เปนภาษา เปนวิทยาศาสตร มีลักษณะเปนตรรกวิทยา และเปน

หมายถึงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามที่กําหนด ซึ่งผูวิจัยกําหนดไวดังนี้ คุณภาพ

ดานเนื้อหาและคุณภาพดานเทคนิคของเกมคอมพิวเตอร อยูในระดับดี คุณภาพแบบดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนมีคาเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

คูณ หารมีความสําคัญนักเรียนสวนใหญประสบปญหาในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื ่อ

บศาสตรอื่น ๆ มีความคิดสรางสรรค 

ตระหนักถึงปญหาและความสําคัญที่จําเปนดังกลาว  จึงไดทําการศึกษา  คนควา  เอกสาร  และงานวิจัย

การเรียนการสอน โดยสรางเกมสในการสอน

รื่องการบวก ลบ คูณ หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถมีทักษะในการ

เพื่อสรางเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้น 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเกมคอมพิวเตอรในการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ  

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตจังหวัดนครสวรรค 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัด

เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร โดยใชเกมคอมพิวเตอร 

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีการประสมประสานอักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อ

ชวยใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการวิชาคณิตศาสตรไดดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหผูเรียน

ะที่นักเรียนจะนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนตางๆ เนนทักษะ

การแกปญหาการเชื่อมโยง การบวก ลบ คูณ หาร การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 

ถึง เปนวิชาที่วาดวยการคํานวณ เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ 

และการหารของจํานวน เปนวิชาท่ีเกี่ยวกับการคิด เปนภาษา เปนวิทยาศาสตร มีลักษณะเปนตรรกวิทยา และเปน

หมายถึงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามที่กําหนด ซึ่งผูวิจัยกําหนดไวดังนี้ คุณภาพ

ดานเนื้อหาและคุณภาพดานเทคนิคของเกมคอมพิวเตอร อยูในระดับดี คุณภาพแบบดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ



 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

1.1 ตัวแปรตนเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

  1.2 ตัวแปรตาม

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

จํานวน  50คน 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

ปการศึกษา 2/2561 จํานวน 23 

3.  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

     เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้

 3.1 เกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

รายละเอียดดังนี ้

 3.1.1 ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

เนื้อหากิจกรรม กําหนดขอบเขต จัดลําดับเนื้อหา  โดยการทําสตอรี่บอรด และนําสตอรี่บอรดที่ออกแบบไวมาสราง

เกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึก

สําเร็จรูป (Construct2) สําหรับการสรางเกม

 3.1.2 นําเกมสอนคณิตศาสตร

ตรวจสอบคุณภาพของสื่อเกม ตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสม โดยใชเครื่องมือ ดังนี้

  3.1.2.1 แบบประเมิน

 

 

 

 

รายการประเมิน

1. ความถูกตองของเนื้อหา

2. เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

3. ความสอดคลองระหวางเนื้อหา

4. ลําดับนําเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม

5. ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช

6. ภาษาที่ใชเขาใจงายและสื่อความหมายชัดเจน

7. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน

8. ภาษาชวยใหเขาใจเนื้อหาไดดี

คาเฉลี่ยรวม
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

เกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน

ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 

23 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้ 

เกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

เนื้อหากิจกรรม กําหนดขอบเขต จัดลําดับเนื้อหา  โดยการทําสตอรี่บอรด และนําสตอรี่บอรดที่ออกแบบไวมาสราง

เกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

สําหรับการสรางเกม 

เกมสอนคณิตศาสตร ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและดานเนื้อหา 

สื่อเกม ตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสม โดยใชเครื่องมือ ดังนี ้

แบบประเมินคุณภาพเกมคอมพิวเตอรดานเนื้อหา 

รายการประเมิน �̅ S.D. ระดับคุณภาพ

ความถูกตองของเนื้อหา 4.00 0.00 

เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.33 0.58 

ความสอดคลองระหวางเนื้อหา 3.67 0.58 

ลําดับนําเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม 4.33 0.58 

ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช 4.00 0.00 

ภาษาที่ใชเขาใจงายและสื่อความหมายชัดเจน 4.33 0.58 

เนื้อหาเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 4.33 0.58 

ภาษาชวยใหเขาใจเนื้อหาไดดี 4.67 0.58 

คาเฉลี่ยรวม 4.21 0.39 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 

เกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2มี

ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 และออกแบบ

เนื้อหากิจกรรม กําหนดขอบเขต จัดลําดับเนื้อหา  โดยการทําสตอรี่บอรด และนําสตอรี่บอรดที่ออกแบบไวมาสราง

ษาปที่ 2 โดยใชโปรแกรม

เชี่ยวชาญดานเทคนิคและดานเนื้อหา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับดี 

ระดับดี 

ระดับดี 

ระดับดี 

ระดับดี 

ระดับดี 

ระดับดี 

ระดับดีมาก 

ระดับดี 



 

 

  3.1.2.2แบบประเมินคุณภาพเกมคอมพิวเตอรดานเทคนิค

รายการประเมิน

1. ภาพในเกมมีสีสันสวยงาม

2. ความเหมาะสมของภาพประกอบฉาก

3. ความเหมาะสมของลักษณะตัวอักษร

4. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร

5. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร

6. ความเหมาะสมในการจัดวางตัวอักษรประกอบภาพ

7. ความเหมาะสมของเสียงดนตรี

8. ระยะเวลาการนําเสนอ 

คาเฉลี่ยรวม

 

      3.1.3 ทําการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

 3.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 ทําการศึกษาวิเคราะหหลักสูตร ไดแก หลักการ จุดหมาย โครงสรางเวลาเรียนแนวทางในการ

ดําเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหตอบสนองจุดประสงคการเรียนรู และ จุดมุงหมายของหลักสูตร 

การวัดและการประเมินการเรียนคําอธิบาย ในแ

ศึกษาไดศึกษาหลักสูตร และวัตถุประสงคของหลักสูตร ในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระคณิตศาสตร ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

องคประกอบแตละสวนของหลักสูตรลําดับความคิดรวบยอดที่จัดใหนักเรียนไดเรียนรูกอนหลัง โดยพิจารณา

ขอบขายเนื้อหาและกิจกรรมที่กําหนดไว โดยไดแบงเนื้อหาและจํานวนช่ัวโมงในการจัดการเรียนรูออกเปน จํานวน 

แผน ใชเวลาสอน 4 ชั่วโมงดังนี้

 ตาราง แสดงการแบงเนื้อหาและจํานวนชั่วโมงในการจัดการเรียนรูโดยใชเกมสอนวิชาคณิตศาสตร 

เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

เรื่อง 

1. การบวก 

2. การลบ 

3. การคูณ 

4. การหาร 

รวม 
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แบบประเมินคุณภาพเกมคอมพิวเตอรดานเทคนิค 

รายการประเมิน �̅ S.D. ระดับคุณภาพ

ภาพในเกมมีสีสันสวยงาม 5.00 0.00 

ความเหมาะสมของภาพประกอบฉาก 4.33 0.58 

ความเหมาะสมของลักษณะตัวอักษร 4.67 0.58 

ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.00 0.00 

ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4.00 0.00 

ความเหมาะสมในการจัดวางตัวอักษรประกอบภาพ 4.00 0.00 

ความเหมาะสมของเสียงดนตรี 4.67 0.58 

 4.00 0.00 

คาเฉลี่ยรวม 4.33 0.39 

ทําการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ 

ทําการศึกษาวิเคราะหหลักสูตร ไดแก หลักการ จุดหมาย โครงสรางเวลาเรียนแนวทางในการ

ดําเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหตอบสนองจุดประสงคการเรียนรู และ จุดมุงหมายของหลักสูตร 

การวัดและการประเมินการเรียนคําอธิบาย ในแตละกลุมประสบการณ ระบุเนื้อหาที่ตองใหนักเรียนไดเรียนโดยผู

ศึกษาไดศึกษาหลักสูตร และวัตถุประสงคของหลักสูตร ในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระคณิตศาสตร ชั้น

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาความสอดคลองสัมพันธกั

องคประกอบแตละสวนของหลักสูตรลําดับความคิดรวบยอดที่จัดใหนักเรียนไดเรียนรูกอนหลัง โดยพิจารณา

ขอบขายเนื้อหาและกิจกรรมที่กําหนดไว โดยไดแบงเนื้อหาและจํานวนช่ัวโมงในการจัดการเรียนรูออกเปน จํานวน 

ชั่วโมงดังนี ้

แสดงการแบงเนื้อหาและจํานวนชั่วโมงในการจัดการเรียนรูโดยใชเกมสอนวิชาคณิตศาสตร 

เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

จํานวน (ชั่วโมง) 

1 

1 

1 

1 

4 
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ระดับคุณภาพ 

ระดับดีมาก 

ระดับดี 

ระดับดีมาก 

ระดับดี 

ระดับดี 

ระดับดี 

ระดับดีมาก 

ระดับดี 

ระดับดี 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หารสําหรับนักเรียน

ทําการศึกษาวิเคราะหหลักสูตร ไดแก หลักการ จุดหมาย โครงสรางเวลาเรียนแนวทางในการ

ดําเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหตอบสนองจุดประสงคการเรียนรู และ จุดมุงหมายของหลักสูตร 

ตละกลุมประสบการณ ระบุเนื้อหาที่ตองใหนักเรียนไดเรียนโดยผู

ศึกษาไดศึกษาหลักสูตร และวัตถุประสงคของหลักสูตร ในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระคณิตศาสตร ชั้น

ศึกษาความสอดคลองสัมพันธกันกับ

องคประกอบแตละสวนของหลักสูตรลําดับความคิดรวบยอดที่จัดใหนักเรียนไดเรียนรูกอนหลัง โดยพิจารณา

ขอบขายเนื้อหาและกิจกรรมที่กําหนดไว โดยไดแบงเนื้อหาและจํานวนช่ัวโมงในการจัดการเรียนรูออกเปน จํานวน 4 

แสดงการแบงเนื้อหาและจํานวนชั่วโมงในการจัดการเรียนรูโดยใชเกมสอนวิชาคณิตศาสตร 



 

 

 3.3แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้

      3.3.1 วิเคราะหหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู หรือเนื้อหากับพฤติกรรมที่จะวัด 

และวิเคราะหในแตละจุดประสงคการเรียนรูหรือเนื้อหาตาง ๆ

 3.3.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือ

จริงจํานวน 20 ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค จากการใหผูเชี่ยวทําการประเมินคุณภาพแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ จํานวน 30 ขอ ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ท่ีคุณภาพ 

 3.3.3 สรางแบบประเมิน และนําแบบ

เรียนและหลังเรียน ที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม จากนั้นนําไปปรับปรุง

แกไขขอบกพรองตามที่ไดรับคําแนะนํา โดยนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียนและหลังเรียนที่แกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพื่อหาคา 

      3.3.4นําแบบประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ มาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม ซึ่งความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน มีคาตั้งแต 

      3.3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย

4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติ

    การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณภาพเกมสอนวิชา

คณิตศาสตรแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For Windows 

1. แบบประเมินคุณภาพเกมสอนวิชาคณิต

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 

2. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติ

คาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และ

การแปลผล 5 ระดับ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ 

รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย

 

6. ผลการวิจัย 
1.ผลการสรางเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่  2มีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิค คาเฉลี่ยรวมเทากับ 

(แสดงดังตารางท่ี 1) 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี ้

วิเคราะหหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู หรือเนื้อหากับพฤติกรรมที่จะวัด 

และวิเคราะหในแตละจุดประสงคการเรียนรูหรือเนื้อหาตาง ๆ 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 

ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค จากการใหผูเชี่ยวทําการประเมินคุณภาพแบบทดสอบ

ขอ ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ท่ีคุณภาพ 23 ขอ ตองการใชจริง 

สรางแบบประเมิน และนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียนและหลังเรียน ที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม จากนั้นนําไปปรับปรุง

แกไขขอบกพรองตามที่ไดรับคําแนะนํา โดยนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียนที่แกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพื่อหาคา IOC 

นําแบบประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ มาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม ซึ่งความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผล

กอนเรียนและหลังเรียน มีคาตั้งแต 0.50-1.00 ทุกขอ แสดงวาสามารถนําไปใชได

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย

การวิเคราะหขอมูลและสถิต ิ

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณภาพเกมสอนวิชา

คณิตศาสตรแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปวิเคราะหโดยใช

SPSS For Windows ดังนี ้

แบบประเมินคุณภาพเกมสอนวิชาคณิตศาสตรวิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติคาเฉลี่ย 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 

แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติ

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ t-test  for dependent Samplesและนํา

รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

ผลการสรางเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

มีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิค คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.27 แปลความหมายไดวา มีคุณภาพดี 
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วิเคราะหหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู หรือเนื้อหากับพฤติกรรมที่จะวัด 

ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ตองการ

ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค จากการใหผูเชี่ยวทําการประเมินคุณภาพแบบทดสอบ

ขอ ตองการใชจริง 20 ขอ 

ประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียนและหลังเรียน ที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม จากนั้นนําไปปรับปรุง

แกไขขอบกพรองตามที่ไดรับคําแนะนํา โดยนําแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

นําแบบประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบ มาทําการปรับปรุงใหเหมาะสม ซึ่งความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผล

ทุกขอ แสดงวาสามารถนําไปใชได 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในงานวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณภาพเกมสอนวิชา

คณิตศาสตรแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปวิเคราะหโดยใช

ศาสตรวิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (x) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ 

แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร วิเคราะหเปนรายดานโดยใชสถิติ

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

และนําเสนอผลการวิเคราะหใน

ผลการสรางเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

แปลความหมายไดวา มีคุณภาพดี  



 

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 

ที่ รายการ 

1 ดานเนื้อหา 

2 ดานเทคนิค 

คะแนนเฉลี่ยรวม 

 

2 นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูโดยใชเกม

ประถมศึกษาปที่ 2 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05(แสดงดังตารางท่ี 2)

ตารางที่ 2ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนโดยใชเกม

 คณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

การประเมิน 
จํานวน

นักเรียน

คะแนนกอนเรียน 23

คะแนนหลังเรียน 23

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 อภิปรายผล 

 ผลการวิจั ย  พบว า  เกม

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

1 .  เกมสอนวิชาคณิตศาสตร  เรื่ องการบวก ลบ คูณ หาร สํ าหรับนัก เรี ยนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 2 คือ คุณภาพของเกมที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี 

4.21, S.D. = 0.39) และ ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี 

4.33, S.D. = 0.39) และสรุปผลการประเมินดานเนื้อหาและดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี 

S.D. = 0.39) ความสอดคลองกับ ศรีสุดา ดวงโตด 

สอนวิชาคอมพิวเตอรบูรณาการคณิตศาสตร

คอมพิวเตอรของนักเรียนที่เรียนดวยเกมคอมพิวเตอรเพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอรบูรณาการคณิตศาสตรกับ

นักเรียนที่เรียนแบบปกติแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ดวยเกมคอมพิวเตอรเพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอรบูรณาการคณิตศาสตรกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้น

 

x ̅ S.D. 

4.21 0.39 

4.33 0.39 

4.27 0.39 

นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูโดยใชเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนช้ัน

มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

) 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนโดยใชเกม

คณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2

จํานวน

นักเรียน(n) 

คาเฉลี่ย 

(	�� ) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
df 

23 10.78 3.13 
22 

23 15.74 2.26 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ผลการวิจั ย  พบว า  เกมสอนวิชาคณิตศาสตร  เ รื่ องการบวก ลบ คูณ หาร สํ าหรับนัก เรี ยน

สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

คณิตศาสตร  เรื่ องการบวก ลบ คูณ หาร สํ าหรับนัก เรี ยนชั้นประถมศึกษา

คือ คุณภาพของเกมที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี 

และ ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี 

และสรุปผลการประเมินดานเนื้อหาและดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี 

ความสอดคลองกับ ศรีสุดา ดวงโตด (2557) ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเพื่อการ

สอนวิชาคอมพิวเตอรบูรณาการคณิตศาสตร”ผลการวิจัยพบวา มีประสิทธิภาพระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอรของนักเรียนที่เรียนดวยเกมคอมพิวเตอรเพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอรบูรณาการคณิตศาสตรกับ

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการแกปญหาของนักเรียนที่เรียน

ดวยเกมคอมพิวเตอรเพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอรบูรณาการคณิตศาสตรกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ระดับดี 

294 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สรุปผลการประเมินคุณภาพเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้น 

ผลการประเมิน 

คุณภาพดี 

คุณภาพดี 

คุณภาพดี 

คณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนช้ัน 

มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนโดยใชเกมสอนวิชา 

2 

n = 23 

t Sig. 

-17.422* .00 

คณิตศาสตร  เ รื่ องการบวก ลบ คูณ หาร สํ าหรับนัก เรี ยน 

คณิตศาสตร  เรื่ องการบวก ลบ คูณ หาร สํ าหรับนัก เรี ยนชั้นประถมศึกษา 

คือ คุณภาพของเกมที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 

และ ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญประเมินดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 

และสรุปผลการประเมินดานเนื้อหาและดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.27, 

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเพื่อการ

ผลการวิจัยพบวา มีประสิทธิภาพระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอรของนักเรียนที่เรียนดวยเกมคอมพิวเตอรเพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอรบูรณาการคณิตศาสตรกับ

ทักษะการแกปญหาของนักเรียนที่เรียน

ดวยเกมคอมพิวเตอรเพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอรบูรณาการคณิตศาสตรกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติแตกตางกัน 



 

 

2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2

เรียนเฉลี่ย เทากับ 15.74 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

โลหะการก(2560) ทําการวิจัยเรื่อง 

ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรผานเกณฑคะแนนรอยละ 

ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว

แสดงใหเห็นวาการเรียนรูโดยใชเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การ

ประถมศึกษาปที่ 2 ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและมีความสามารถในการคิดคํานวณในวิชา

คณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากในการทดสอบกอนเรียนนั้น ผูเรียนขาดความรูในเนื้อหาของเรื่อง การบวก ลบ 

คูณ หาร จึงทําแบบทดสอบแบบคาดเดา และเมื่อไดเลนเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ซึ่ง

ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง กราฟก และเสียง ที่มีรูปแบบของเกมเปนการใชเมาสลากและวาง 

และแบบ (Platform)ใหไดคําตอบที่ถูกตองและมีการวิ่งชนสิ่งของเพื่อเขาไปทําแบบทดสอ

พัฒนาการการคิดคํานวณ เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร  ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจ 

เพลิดเพลิน คลายเครียด และกระตือรือรนในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ ภวิกา เลาหไพฑูรย และ

กมล โพธิเย็น (2559) ที่ไดสรุปไวว

ความตึงเครียดและเปนการกระตุนการทํางานของรางกายและสมองพรอมทั้งสรางแรงจูงใจในการเรียนและ

กอใหเกิดการเรียนรู 

ดังนั้น หากนําเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร  ไปจัดกา

ชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนดึงดูดความสนใจ เพลิดเพลิน คลายเครียด ในการเรียน เปนประโยชนตอการคิด

คํานวณของนักเรียน แสดงใหเห็นวาเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 มีสวนชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได

ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยการใชเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2

1. ขอเสนอแนะทั่วไป

1.1การเลนเกมคอมพิวเตอร เพื่อสงเสริมความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร ควรคํานึงถึงศักยภาพ

ของผูเรียนและศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและพื้นฐานการเลนเกมของผูเรียน

1.2 ผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดแรงจูงใจท่ีอยากจะเลนเกม

1.3 ผูเรียนควรทําตามกติกา กฎระเบียบ ท่ีผูสอนกําหนดไว

1.4 หลังจากผูเรียนเลนเกมคอมพิวเตอรแลวผูเรียนควรมีพัฒนาการในการบวก ลบ คูณ หาร มากขึ้น

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

 2.1ควรพัฒนาเกมคอมพิวเตอรใหสมารถเลนเปนกลุมได และเลือกตัวละครได

 2.2 ควรสรางเก

คอมพิวเตอร และระดับการศึกษาของผูเรียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับ

2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเฉลี่ย เทากับ 10.78 คะแนน และมีคะแนนหลัง

คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสอดคลองกับ ชนะชัย 

ทําการวิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดยใชเกมประกอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4”ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทั้งหมดมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรผานเกณฑคะแนนรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

แสดงใหเห็นวาการเรียนรูโดยใชเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้น

ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและมีความสามารถในการคิดคํานวณในวิชา

คณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากในการทดสอบกอนเรียนนั้น ผูเรียนขาดความรูในเนื้อหาของเรื่อง การบวก ลบ 

อบแบบคาดเดา และเมื่อไดเลนเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ซึ่ง

ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง กราฟก และเสียง ที่มีรูปแบบของเกมเปนการใชเมาสลากและวาง 

ใหไดคําตอบที่ถูกตองและมีการวิ่งชนสิ่งของเพื่อเขาไปทําแบบทดสอ

พัฒนาการการคิดคํานวณ เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร  ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจ 

เพลิดเพลิน คลายเครียด และกระตือรือรนในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ ภวิกา เลาหไพฑูรย และ

ที่ไดสรุปไววา ผูเรียนไดฝกฝนเรียนรูผานกิจกรรมเกมที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินผอนคลาย

ความตึงเครียดและเปนการกระตุนการทํางานของรางกายและสมองพรอมทั้งสรางแรงจูงใจในการเรียนและ

ดังนั้น หากนําเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร  ไปจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ก็จะ

ชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนดึงดูดความสนใจ เพลิดเพลิน คลายเครียด ในการเรียน เปนประโยชนตอการคิด

คํานวณของนักเรียน แสดงใหเห็นวาเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้น

มีสวนชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได

จากการวิจัยการใชเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับ

2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้

ข อเสนอแนะทั่วไป 

การเลนเกมคอมพิวเตอร เพื่อสงเสริมความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร ควรคํานึงถึงศักยภาพ

ของผูเรียนและศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและพื้นฐานการเลนเกมของผูเรียน 

ผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดแรงจูงใจท่ีอยากจะเลนเกม

ผูเรียนควรทําตามกติกา กฎระเบียบ ท่ีผูสอนกําหนดไว 

หลังจากผูเรียนเลนเกมคอมพิวเตอรแลวผูเรียนควรมีพัฒนาการในการบวก ลบ คูณ หาร มากขึ้น

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

ควรพัฒนาเกมคอมพิวเตอรใหสมารถเลนเปนกลุมได และเลือกตัวละครได

ควรสรางเกมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับผูเรียน ตองคํานึงถึง อายุ เพศ เวลา และพื้นฐานของ

คอมพิวเตอร และระดับการศึกษาของผูเรียน 
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คณิตศาสตร เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับ

คะแนน และมีคะแนนหลัง

คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา 

ความสอดคลองกับ ชนะชัย 

ผลการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรโดยใชเกมประกอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทั้งหมดมี

ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

บวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้น

ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและมีความสามารถในการคิดคํานวณในวิชา

คณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากในการทดสอบกอนเรียนนั้น ผูเรียนขาดความรูในเนื้อหาของเรื่อง การบวก ลบ 

อบแบบคาดเดา และเมื่อไดเลนเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ซึ่ง

ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง กราฟก และเสียง ที่มีรูปแบบของเกมเปนการใชเมาสลากและวาง (Drag and drop) 

ใหไดคําตอบที่ถูกตองและมีการวิ่งชนสิ่งของเพื่อเขาไปทําแบบทดสอบ เพื่อใหนักเรียนไดฝก

พัฒนาการการคิดคํานวณ เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร  ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจ 

เพลิดเพลิน คลายเครียด และกระตือรือรนในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ ภวิกา เลาหไพฑูรย และ

า ผูเรียนไดฝกฝนเรียนรูผานกิจกรรมเกมที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินผอนคลาย

ความตึงเครียดและเปนการกระตุนการทํางานของรางกายและสมองพรอมทั้งสรางแรงจูงใจในการเรียนและ

รเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ก็จะ

ชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนดึงดูดความสนใจ เพลิดเพลิน คลายเครียด ในการเรียน เปนประโยชนตอการคิด

คํานวณของนักเรียน แสดงใหเห็นวาเกมสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สําหรับนักเรียนชั้น

มีสวนชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 

จากการวิจัยการใชเกมคอมพิวเตอร ในการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร สําหรับ

การเลนเกมคอมพิวเตอร เพื่อสงเสริมความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร ควรคํานึงถึงศักยภาพ

ผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดแรงจูงใจท่ีอยากจะเลนเกม 

หลังจากผูเรียนเลนเกมคอมพิวเตอรแลวผูเรียนควรมีพัฒนาการในการบวก ลบ คูณ หาร มากขึ้น 

ควรพัฒนาเกมคอมพิวเตอรใหสมารถเลนเปนกลุมได และเลือกตัวละครได 

มคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับผูเรียน ตองคํานึงถึง อายุ เพศ เวลา และพื้นฐานของ
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เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (2551).  ความสําคัญของคณิตศาสตร.เขาถึงไดจาก

http://www.cmruir.cmru.ac.th/bitstream/123456789/60/5/ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

2551.เขาถึงไดจาก 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร 

วิทยานิพนธศึกษาศาตรมหาบัณฑิต).

สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรมคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมสถาบัน

 

การเรียนรูผานการเลน การลงมือปฏิบัต ิและสถาน 

ดวยวิธีเลน-เรียน-สรุป- 

การศึกษาและการสอนประถมศึกษาคณะ

ผลการจัดการเรียนรูว ิชาคณิตศาสตรโดยใชเกมประกอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ 

วิทยานิพนธศึกษาศาตรมหา

ทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นครสวรรค 

เขาถึงไดจาก  

การสอนโดยใชเกมเพื่อสงเสริมความสามารถในการเขียนเลข 3 

170. 

เขาถึงไดจาก 

สอนวิชาคอมพิวเตอรบูรณาการคณิตศาสตร.  

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

เขาถึงไดจาก 



 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เรื่อง โปรแกรม 

สุภาพรรณ ชายพฤกษ

 

บทคัดยอ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 

ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สอนเรื่อง โปรแกรม Scratch   

ประถมศึกษาปที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 

ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 

โปรแกรม Scratch เบื้องตน มีคุณภาพเทากับ 

ทุกขอ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน อยู

ในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานคือ 

test พบวา  

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 

ไดแก ดานเนื้อหา ดานการออกแบบ และดานการนําไปใช อยูระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ

แบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และภาคสนาม

ตามลําดับ  

2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

Scratch เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

           3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

สอน เรื่อง โปรแกรม Scratch 

ลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

 
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เรียน 
                                                          
1 สาขาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 
2 สาขาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง
3 สาขาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง
4 สาขาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

 
สุภาพรรณ ชายพฤกษ

1 ปรมินทร วงษคําสิงห
2 ฟสิกส ฌอน บัวกนก

3
 สมชาย เมืองมูล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูน มีวัตถุประสงค เพื่อ 

ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

Scratch   เบื้องตน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยาง คือ 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลลําพูน จํานวน 

แผนการจัดการเรียนรู 3 แผน มีคุณภาพเทากับ 4.47 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เบื้องตน มีคุณภาพเทากับ 4.31 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคา 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน อยูในระดับที่มากที่สุด ซึ่งมีคาการประเมินเทากับ 

ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานคือ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน กลุมสาระการเรี

วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูน มีความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบตางๆ 

ไดแก ดานเนื้อหา ดานการออกแบบ และดานการนําไปใช อยูระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

แบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และภาคสนาม มีคาเทากับ เทากับ 85.18/80.00, 85.92

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตาง

ยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีความพึงพอใจตอการเรยีนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

Scratch เบือ้งตน กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน

                   
สาขาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ( Fernsvee@hotmail.com) 
สาขาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 
สาขาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 
สาขาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

สมชาย เมืองมูล 4 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) สรางและหา

เบื้องตน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   

กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยาง คือ เปนนักเรียนชั้น

โรงเรียนอนุบาลลําพูน จํานวน 40 คน เครื่องมือ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคา IOC ผาน 0.67 

ในระดับที่มากที่สุด ซึ่งมีคาการประเมินเทากับ 2.76 สถิติที่ใช

ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานคือ t-

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรู

โรงเรียนอนุบาลลําพูน มีความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบตางๆ     

 4.31 และมีประสิทธิภาพ

92/81.67, 90.33/87.19 

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตาง

มีความพึงพอใจตอการเรยีนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

เบือ้งตน กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาล

ประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน, ผลสัมฤทธ์ิทางการ
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Abstract            

The purposes of this research were: 1) to development and evaluate the efficiency of 

computer-assisted instruction

to compared learning achievement Before and after studying with computer

on the basic Scratch program 3) Studying student satisfaction

students who staying at class 4/3, semester 2, academic year 2018 Anubanlamphun School. The 

experimental instruments were: 1) 3 lesson plans that met quality as 4.47 2) Computer

instruction on preliminary Scratch programs with the quality

(multiple choice: IOC = 0.67) and 4) satisfaction form. Statistic in this research were: percentage, 

average, standard division and t

The findings of the research were as follows:

1) Computer-assisted Scratch Program 

Anubanlamphun School is in a good level = 4., and the efficiency result are 85.18 / 80.00, 85.92 / 

81.67, 90.33 / 87.19 ,which are in One to One Testing, Small Group Testing, and field Group 

testing following to the criteria set

2) The students who studying with computer

program, Science learning group were indicated that the post test score were significantly higher 

than pretest score (p < 05)

3) The students are satis

basic Scratch program,  Students’ satisfaction is in highest level. With an average of 2.76

Keyword : Computer Assisted Instruction
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The Development of Learning Achievement by Using Computer 

Assisted Instruction Preliminary Basic Scratch Program 

for Prathomsuksa 4 Students 
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2
 Fisik Sean Buakanok

3
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The purposes of this research were: 1) to development and evaluate the efficiency of 

instruction on the basic Scratch program following to the criteria set 80/80 2) 

to compared learning achievement Before and after studying with computer

on the basic Scratch program 3) Studying student satisfaction The sample group was

students who staying at class 4/3, semester 2, academic year 2018 Anubanlamphun School. The 

experimental instruments were: 1) 3 lesson plans that met quality as 4.47 2) Computer

instruction on preliminary Scratch programs with the quality as 4.31 3) the achievement test 

(multiple choice: IOC = 0.67) and 4) satisfaction form. Statistic in this research were: percentage, 

average, standard division and t-test. 

The findings of the research were as follows: 

assisted Scratch Program Basic Science Learning Prathomsuksa 4 students 

Anubanlamphun School is in a good level = 4., and the efficiency result are 85.18 / 80.00, 85.92 / 

81.67, 90.33 / 87.19 ,which are in One to One Testing, Small Group Testing, and field Group 

to the criteria set 

2) The students who studying with computer-assisted instruction on the basic Scratch 

program, Science learning group were indicated that the post test score were significantly higher 

than pretest score (p < 05) 

3) The students are satisfied with learning with computer-assisted instruction on the 

basic Scratch program,  Students’ satisfaction is in highest level. With an average of 2.76
 

Computer Assisted Instruction, Efficiency of Computer Assisted Instruction

                   
Computer Education Lampang Rajabhat University (Fernsvee@hotmail.com) 

Computer Education Lampang Rajabhat University 

Computer Education Lampang Rajabhat University 

Computer Education Lampang Rajabhat University 
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The Development of Learning Achievement by Using Computer 

tch Program  
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The purposes of this research were: 1) to development and evaluate the efficiency of 

on the basic Scratch program following to the criteria set 80/80 2) 

to compared learning achievement Before and after studying with computer-assisted instruction 

The sample group was Primary 

students who staying at class 4/3, semester 2, academic year 2018 Anubanlamphun School. The 

experimental instruments were: 1) 3 lesson plans that met quality as 4.47 2) Computer-assisted 

as 4.31 3) the achievement test 

(multiple choice: IOC = 0.67) and 4) satisfaction form. Statistic in this research were: percentage, 

Basic Science Learning Prathomsuksa 4 students 

Anubanlamphun School is in a good level = 4., and the efficiency result are 85.18 / 80.00, 85.92 / 

81.67, 90.33 / 87.19 ,which are in One to One Testing, Small Group Testing, and field Group 

assisted instruction on the basic Scratch 

program, Science learning group were indicated that the post test score were significantly higher 

assisted instruction on the 

basic Scratch program,  Students’ satisfaction is in highest level. With an average of 2.76 
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1. บทนํา  
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พุทธศักราช

ในดาน  e- Education  

มีประสิทธิภาพ ใหมีประสิทธิภาพสูงโดยใชระบบการศึกษาที่ตรงกับความตองการอยางแทจริง โดยยึดนักเรียนเปน

ศูนยกลาง ตองใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถพัฒนาสมอง สรางจินตนาการไดอยางไมมี

ขีดจํากัด (สุชาติ ธาดาธํารงเวช

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือ

ในการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สําคัญในการพัฒนานักเรียนใหมี

การนําคอมพิวเตอรมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในลักษณะเปนโปรแกรมสําเร็จรูป 

หรือที่เรียกวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สอนที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางหรือผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนสามารถเรียน

ไปตามความสามารถของตนเองตามความสามารถในการเรียนรู โดยไมตองรอหรือเรงใหไปพรอม ๆ กันกับเพื่อนใน

หองเรียน สามารถเขามาชวยแก

ใหดีขึ้นอีกดวย (ไพฑูรย ลานขามปอ 

เรียนใหแกผูเรียน การเรียนดวยคอมพิวเตอรนั้นเปนประสบการณที่แปลกและใหม มีการ

คลายการเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี จะเปนการเพิ่มความเหมือนจริงและเราใจผูเรียนใหเกิดความอยากเรียนรู 

ทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ หรือกิจกรรมตางๆ ใหความเปนสวนตัวแกผูเรียน 

ของ วาริน แซตู ( 2553 ) 

คอมพิวเตอร วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสิทธิภาพ 80.25/80.40 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ที่สุด 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน 

คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรที่เพียงพอตอจํานวนนักเรียน จากที่ไปสังเกตการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนเปนการจัดการเรียนที่เปนรูปแบบเดิมๆ เนนการบรรยายเปนหลัก

เขาไปใชรวมกับการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียนการสอน ไมมีความกระตือรือรน

ในการเรียน จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนไมเปนไปตามที่ผูสอนคาดหวัง

คนควางานวิจัย โดยใชบทเรีย

คอมพิวเตอรซึ่งเปนเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกตใชเปนสื่อหรือเครื่องมือสําหรับการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระใหมี

ความเหมาะสมกับนักเรียน 

ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนา

ตนเอง และเปนไปตามความสามารถของแตละคน เปนการวัดศักยภาพความแตกตางระหวางบุคคล ยังชวย

แกปญหาที่พบในระหวางเรียนได ผูวิจัยในฐานะผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร จึงสนใจที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พุทธศักราช

Education  ไวในการที่จะใชโรงเรียนเปนศูนยการเรียนรูตลอดชีวิตและสงเสริมการศึกษาให

ใหมีประสิทธิภาพสูงโดยใชระบบการศึกษาที่ตรงกับความตองการอยางแทจริง โดยยึดนักเรียนเปน

ศูนยกลาง ตองใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถพัฒนาสมอง สรางจินตนาการไดอยางไมมี

สุชาติ ธาดาธํารงเวช, 2555)  นอกจากนี้สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555)  แสดงใหเห็นวาการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ

สําคัญในการพัฒนานักเรียนใหมศีักยภาพสูงขึ้น 

การนําคอมพิวเตอรมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในลักษณะเปนโปรแกรมสําเร็จรูป 

หรือที่เรียกวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ( Computer Assisted Instruction หรือ CAI

สอนที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางหรือผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนสามารถเรียน

ไปตามความสามารถของตนเองตามความสามารถในการเรียนรู โดยไมตองรอหรือเรงใหไปพรอม ๆ กันกับเพื่อนใน

หองเรียน สามารถเขามาชวยแกปญหา ความแตกตางระหวางบุคคลไดดี และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ไพฑูรย ลานขามปอ , 2553) ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ ชวยเพิ่มแรงจูงใจในการ

เรียนใหแกผูเรียน การเรียนดวยคอมพิวเตอรนั้นเปนประสบการณที่แปลกและใหม มีการ

คลายการเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี จะเปนการเพิ่มความเหมือนจริงและเราใจผูเรียนใหเกิดความอยากเรียนรู 

ทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ หรือกิจกรรมตางๆ ใหความเปนสวนตัวแกผูเรียน (ทักษิณา วิไลลักษณ 

) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องระบบ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี

80.25/80.40 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 75/75  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53  

โรงเรียนอนุบาลลําพูน เปนโรงเรียนขนาดใหญ มีอุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูที่ครบถวน มีหอง

คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรที่เพียงพอตอจํานวนนักเรียน จากที่ไปสังเกตการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนเปนการจัดการเรียนที่เปนรูปแบบเดิมๆ เนนการบรรยายเปนหลัก

เขาไปใชรวมกับการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียนการสอน ไมมีความกระตือรือรน

ในการเรียน จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนไมเปนไปตามที่ผูสอนคาดหวัง

คนควางานวิจัย โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการจัดการเรียนการสอนอีกวิธีหนึ่งที่ผูเรียนอาศัย

คอมพิวเตอรซึ่งเปนเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกตใชเปนสื่อหรือเครื่องมือสําหรับการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระใหมี

ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น  จะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวย

ตนเอง และเปนไปตามความสามารถของแตละคน เปนการวัดศักยภาพความแตกตางระหวางบุคคล ยังชวย

แกปญหาที่พบในระหวางเรียนได ผูวิจัยในฐานะผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร จึงสนใจที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียน

299 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พุทธศักราช  2555- 2558  

ไวในการที่จะใชโรงเรียนเปนศูนยการเรียนรูตลอดชีวิตและสงเสริมการศึกษาให             

ใหมีประสิทธิภาพสูงโดยใชระบบการศึกษาที่ตรงกับความตองการอยางแทจริง โดยยึดนักเรียนเปน

ศูนยกลาง ตองใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถพัฒนาสมอง สรางจินตนาการไดอยางไมมี

าน ไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือ

แสดงใหเห็นวาการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ

การนําคอมพิวเตอรมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในลักษณะเปนโปรแกรมสําเร็จรูป 

CAI ) ที่ถือไดวาเปนสื่อการ

สอนที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางหรือผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนสามารถเรียน

ไปตามความสามารถของตนเองตามความสามารถในการเรียนรู โดยไมตองรอหรือเรงใหไปพรอม ๆ กันกับเพื่อนใน

ปญหา ความแตกตางระหวางบุคคลไดดี และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ ชวยเพิ่มแรงจูงใจในการ

เรียนใหแกผูเรียน การเรียนดวยคอมพิวเตอรนั้นเปนประสบการณที่แปลกและใหม มีการใชสี ภาพลายเสนที่แลดู

คลายการเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี จะเปนการเพิ่มความเหมือนจริงและเราใจผูเรียนใหเกิดความอยากเรียนรู 

ทักษิณา วิไลลักษณ 2551) ดังวิจัย

ดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องระบบ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) 

  อยูในระดับพึงพอใจมาก

เปนโรงเรียนขนาดใหญ มีอุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูที่ครบถวน มีหอง

คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรที่เพียงพอตอจํานวนนักเรียน จากที่ไปสังเกตการจัดการเรียนการสอน       

การจัดการเรียนการสอนเปนการจัดการเรียนที่เปนรูปแบบเดิมๆ เนนการบรรยายเปนหลัก ขาดการนําเทคโนโลยี

เขาไปใชรวมกับการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียนการสอน ไมมีความกระตือรือรน     

ในการเรียน จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนไมเปนไปตามที่ผูสอนคาดหวัง  ผูวิจัยจึงทําการศึกษา

นคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการจัดการเรียนการสอนอีกวิธีหนึ่งที่ผูเรียนอาศัย

คอมพิวเตอรซึ่งเปนเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกตใชเปนสื่อหรือเครื่องมือสําหรับการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระใหมี

จะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวย

ตนเอง และเปนไปตามความสามารถของแตละคน เปนการวัดศักยภาพความแตกตางระหวางบุคคล ยังชวย

แกปญหาที่พบในระหวางเรียนได ผูวิจัยในฐานะผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร จึงสนใจที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียน



 

 

คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับนโยบายของการพัฒนาการศึกษาที่สนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ

เรียนรูวิธีใหมทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนแนวทางนําไปสูก

รายสาระอื่น ๆ ตอไป อันจะเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูอยางแทจริงและบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนการสอนตอไป

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 

80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง โปรแกรม 

เรียนรูวิทยาศาสตร  

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานประชากร

ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

ธรรมดา) 

3.2 ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง

ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 

sampling) 1 หองเรียน จํานวน 

  3.3 ขอบเขตดานเนื้อหา

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 

3.4 ขอบเขตดานตัวแปร

  3.4.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องโปรแกรม Scratch เบื้องตน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

3.4.2 ตัวแปรตาม

3.5 ขอบเขตดานระยะเวลา

  ระยะเวลาในการวิจัยคือ

แบงเปน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 คาบ คาบละ 
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อน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่องโปรแกรม Scratch เบื้องตน เพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับนโยบายของการพัฒนาการศึกษาที่สนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ

เรียนรูวิธีใหมทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน

รายสาระอื่น ๆ ตอไป อันจะเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูอยางแทจริงและบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนการสอนตอไป 

เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูน   ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง โปรแกรม Scratch 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูนตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
ขอบเขตดานประชากร   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ปการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลลําพูน จํานวน 157 คน แบงเปน 

ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

2   ปการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลลําพูน ใชวิธีการสุมอยางงาย

หองเรียน จํานวน 40 คน โดยการจับฉลาก  

ขอบเขตดานเนื้อหา เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาวิทยาการคํานวณ

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ประกอบดวยเนื้อหาดังนี ้

บทท่ี 1  ฉันช่ือ Scratch  

บทท่ี 2  สลับรางสรางฉาก   

บทท่ี 3  ตัวละครเคลื่อนไหว  

ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เบื้องตน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูน

ตัวแปรตาม 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   2) ความพึงพอใจของนักเรียน 

ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการวิจัยคือ  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2561  ใชเวลาทั้งหมด

คาบ คาบละ 60 นาท ี 

300 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เบื้องตน เพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับนโยบายของการพัฒนาการศึกษาที่สนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ

ารพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน

รายสาระอื่น ๆ ตอไป อันจะเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อใหผูเรียนเกิด

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน     

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

Scratch   เบื้องตน กลุมสาระการ

โรงเรียนอนุบาลลําพูนตอบทเรียน

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่กําลัง

แบงเปน 4 หอง (หองเรียนระบบ

เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3   

ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาวิทยาการคํานวณ กลุมสาระการเรียนรู

ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน  

ความพึงพอใจของนักเรียน  

ใชเวลาทั้งหมด  2 คาบ โดย



 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
4.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

เรียนการสอนในช้ันเรียน  

4.2 บทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอน

คอมพิวเตอรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีโปรแกรมควบคุมการทํางาน มีการแสดงผลทางจอภาพท้ังตัวอักษร ภา

และเสียง ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สามารถโตตอบกับเครื่องคอมพิวเตอรได สามารถประเมินผลการเรียน

และแจงผลการเรียนใหผูเรียนทราบได โดยผานทางจอภาพ โดยมีเนื้อหาในการสรางบทเรียนคือ การใชงาน

โปรแกรม Scratch เบื้องตน 

จุดประสงคของการเรียนรู สถานการณปญหา ภารกิจ  ฐานความชวยเหลือ เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม ผูจัดทํา ทั้งหมดนี้มาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องโปรแกรม 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

4.3 ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เรื่องโปรแกรม Scratch เบื้องตน ตามเกณฑ 

ตัวเลข 80 ตัวแรก หมายถึง คารอยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

แบบฝกหัดระหวางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทุกเรื่องรวมกัน ไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 

ตัวเลข 80 ตัวหลัง หมายถึง คารอยละของคะแนนที่

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน ไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 

4.4 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรียนรู โดยมีการทดสอบ 2 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย

เรียน ซึ่งความแตกตางของคะแนนนักเรียนจะเปนผลที่สามารถอธิบายพัฒนาการของนักเรียนวา ดีขึ้นหรือลดลงจาก

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

4.5 ความพึงพอใจ 

สนุกหรือความสนใจ   ที่ผูเรียนมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

5 ระดับไดแก 1 หมายถึง นอยที่สุด

4.6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

เรียนการสอนในช้ันเรียน  
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

บทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอน หมายถึง การนําบทเรียนที่บรรจุเนื้อหาของบทเรียนไวใน

คอมพิวเตอรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีโปรแกรมควบคุมการทํางาน มีการแสดงผลทางจอภาพท้ังตัวอักษร ภา

และเสียง ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สามารถโตตอบกับเครื่องคอมพิวเตอรได สามารถประเมินผลการเรียน

และแจงผลการเรียนใหผูเรียนทราบได โดยผานทางจอภาพ โดยมีเนื้อหาในการสรางบทเรียนคือ การใชงาน

เบื้องตน .องคประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย คําอธิบายรายวิชา 

จุดประสงคของการเรียนรู สถานการณปญหา ภารกิจ  ฐานความชวยเหลือ เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม ผูจัดทํา ทั้งหมดนี้มาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องโปรแกรม 

นช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนซึ่งมีผลตอ กระบวนการเรียนรู

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เบื้องตน ตามเกณฑ E1/E2 โดยกําหนดเกณฑ 80/80 

ตัวแรก หมายถึง คารอยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

แบบฝกหัดระหวางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทุกเรื่องรวมกัน ไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 

ตัวหลัง หมายถึง คารอยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน ไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดค

2 ครั้ง คือ กอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งใช

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อที่จะไดเปรียบเทียบคะแนะกอนเรียนและหลัง

เรียน ซึ่งความแตกตางของคะแนนนักเรียนจะเปนผลที่สามารถอธิบายพัฒนาการของนักเรียนวา ดีขึ้นหรือลดลงจาก

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 หมายถึง เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อวัดความชอบ ความภูมิใจ ความตองการ ความ

สนุกหรือความสนใจ   ที่ผูเรียนมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจที่มี

หมายถึง นอยที่สุด, 2 หมายถึง นอย, 3 หมายถึง ปานกลาง, 4 หมายถึง มาก

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําบทเรียน

เบื้องตน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มาใชในการจัดการ

หมายถึง การนําบทเรียนที่บรรจุเนื้อหาของบทเรียนไวใน

คอมพิวเตอรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีโปรแกรมควบคุมการทํางาน มีการแสดงผลทางจอภาพท้ังตัวอักษร ภาพกราฟก 

และเสียง ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สามารถโตตอบกับเครื่องคอมพิวเตอรได สามารถประเมินผลการเรียน

และแจงผลการเรียนใหผูเรียนทราบได โดยผานทางจอภาพ โดยมีเนื้อหาในการสรางบทเรียนคือ การใชงาน

พิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย คําอธิบายรายวิชา 

จุดประสงคของการเรียนรู สถานการณปญหา ภารกิจ  ฐานความชวยเหลือ เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม ผูจัดทํา ทั้งหมดนี้มาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องโปรแกรม Scratch เบื้องตน 

หมายถึง คุณภาพของบทเรียนซึ่งมีผลตอ กระบวนการเรียนรู

จากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ตัวแรก หมายถึง คารอยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดจากการทํา

แบบฝกหัดระหวางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทุกเรื่องรวมกัน ไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดจากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

หมายถึง เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดความสามารถทางการ

ครั้ง คือ กอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งใช

ตัวเลือก เพื่อที่จะไดเปรียบเทียบคะแนะกอนเรียนและหลัง

เรียน ซึ่งความแตกตางของคะแนนนักเรียนจะเปนผลที่สามารถอธิบายพัฒนาการของนักเรียนวา ดีขึ้นหรือลดลงจาก

ชอบ ความภูมิใจ ความตองการ ความ

สนุกหรือความสนใจ   ที่ผูเรียนมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

โดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจที่มี 

หมายถึง มาก, 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําบทเรียน

เบื้องตน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มาใชในการจัดการ



 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ภาพที่ 

ปจจัยที่เกี่ยวของ

1. หลักสตูรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช  2551  กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

2. เอกสารที่เกีย่วของกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 

3. เอกสารที่เกีย่วของกับทฤษฎีการเรียนรู

ของมนุษยที่เกี่ยวกับการออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

4. เอกสารที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

5. เอกสารที่เกีย่วของกับความพึงพอใจ

6. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ

7. แผนการจดัการเรียนรู เรื่อง โปรแกรม 

Scratch เบื้องตน  

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน จํานวน 

กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้ ง

นี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

(หองเรียนในระบบธรรมดา

อนุบาลลําพูน ใชวิธีการสุมอยางงาย 

(Simple random sampling)

หองเรียน จํานวน 40 คน 

ฉลาก  

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน

ปจจัยที่เกี่ยวของ 

หลักสตูรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 

กลุมสาระการเรียนรู

เอกสารที่เกีย่วของกับบทเรียน

 

เอกสารที่เกีย่วของกับทฤษฎีการเรียนรู

ของมนุษยที่เกี่ยวกับการออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เอกสารที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เอกสารที่เกีย่วของกับความพึงพอใจ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 

รจดัการเรียนรู เรื่อง โปรแกรม 

กระบวนการศึกษา

1. เครื่องมือที่ใช 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 

1.2  บทเรียนคอมพิวเตอรชวย จํานวน 

1.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ จํานวน 

1.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

จํานวน 10 ขอ 

2. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา

และผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินและปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะ 

3. นําเครื่องมือไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4/5 และ 

4. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch 

4.1 การทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง จํานวน 

4.2 การทดลองแบบกลุมเล็ก 

4.3การทดลองแบบกลุมใหญ

48 คน ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   ที่กําลัง

ปการศึกษา 2561 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน จํานวน 157 คน  

กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้ ง

เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/3 

หองเรียนในระบบธรรมดา) โรงเรียน

ใชวิธีการสุมอยางงาย 

sampling) 1 

 โดยการจับ

ตัวแปรอิสระ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง โปรแกรม

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน

2. ความพึงพอใจของนักเรียน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เบื้องตน 

กระบวนการศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 1 แผน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวย จํานวน 1 เรื่อง  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ จํานวน 10 ขอ  

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา

และผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินและปรับปรุงแกไข

นําเครื่องมือไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น

และ 4/6 จํานวน 60 คน 

หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

Scratch เบื้องตน 

การทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง จํานวน 3 คน 

การทดลองแบบกลุมเล็ก จํานวน 9 คน 

การทดลองแบบกลุมใหญ/ภาคสนาม จํานวน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการ

เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน 

ความพึงพอใจของนักเรียน 



 

 

6. วิธีการดําเนินวิจัย 
6.1 แบบแผนการทดลอง

6.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

จํานวน 3 แผน 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 

ผลสัมฤทธิ์ จํานวน 20 ขอ 4) 

6.3 การสรางและหาคณุภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

          6.3.1 แผนการจัดการเรียนรูศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร  พุทธศักราช 

จัดการเรียนรูตามองคประกอบท่ีกําหนดไว

     6.3.2 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลที่ไดมาออกแบบสื่อ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามรูปแบบการพัฒนาสื่อของ 

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม

สอนเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 

จุดประสงคการเรียนรู และนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลอง

หาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

คือ แบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม จากนั้นนําผลขอมูลที่ไดจากการทดลองมาปรับปรุงแกไข

กอนนําสื่อไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูกับกลุมตัวอยา

     6.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยไดจัดทําแบบทดสอบเปนแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนแลววิเคราะหตัวบงชี้และมาตรฐานการเรียนรูที่ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ท

ประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อนํามาสรางแบบทดสอบ จํานวน 

แบบทดสอบที่สรางไปใหผูเชี่ยวชาญ 

แกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แล

0.5 ขึ้นไป จากนั้นจัดพิมพขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 

กับกลุมตัวอยาง และรวบรวมขอมูลที่ไดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อทําการวิเคราะห

    6.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เปนแบบประมาณคา 

หาคุณภาพโดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผูวิจัยสราง

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่

จํานวน 10 ขอ จากนั้นนําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

ตรวจสอบจากขอความ ภาษาที่ใช และความสอดคลองของขอคําถามในแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อใหความ

ชัดเจนและเหมาะสมกับการศึกษา แลวตรวจสอบ

เรียนรู การวัดและประเมินผล แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ แลวนําแบบผลการประเมินความสอดคลอง

ของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขและจัดพิมพเปนแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณแลวนําไปใชในการ

สอบถามความพึงพอใจของผูเรียน
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แบบแผนการทดลอง ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 

) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 10 ขอ 

การสรางและหาคณุภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรูศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร  พุทธศักราช 2560 เรื่องโปรแกรม Scratch เบื้องตน จากนั้นดําเนินการสรางแผนการ

ารเรียนรูตามองคประกอบท่ีกําหนดไว 

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลที่ไดมาออกแบบสื่อ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามรูปแบบการพัฒนาสื่อของ ADDIE Model และ ดําเนินการสรางสื่อบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน จํานวน 3 บทเรียน จากนั้นนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความถูกตองความสอดคลองของสื่อกับเนื้อหาและ

จุดประสงคการเรียนรู และนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลอง

หาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูน จํานวน 60 คน โดยทําการทดลอง 

คือ แบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม จากนั้นนําผลขอมูลที่ไดจากการทดลองมาปรับปรุงแกไข

กอนนําสื่อไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูกับกลุมตัวอยาง  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยไดจัดทําแบบทดสอบเปนแบบปรนัยชนิด

ตัวเลือก โดยศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนแลววิเคราะหตัวบงชี้และมาตรฐานการเรียนรูที่ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

เพื่อนํามาสรางแบบทดสอบ จํานวน 20 ขอ ใชการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จากนั้นนํา

แบบทดสอบที่สรางไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวบงชี้ และปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และคัดเลือกขอคําถาม 20 ขอโดยพิจารณาดัชนีความสอดคลอง 

ขึ้นไป จากนั้นจัดพิมพขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 

กับกลุมตัวอยาง และรวบรวมขอมูลที่ไดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เปนแบบประมาณคา 3 ระดับ 

หาคุณภาพโดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผูวิจัยสราง

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

ขอ จากนั้นนําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

ตรวจสอบจากขอความ ภาษาที่ใช และความสอดคลองของขอคําถามในแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อใหความ

ชัดเจนและเหมาะสมกับการศึกษา แลวตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโดยพิจารณาความสอดคลองกับจุดประสงคการ

เรียนรู การวัดและประเมินผล แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ แลวนําแบบผลการประเมินความสอดคลอง

ของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขและจัดพิมพเปนแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณแลวนําไปใชในการ

พอใจของผูเรียน 
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One Group Pretest – Posttest Design  

แผนการจัดการเรียนรู สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

1 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัด

แผนการจัดการเรียนรูศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระ

เบื้องตน จากนั้นดําเนินการสรางแผนการ

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลที่ไดมาออกแบบสื่อ

และ ดําเนินการสรางสื่อบทเรียน

บทเรียน จากนั้นนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความถูกตองความสอดคลองของสื่อกับเนื้อหาและ

จุดประสงคการเรียนรู และนําสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชเพื่อ

คน โดยทําการทดลอง 3 ครั้ง 

คือ แบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม จากนั้นนําผลขอมูลที่ไดจากการทดลองมาปรับปรุงแกไข

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยไดจัดทําแบบทดสอบเปนแบบปรนัยชนิด

ตัวเลือก โดยศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

างการเรียนของนักเรียนชั้น

ขอ ใชการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จากนั้นนํา

ทาน ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวบงชี้ และปรับปรุง

ขอโดยพิจารณาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 

จํานวน 20 ขอ เพื่อนําไปใชจริง

ขอมูลตอไป 

ระดับ  โดยมีวิธีการสรางและ

หาคุณภาพโดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผูวิจัยสราง

อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน 

ขอ จากนั้นนําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน โดยพิจารณา

ตรวจสอบจากขอความ ภาษาที่ใช และความสอดคลองของขอคําถามในแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อใหความ

ความเที่ยงตรงเชิงโดยพิจารณาความสอดคลองกับจุดประสงคการ

เรียนรู การวัดและประเมินผล แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ แลวนําแบบผลการประเมินความสอดคลอง

ของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขและจัดพิมพเปนแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณแลวนําไปใชในการ



 

 

          6.4 การเก็บรวบรวมขอมูล

 6.4.1 ชี้แจงทําความเขาใจและอธิบายสิ่งที่กําลังจะดําเนินกิจกรรมใหนักเรียนทราบ

 6.4.2 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 

นักเรียนทํากอนการจัดกิจกรรมการเรียนการส

  6.4.3 ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมโดยใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

เบื้องตน ที่ไดสรางขึ้น  

 6.4.4 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 

นักเรียนทําหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลวบันทึกผลเพื่อใชเปนคะแนนหลังเรียน 

 6.4.5 ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 

ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชเวลา 5 นาที แลวบันทึกขอมูลเพื่อเปนการสอบถามความพึ

  6.4.6 นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มา

วิเคราะหขอมูล และแปรผลในรูปแบบของตารางพรอมสรุปผล

 6.4.7 นําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะหขอมูล และแปลผลในรูปแบบตารางพรอม

สรุปผล 

 

7. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาและนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรม 

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 

7.1 ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 

80 / 80 

 

ภาพที่ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสม สอดคลองในองค

โปรแกรม Scratch เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 

สวนประมาณคา (Rating scale) 

ลําดับ 

1 ดานเนื้อหา/กจิกรรม 

2 ดานการออกแบบ 

3 ดานการนําไปใช  

รวมเฉลี่ย
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ชี้แจงทําความเขาใจและอธิบายสิ่งที่กําลังจะดําเนินกิจกรรมใหนักเรียนทราบ

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 20 ขอ โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ให

นักเรียนทํากอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลวบันทึกผลเพื่อใชเปนคะแนนกอนเรียน 

ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมโดยใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 ขอ โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น

นักเรียนทําหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลวบันทึกผลเพื่อใชเปนคะแนนหลังเรียน 

ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 10 ขอ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจที่

นาที แลวบันทึกขอมูลเพื่อเปนการสอบถามความพงึพอใจของนักเรียน 

นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มา

วิเคราะหขอมูล และแปรผลในรูปแบบของตารางพรอมสรุปผล 

นําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะหขอมูล และแปลผลในรูปแบบตารางพรอม

จากการศึกษาและนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรม Scratch เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูน  ไปใชปรากฏผล ดังนี ้

ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูน ใหมีประสิทธิภาพไปตามเกณฑ    

     
ภาพที่ 2 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch 

แสดงผลการประเมินความเหมาะสม สอดคลองในองคประกอบตางๆ ของบทเรียคอมพิวเตอรชวยเรื่อง 

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูน   ใชมาตรา

Rating scale) โดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน Mean SD

 4.33 0.49

4.33 0.49

4.27 0.46

รวมเฉลี่ย 4.31 0.47
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ชี้แจงทําความเขาใจและอธิบายสิ่งที่กําลังจะดําเนินกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 

ขอ โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ให

อน แลวบันทึกผลเพื่อใชเปนคะแนนกอนเรียน (Pretest)  

ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมโดยใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch 

ขอ โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ให

นักเรียนทําหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลวบันทึกผลเพื่อใชเปนคะแนนหลังเรียน (Posttest)  

ขอ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจที่

งพอใจของนักเรียน  

นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มา

นําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะหขอมูล และแปลผลในรูปแบบตารางพรอม

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรู

ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน ใหมีประสิทธิภาพไปตามเกณฑ    

 
Scratch เบื้องตน 

ประกอบตางๆ ของบทเรียคอมพิวเตอรชวยเรื่อง 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน   ใชมาตรา

SD ระดับคุณภาพ 

49 มาก 

49 มาก 

46 มาก 

47 มาก 



 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพ ของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องโปรแกรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามเกณฑ 

ลําดับ 

1 แบบหนึ่งตอหนึ่ง

2 แบบกลุมเล็ก

3 แบบภาคสนาม

4 กลุมตัวอยาง

 

7.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน    

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน   ภาคเรียนที่ 

ลําดับ รายการประเมิน 

1 กอนเรียน 

2 หลังเรียน 
t (.05,39)  = 1.6849  

7.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

Scratch เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห

โปรแกรม Scratch เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษ

ลําดับ 

1 ดานเนื้อหา/กจิกรรม 

2 ดานการออกแบบ 

3 ดานการนําไปใช  

รวมเฉลี่ย

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง  โปรแกรม 

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 

1. การสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรม 

การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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แสดงผลการหาประสิทธิภาพ ของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องโปรแกรม 

ตามเกณฑ 80/80 

รายการประเมิน N คาประสิทธิภาพ

แบบหนึ่งตอหนึ่ง 3 85.

แบบกลุมเล็ก 9 85.

แบบภาคสนาม 48 90.

กลุมตัวอยาง 40 88.

รวม 100 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 

แสดงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนดวยสื่อบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Scratch เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน   ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

 
จํานวนนักเรียน 

(N) 
Mean SD 

ผลตางคะแนน

40 11.45 2.11 
342

40 17.68 1.44 
                  *

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูน   

แสดงผลการวิเคราะหศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูน   

รายการประเมิน Mean SD 

 2.70 0.46 

2.76 0.43 

2.83 0.37 

รวมเฉลี่ย 2.76 0.43 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง  โปรแกรม Scratch เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูน  ผูศึกษาไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี้

การสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรม Scratch 

การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูน มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

แสดงผลการหาประสิทธิภาพ ของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องโปรแกรม Scratch เบื้องตน 

คาประสิทธิภาพ 

.18/80.00 

.92/81.67 

.33/87.19 

.50/88.38 

 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนดวยสื่อบทเรียน

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ผลตางคะแนน 

D 
t-test 

342 20.65 

*มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.5 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน    

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน    

 ระดับความพึงพอใจ 

 มากที่สุด 

 มากที่สุด 

 มากที่สุด 

 มากที่สุด 

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรู

โรงเรียนอนุบาลลําพูน  ผูศึกษาไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี ้

Scratch เบื้องตน กลุมสาระ

โรงเรียนอนุบาลลําพูน มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 



 

 

ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูน  จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน จํานวน 3 เรื่อง มีความเหมาะสมสอดคลองอยูระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ

คอมพิวเตอร มีองคประกอบตางๆของกิจกรรมอยางครบถวน มีขั้นตอนการสรางอยางชัดเจน

หลักการ อางอิง สุมน คณานิตย

ประกอบดวยตัวอักษร สัญลักษณเสียงและรูปภาพ

เปนลําดับขั้นชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี

ประสิทธิภาพ 85.18/80.00, 85

ไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึ

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ปการศึกษา 

จํานวน 3 ครั้งไดแก ครั้งที่ 1 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ 

ขอเสนอแนะและนําไปทดลองใชในครั้งที่ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ 

มีนักเรียนจํานวน 48 คน โดยมีคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ 

เกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดดําเนินการประเมินประสิทธิภาพเปนขั้นตอน ตั้งแต

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตองการ รวมทั้งสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกแบบและการดําเนินการอยางเปนระบบ โดย

ผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญทุกขั้นตอน และไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

วรรณ จันทรทอง ( 2551 ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง

ที ่6 ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ชวยสอน โปรแกรม Scratch 

ลําพูน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรม 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

.05 เนื่องจากผูเรียนเกิดการเรียนรูในสิ่งที่นอกจากหนังสือตํา

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

หลังเรียน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.6

ผูเรียนไดมีโอกาสโตตอบหรือปฏิสัมพันธ กับบทเรียนตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบ ทําใหบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนท่ีสรางข้ึนสนับสนุนการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

การปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรม Scratch เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน  จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

เรื่อง มีความเหมาะสมสอดคลองอยูระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 

คอมพิวเตอร มีองคประกอบตางๆของกิจกรรมอยางครบถวน มีขั้นตอนการสรางอยางชัดเจน

คณานิตย ( 2555 ) ไดกลาววา การนําคอมพิวเตอรมาใชในการนําเสนอบทเรียน

สัญลักษณเสียงและรูปภาพ โดยเนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน

เปนลําดับขั้นชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และทบทวนบทเรียนดวยตนเอง  

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี

85.92/81.67, 90.33/87.19 ตามลําดับ ซึ่งผูศึกษาไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หอง 5 และหอง 6

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ปการศึกษา 2561 จํานวน 60 คน แลวแบงนักเรียนออกเปน 3 

1 การทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง มีนักเรียนจํานวน 3 คน โดยมีคาประสิทธิภาพของ

พิวเตอรชวยสอน คือ 85.18/80.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดจึงนําไปปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะและนําไปทดลองใชในครั้งที่ 2 การทดลองแบบกลุมเล็ก จํานวน 9 คน โดยมีคาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ 85.92/81.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และครั้งที่ 

คน โดยมีคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ 90.

ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดดําเนินการประเมินประสิทธิภาพเปนขั้นตอน ตั้งแต

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตและเนื้อหาที่

ตองการ รวมทั้งสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกแบบและการดําเนินการอยางเปนระบบ โดย

ผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญทุกขั้นตอน และไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เศษสวนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 72.20/76.40 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

Scratch เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยการใชบทเรียน

รชวยสอน โปรแกรม Scratch เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

เนื่องจากผูเรียนเกิดการเรียนรูในสิ่งที่นอกจากหนังสือตําราและไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เมื่อ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 11.45 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

17.68 ทั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึน มีการออกแบบและพัฒนาโดยเนน

เรียนไดมีโอกาสโตตอบหรือปฏิสัมพันธ กับบทเรียนตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบ ทําใหบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนท่ีสรางข้ึนสนับสนุนการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุมน คณานิตย ( 2555 ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

การปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา

306 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

โรงเรียนอนุบาลลําพูน  จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

31 นั้นเปนเพราะบทเรียน

คอมพิวเตอร มีองคประกอบตางๆของกิจกรรมอยางครบถวน มีขั้นตอนการสรางอยางชัดเจนสรางบนพื้นฐาน

การนําคอมพิวเตอรมาใชในการนําเสนอบทเรียน 

โดยเนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน โดยจัดเรียงเนื้อหาไว

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี

ตามลําดับ ซึ่งผูศึกษาไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

6 โรงเรียนอนุบาลลําพูน 

3 กลุม จะมีการทดลองใช

คน โดยมีคาประสิทธิภาพของ

ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดจึงนําไปปรับปรุงแกไขตาม

คน โดยมีคาประสิทธิภาพของ

ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และครั้งที่ 3 การทดลองภาคสนาม 

.33/87.19 ซึ่งเปนไปตาม

ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดดําเนินการประเมินประสิทธิภาพเปนขั้นตอน ตั้งแต

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตและเนื้อหาที่

ตองการ รวมทั้งสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกแบบและการดําเนินการอยางเปนระบบ โดย

ผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญทุกขั้นตอน และไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจารุ

เศษสวนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

72.20/76.40 เปนไปเกณฑที่กําหนด   

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาล

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยการใชบทเรียน

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ราและไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เมื่อ

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึน มีการออกแบบและพัฒนาโดยเนน

เรียนไดมีโอกาสโตตอบหรือปฏิสัมพันธ กับบทเรียนตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบ ทําใหบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนท่ีสรางข้ึนสนับสนุนการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ



 

 

เรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน

ระดับ .05  

3 ศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม 

เรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

Scratch เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 

และขอดีของสื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ 

มัลติมีเดียหลายประเภท เชน การใชภาพ เสียง เนื้อหา

สนใจ เปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมและโตตอบกับบทเรียนได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

เหล็กดี ( 2554 ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 

องคประกอบของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 

คอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มี 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการวิจัย

1.1 การที่จะนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช 

เรียนรูตางๆ และการควบคุมภายในช้ันเรียนเพื่อท่ีจะไมใหเกิดความวุนวาย

1.2 กอนที่จะนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช ผูสอนควรตรวจเช็คอุปกรณกอน เชน หูฟง 

เมาส หนาจอ ใหพรอม ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเรียนรูผ

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

     ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรนําแบบทดสอบไปหาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น เพื่อทําให

แบบทดสอบมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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เรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม Scratch 

เรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลําพูน 

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76 อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะคุณคา

และขอดีของสื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI มีการนําเสนอเนื้อหาดวยสื่อ

มัลติมีเดียหลายประเภท เชน การใชภาพ เสียง เนื้อหาตางๆที่มีความกระชับและเขาใจงายและมีการดึงดูดความ

ไดควบคุมและโตตอบกับบทเรียนได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 

คอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มี ( �̅ = 4.45) 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

การที่จะนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช เรียนรวมกับเด็กพิเศษเราตองคํานึงถึงทักษะการ

เรียนรูตางๆ และการควบคุมภายในช้ันเรียนเพื่อท่ีจะไมใหเกิดความวุนวาย 

กอนที่จะนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช ผูสอนควรตรวจเช็คอุปกรณกอน เชน หูฟง 

เมาส หนาจอ ใหพรอม ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเรียนรูผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป   

ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรนําแบบทดสอบไปหาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น เพื่อทําให

แบบทดสอบมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรนารู

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาป ที ่1.วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรม

สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาราชภัฏเทพสตรี

http://webcache.googleusercontent.com 

2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

กระทรงศึกษาธิการ. 

2551). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อทบทวนวิชาคณิตศาสตร

เศษสวนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6.วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร

และการสอน คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 

.( 2552 ).80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ.กรุงเทพฯ 

อินเตอรคอรปปอเรชั่น 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

Scratch เบื้องตน กลุมสาระการ

ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรม 

อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะคุณคา

มีการนําเสนอเนื้อหาดวยสื่อ

ตางๆที่มีความกระชับและเขาใจงายและมีการดึงดูดความ

ไดควบคุมและโตตอบกับบทเรียนได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุมาภรณ 

ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 

ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชบทเรียน

เรียนรวมกับเด็กพิเศษเราตองคํานึงถึงทักษะการ

กอนที่จะนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช ผูสอนควรตรวจเช็คอุปกรณกอน เชน หูฟง 

 

ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรนําแบบทดสอบไปหาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น เพื่อทําให

คอมพิวเตอรนารู 

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรม

มหาวิทยาราชภัฏเทพสตรี.คนเมื่อ วันท่ี 7 มกราคม 

2551.  

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อทบทวนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร

กรุงเทพฯ : 



 

 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง.( 2541

ศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทักษิณา วิไลลักษณ. (2551

          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไล

ไพฑูรย  ลานขามปอ.(2553

รัตนโกสินทร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

นิพนธ กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา

วาริน  แซตู.( 2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร ว ิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 

และการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎราช

สุชาติ  ธาดาธํารงเวช.( 2555 ).

2555-2558.กรุงเทพฯ 

สุมน คณานิตย.( 2555 ). 

ทางเพศ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

สตรีว ิทยา 2  ในพระราชูปถัมภ

อุมาภรณ  เหล็กดี.( 2554). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร  

ชั้นประถมศึกษาปที่  

คณะครุสาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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.( 2541). คอมพิวเตอรชวยสอน.กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาโสตทัศนศึกษาคณะ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

2551).  ออกแบบบทเรียน.  ปทุมธานี : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปภัมภ. 

2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชุดประวัติศาสตรไทย

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ 

เทคโนโลยีการศึกษา).กรุงเทพมหานคร : บัณฑิต วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร ว ิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 โรงเรียนบางบอวิทยาคม.ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

และการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร. 

2555 ).นโยบายและยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด

.( 2555 ). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการปองกันการถูกลวงละเมิด  

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่

ในพระราชูปถัมภ, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร  

ชั้นประถมศึกษาปที่  5. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน  

คณะครุสาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ภาควิชาโสตทัศนศึกษาคณะ ครุ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชุดประวัติศาสตรไทย สมัย

 นักเรียนชวงชั้นที่ 3.สาร

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร ว ิชาเทคโนโลย ี

ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา หลักสูตร

การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

เรื่องการปองกันการถูกลวงละเมิด    

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.โรงเรียน

เขต 2. 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง องคประกอบของคอมพิวเตอร      

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน   



 

 

การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน รวมกับแนวคิดเมกเกอร

เรื่อง วงจรไฟฟา เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหา           

และความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
 

สุภาวดี  แดงสุกสี

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน

เพื่อประเมินทักษะการแกปญหาและ

ตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 

ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

22 คน เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง วงจรไฟฟา 

สรางสรรค และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยทําการวิเคราะหขอมูลจากคาเฉลี่ยเลขคณิต      

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา 

ผลการวิจัยพบวา 1

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2

เกอร โดยภาพรวมอยูในระดับดี 

แนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวมอยูในระดั

ฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด

 
คําสําคัญ: โครงงานเปนฐาน, 

สรางสรรค 

 

 

 

 

                                                          
1 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร
2 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง
3 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง
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การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน รวมกับแนวคิดเมกเกอร

เรื่อง วงจรไฟฟา เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหา           

และความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

สุภาวดี  แดงสุกสี
1
 อุตรานุช  จันทรแกว

2
 จตุทิพย  กายะ 3 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน

เพื่อประเมินทักษะการแกปญหาและทักษะความคิดสรางสรรคระหวางปฏิบัติกิจกรรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มี

ตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา ซึ่งทําการศึกษาจากผูเรียนชั้น

โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) จังหวัดลําปาง ท่ีเรียนในภาคเรียนที่ 

อกแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

คน เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง วงจรไฟฟา จํานวน 3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง วงจรไฟฟา 3) แบบประเมินทักษะการคิดแกปญหาและทักษะความคิด

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยทําการวิเคราะหขอมูลจากคาเฉลี่ยเลขคณิต      

และคา t-test Dependent Samples  

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสู

2) ทักษะการแกปญหาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมก

เกอร โดยภาพรวมอยูในระดับดี 3) ทักษะความคิดสรางสรรคจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับ

แนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวมอยูในระดับดี 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปน

ฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 แนวคิดเมกเกอร, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะการแกปญหา

                   
สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง (Ksupawadee@outlook.com)
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การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน รวมกับแนวคิดเมกเกอร 

เรื่อง วงจรไฟฟา เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหา           

และความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 

และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มี

เรื่อง วงจรไฟฟา ซึ่งทําการศึกษาจากผูเรียนชั้น

จังหวัดลําปาง ท่ีเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ซึ่ง

คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หอง 1 จํานวนผูเรียน 

3 แผน 2) แบบทดสอบวัด

การคิดแกปญหาและทักษะความคิด

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยทําการวิเคราะหขอมูลจากคาเฉลี่ยเลขคณิต      

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

ทักษะการแกปญหาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมก

ทักษะความคิดสรางสรรคจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับ

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปน

ทักษะการแกปญหา,  ทักษะความคิด

(Ksupawadee@outlook.com) 
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This research objectives were study develop Learning Achievement, Problem solving 

skills, Creative skills and study student’s satisfaction towards the project based learning activities 

in science with the makers concept. The participants were grade 6 student of The Municipal 

School 4 (Ban Chiangrai) Lampang in the second semester of the academic year 201

research instruments were 1) 3 lesson plans of the Project-based Learning activities in science 

with the makers concept 2) learning achievement test 3) Assessment form for 

and 4) a student’s satisfaction questionnaire. The data was analyzed by using 

mean, standard deviation and t-test Dependent Samples.  

The results indicated that; 1) Science learning achievement of students after learning is 

higher than before learning with statistical significance at the level of .05 2) assessment of 

solving skills from project-based learning management in conjunction with the Makers 

. 3) assessment of creative skills from project based learning management

conjunction with the makers concept at a good level. 4) Students satisfaction with project based 

learning management with the Makers concept at a very good level. 

Project based learning, Maker concept, learning achievement, Problem solving skills, 
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This research objectives were study develop Learning Achievement, Problem solving 

skills, Creative skills and study student’s satisfaction towards the project based learning activities 

de 6 student of The Municipal 

School 4 (Ban Chiangrai) Lampang in the second semester of the academic year 2018. The 

based Learning activities in science 

ment test 3) Assessment form for problem solving 

The data was analyzed by using 

learning achievement of students after learning is 

higher than before learning with statistical significance at the level of .05 2) assessment of 

based learning management in conjunction with the Makers 

. 3) assessment of creative skills from project based learning management in 

4) Students satisfaction with project based 
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1. บทนํา 
 วิถีชีวิตและมิติแหงการเรียนรูในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย สืบเนื่องจากการปฏิวัติทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ การแพรกระจายของความรูและวิทยาการตาง ๆ แบบกาวกระโดด 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ เปดกวางทางความคิด มีเจตคติที่

ดีตอวิทยาศาสตร เรียนรูสิ่งตาง ๆ จากสิ่งแวดลอมภายนอกมากกวาแคการซึมซับ

ความเขาใจในวิทยาศาสตรตองเปดพื้นท่ีการเรียนรูและขยายขอบเขตการสรางความรูใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่

กําลังวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง สงเสริมคุณลักษณะตาง ๆ    ที่จําเปนตอการนําไปใชดํารงชีวิตและชวยค้ําจุนให

ผูเรียนสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการหรือโครงงานเปนฐาน 

หนึ่งที่นักการศึกษาหลายทานยอมรับวาจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนทุกระดับ ควรนําไปใชเปนกิจกรรมการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียน โดยการคนหาความรูดวยตนเองดวยการทําโครงการ 

และอังคณา ตุงคะสมิต, 2553) 

เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองตามแนวคิดการเรียนที่ใหผูเรียนเปนศูนยก

ความคิด เริ่มตนที่ปญหา และใชกระบวนการทําโครงงานมาสรางความรู หรือแกปญหานั้น ผานการทํางาน เรียนรู

รวมกันระหวางผูเรียน เริ่มตนจากการกําหนดหัวขอโครงงาน การวางแผนทําโครงงาน การศึกษาคนควาขอมูล การ

ลงมือ ปฏิบัติทําโครงงาน สรุปผลงานและนําเสนอโครงงาน 

 จากกระแสความเคลื่อนไหวของเมกเกอรที่กําลังเปนที่นิยมในหลายประเทศ ถือเปนจุดเริ่มตนใหครูไดนํา

แนวคิดเมกเกอรมาประยุกตใชในการเรียนการสอนในชั้นเรียนแหงศตวรรษที่ 

แนวคิดเมกเกอร เปนการเรียนรูโดยใชความคิดสรางสรรค ผูเรียนทุกคนสามารถออกแบบชิ้นงานไดอยางอิสระตาม

บทบาทของการจัดการเรียนรูหรือปญหาที่พบ มีเปาหมายเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูผานการตั้งคําถามที่

ลึกซึ้งและการสรางความรูดวยตนเองของผูเรียน ผลลัพธที่ไดคือความสอ

ปฏิรูปการศึกษาซึ่งกาวขามจากกระบวนการแบบทองจําไปสูการเรียนรูดวยการลงมือทํา 

แนวคิดการเรียนรูที่มีนักเรียนเปนศูนยกลาง 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเม

เรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง เปนการศึกษาคนควาตามความสนใจเพื่อ

ตอบสนองความสงสัย หรือสรางทักษะการคิดแกปญหาที่คิดขึ้น โดยใชแนวคิดเมกเกอรเขามารวมกับการสอนแบบ

โครงงานเปนฐาน ใหผูเรียนไดใชความคิดสรางสรรค และผูเรียนทุกคนเปนเมกเกอรที่สามารถออกแบบชิ้นงานได

อยางอิสระตามบทบาทของการจัดการเรียนรูหรือปญหาที่พบ

เมกเกอรและเมกเกอรสเปซเพื่อการศึกษา คือการนําไปสูการตัดสินใจ การเปนตัวข

เปนการเตรียมความพรอมผูเรียนสําหรับโลกแหงความจริงผานการกระตุนที่ทาทาย 

 จากการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันและแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ทักษะการแกปญหา และความคิดสรางสรรค

โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทักษะการแกปญหา และความคิดสรางสรรค ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีคาดหวั

สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิต ท้ังตอตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป
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วิถีชีวิตและมิติแหงการเรียนรูในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย สืบเนื่องจากการปฏิวัติทาง

การแพรกระจายของความรูและวิทยาการตาง ๆ แบบกาวกระโดด 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ เปดกวางทางความคิด มีเจตคติที่

ดีตอวิทยาศาสตร เรียนรูสิ่งตาง ๆ จากสิ่งแวดลอมภายนอกมากกวาแคการซึมซับความรูภายในหองเรียน การทํา

ความเขาใจในวิทยาศาสตรตองเปดพื้นท่ีการเรียนรูและขยายขอบเขตการสรางความรูใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่

กําลังวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง สงเสริมคุณลักษณะตาง ๆ    ที่จําเปนตอการนําไปใชดํารงชีวิตและชวยค้ําจุนให

กับสังคมไดอยางปกติสุข (Marzano et.al., 2001) 

การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการหรือโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) 

หนึ่งที่นักการศึกษาหลายทานยอมรับวาจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนทุกระดับ ควรนําไปใชเปนกิจกรรมการเรียนการ

วามสามารถของผูเรียน โดยการคนหาความรูดวยตนเองดวยการทําโครงการ 

, 2553) โดยการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่

เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองตามแนวคิดการเรียนที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยกระตุนใหผูเรียนเกิด

ความคิด เริ่มตนที่ปญหา และใชกระบวนการทําโครงงานมาสรางความรู หรือแกปญหานั้น ผานการทํางาน เรียนรู

รวมกันระหวางผูเรียน เริ่มตนจากการกําหนดหัวขอโครงงาน การวางแผนทําโครงงาน การศึกษาคนควาขอมูล การ

ปผลงานและนําเสนอโครงงาน (สุวัฒน นิยมไทย, 2554) 

จากกระแสความเคลื่อนไหวของเมกเกอรที่กําลังเปนที่นิยมในหลายประเทศ ถือเปนจุดเริ่มตนใหครูไดนํา

แนวคิดเมกเกอรมาประยุกตใชในการเรียนการสอนในชั้นเรียนแหงศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม เนื่องจาก

นการเรียนรูโดยใชความคิดสรางสรรค ผูเรียนทุกคนสามารถออกแบบชิ้นงานไดอยางอิสระตาม

บทบาทของการจัดการเรียนรูหรือปญหาที่พบ มีเปาหมายเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูผานการตั้งคําถามที่

ลึกซึ้งและการสรางความรูดวยตนเองของผูเรียน ผลลัพธที่ไดคือความสอดคลองอยางพอเหมาะพอดีกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาซึ่งกาวขามจากกระบวนการแบบทองจําไปสูการเรียนรูดวยการลงมือทํา (learning by doing) 

แนวคิดการเรียนรูที่มีนักเรียนเปนศูนยกลาง (student-centered learning) 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการ

เรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง เปนการศึกษาคนควาตามความสนใจเพื่อ

ตอบสนองความสงสัย หรือสรางทักษะการคิดแกปญหาที่คิดขึ้น โดยใชแนวคิดเมกเกอรเขามารวมกับการสอนแบบ

ผูเรียนไดใชความคิดสรางสรรค และผูเรียนทุกคนเปนเมกเกอรที่สามารถออกแบบชิ้นงานได

อยางอิสระตามบทบาทของการจัดการเรียนรูหรือปญหาที่พบ ซึ่งแนวคิดเมกเกอร เปนผลลัพธของการศึกษาแบบ

เมกเกอรและเมกเกอรสเปซเพื่อการศึกษา คือการนําไปสูการตัดสินใจ การเปนตัวของตัวเอง และการแกไขปญหา 

เปนการเตรียมความพรอมผูเรียนสําหรับโลกแหงความจริงผานการกระตุนที่ทาทาย (Debby L. Kurti, 2014)

จากการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันและแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ทักษะการแกปญหา และความคิดสรางสรรค ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทักษะการแกปญหา และความคิดสรางสรรค ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีคาดหวั

สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิต ท้ังตอตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

วิถีชีวิตและมิติแหงการเรียนรูในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย สืบเนื่องจากการปฏิวัติทาง

การแพรกระจายของความรูและวิทยาการตาง ๆ แบบกาวกระโดด (วิจารณพานิช, 2555) 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ เปดกวางทางความคิด มีเจตคติที่

ความรูภายในหองเรียน การทํา

ความเขาใจในวิทยาศาสตรตองเปดพื้นท่ีการเรียนรูและขยายขอบเขตการสรางความรูใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่

กําลังวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง สงเสริมคุณลักษณะตาง ๆ    ที่จําเปนตอการนําไปใชดํารงชีวิตและชวยค้ําจุนให

Project Based Learning) เปนแนวทางเลือก

หนึ่งที่นักการศึกษาหลายทานยอมรับวาจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนทุกระดับ ควรนําไปใชเปนกิจกรรมการเรียนการ

วามสามารถของผูเรียน โดยการคนหาความรูดวยตนเองดวยการทําโครงการ (ลัดดา ศิลานอย 

โดยการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่

ลาง โดยกระตุนใหผูเรียนเกิด

ความคิด เริ่มตนที่ปญหา และใชกระบวนการทําโครงงานมาสรางความรู หรือแกปญหานั้น ผานการทํางาน เรียนรู

รวมกันระหวางผูเรียน เริ่มตนจากการกําหนดหัวขอโครงงาน การวางแผนทําโครงงาน การศึกษาคนควาขอมูล การ

จากกระแสความเคลื่อนไหวของเมกเกอรที่กําลังเปนที่นิยมในหลายประเทศ ถือเปนจุดเริ่มตนใหครูไดนํา

ไดอยางเหมาะสม เนื่องจาก

นการเรียนรูโดยใชความคิดสรางสรรค ผูเรียนทุกคนสามารถออกแบบชิ้นงานไดอยางอิสระตาม

บทบาทของการจัดการเรียนรูหรือปญหาที่พบ มีเปาหมายเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูผานการตั้งคําถามที่

ดคลองอยางพอเหมาะพอดีกับแนวทางการ

learning by doing) และ

กเกอร จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการ

เรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง เปนการศึกษาคนควาตามความสนใจเพื่อ

ตอบสนองความสงสัย หรือสรางทักษะการคิดแกปญหาที่คิดขึ้น โดยใชแนวคิดเมกเกอรเขามารวมกับการสอนแบบ

ผูเรียนไดใชความคิดสรางสรรค และผูเรียนทุกคนเปนเมกเกอรที่สามารถออกแบบชิ้นงานได

ซึ่งแนวคิดเมกเกอร เปนผลลัพธของการศึกษาแบบ

องตัวเอง และการแกไขปญหา 

Debby L. Kurti, 2014) 

จากการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันและแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทักษะการแกปญหา และความคิดสรางสรรค ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีคาดหวังไว และ

สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิต ท้ังตอตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป 



 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปน

ฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา

 2.2 เพื่อประเมินทักษะการแกปญหาระหวางปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิด

เมกเกอร 

 2.3 เพื่อประเมินทักษะความคิดสรางสรรคระหวางปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับ

แนวคิดเมกเกอร 

 2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร กลุมตัวอยาง

ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 

เนื้อหา เปนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

เรื่อง วงจรไฟฟา จํานวน 3 เรื่อง ไดแก 

แบบอนุกรมและแบบขนาน ซึ่ง

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจาก

การลงมือปฏิบัติจริง เปนการศึกษาคนควาตามความสนใจเพื่อตอบสนองควา

การศึกษาอยางเปนระบบมีขั้นตอน และกระบวนการที่ตอเนื่องโดยมีครูเปนผูคอยกระตุนแนะนํา และใหคําปรึกษา

ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 

วางแผน 3) การลงมือปฏิบัติ 4

 แนวคิดเมกเกอร หมายถึง การเรียนรูโดยใชความคิดสรางสรรค ผูเรียนทุกคนเปนเมกเกอรที่สามารถ

ออกแบบชิ้นงานไดอยางอิสระตามบทบาทของการจัดการเรียนรูหรือปญหาที่พบ มีเปาหมายเพื่อการสรางความรู

ดวยตนเองของผูเรียน กาวขามจากกระบวนการแบบทองจําไปสูการเรียนรูดวยการลงมือทํา 

และแนวคิดการเรียนรูที่มีนักเรียนเปนศูนยกลาง 

ขั้นตอนการรื้อถอน ถอดรหัส และวิเคราะห 

3) ขั้นตอนการออกแบบ และลงมือทํา 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียน

ไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง เปนการศึกษาคนควาตามความสนใจเพื่อตอบสนองความสงสั

ปญหาที่คิดขึ้นโดยใชแนวคิดเมกเกอรเขามารวมกับการสอนแบบโครงงานเปนฐาน ใหผูเรียนไดใชความคิด

สรางสรรค และผูเรียนทุกคนเปนเมกเกอรที่สามารถออกแบบช้ินงานไดอยางอิสระตามบทบาทของการจัดการเรียนรู

หรือปญหาที่พบ ซึ่งมีขั้นตอน ประกอบดวย 

  1. การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา คือ นักเรียนสามารถสรางโจทยปญหาจากเรื่องราว

สถานการณ ซึ่งนําความรูเดิมมาใชในการตั้งปญหา โดยนําขั้นตอนการออกแบบนวัตกรรมตามแนวคิดเมกเกอร ขั้นที่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปน

ฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา 

เพื่อประเมินทักษะการแกปญหาระหวางปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิด

เพื่อประเมินทักษะความคิดสรางสรรคระหวางปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับ

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร

 
ประชากร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หอง 1 โรงเรียนเทศบาล 

2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 22 คน  

เนื้อหา เปนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

เรื่อง ไดแก 1) วงจรไฟฟาอยางงาย 2) การตอเซลลไฟฟา และ 

ซึ่งระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแต เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจาก

การลงมือปฏิบัติจริง เปนการศึกษาคนควาตามความสนใจเพื่อตอบสนองความสงสัย หรือปญหาที่คิดขึ้นโดยมี

การศึกษาอยางเปนระบบมีขั้นตอน และกระบวนการที่ตอเนื่องโดยมีครูเปนผูคอยกระตุนแนะนํา และใหคําปรึกษา

ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ 1) การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา 

4) การเขียนรายงาน  5) การนําเสนอผลงาน 

แนวคิดเมกเกอร หมายถึง การเรียนรูโดยใชความคิดสรางสรรค ผูเรียนทุกคนเปนเมกเกอรที่สามารถ

ออกแบบชิ้นงานไดอยางอิสระตามบทบาทของการจัดการเรียนรูหรือปญหาที่พบ มีเปาหมายเพื่อการสรางความรู

าวขามจากกระบวนการแบบทองจําไปสูการเรียนรูดวยการลงมือทํา 

และแนวคิดการเรียนรูที่มีนักเรียนเปนศูนยกลาง (student-centered learning) ซึ่งมีขั้นตอน 

ขั้นตอนการรื้อถอน ถอดรหัส และวิเคราะห 2) ขั้นตอนการคนควา เรียนรู เปรียบเทียบ  

ขั้นตอนการออกแบบ และลงมือทํา 4) ขั้นตอนการจัดแสดงผลงาน  

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียน

ไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง เปนการศึกษาคนควาตามความสนใจเพื่อตอบสนองความสงสั

ปญหาที่คิดขึ้นโดยใชแนวคิดเมกเกอรเขามารวมกับการสอนแบบโครงงานเปนฐาน ใหผูเรียนไดใชความคิด

สรางสรรค และผูเรียนทุกคนเปนเมกเกอรที่สามารถออกแบบช้ินงานไดอยางอิสระตามบทบาทของการจัดการเรียนรู

หรือปญหาที่พบ ซึ่งมีขั้นตอน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังตอไปนี้   

การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา คือ นักเรียนสามารถสรางโจทยปญหาจากเรื่องราว

สถานการณ ซึ่งนําความรูเดิมมาใชในการตั้งปญหา โดยนําขั้นตอนการออกแบบนวัตกรรมตามแนวคิดเมกเกอร ขั้นที่ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปน

เพื่อประเมินทักษะการแกปญหาระหวางปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิด 

เพื่อประเมินทักษะความคิดสรางสรรคระหวางปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับ

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร 

โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย)    

เนื้อหา เปนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 บทที่  5               

การตอเซลลไฟฟา และ 3) การตอหลอดไฟฟา

2561 ถึง มีนาคม พ.ศ.2562  

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจาก

มสงสัย หรือปญหาที่คิดขึ้นโดยมี

การศึกษาอยางเปนระบบมีขั้นตอน และกระบวนการที่ตอเนื่องโดยมีครูเปนผูคอยกระตุนแนะนํา และใหคําปรึกษา

การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา 2) การ

แนวคิดเมกเกอร หมายถึง การเรียนรูโดยใชความคิดสรางสรรค ผูเรียนทุกคนเปนเมกเกอรที่สามารถ

ออกแบบชิ้นงานไดอยางอิสระตามบทบาทของการจัดการเรียนรูหรือปญหาที่พบ มีเปาหมายเพื่อการสรางความรู

าวขามจากกระบวนการแบบทองจําไปสูการเรียนรูดวยการลงมือทํา (learning by doing) 

ซึ่งมีขั้นตอน 4 ขั้น ไดแก 1) 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียน

ไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง เปนการศึกษาคนควาตามความสนใจเพื่อตอบสนองความสงสัย หรือ

ปญหาที่คิดขึ้นโดยใชแนวคิดเมกเกอรเขามารวมกับการสอนแบบโครงงานเปนฐาน ใหผูเรียนไดใชความคิด

สรางสรรค และผูเรียนทุกคนเปนเมกเกอรที่สามารถออกแบบช้ินงานไดอยางอิสระตามบทบาทของการจัดการเรียนรู

การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา คือ นักเรียนสามารถสรางโจทยปญหาจากเรื่องราว

สถานการณ ซึ่งนําความรูเดิมมาใชในการตั้งปญหา โดยนําขั้นตอนการออกแบบนวัตกรรมตามแนวคิดเมกเกอร ขั้นที่ 1 



 

 

การรื้อถอน ถอดรหัส และวิเคราะห 

คนหาวาสิ่งของหรือวัสดุดังกลาวหาไดจากที่ใด และใชประโยชนจากสิ่งนั้นอยางไรไดบางมาบูรณาการเขาดวยกัน

  2. การวางแผน คือ นักเรียนรวมกันวางแผนการแกปญหา วิเคราะหปญหาและหาแ

แกปญหา โดยขั้นตอนการออกแบบนวัตกรรมตามแนวคิดเมกเกอรขั้นที่ 

จากขั้นตอนการรื้อถอนและการคนความาปรับใชในการออกแบบแลวบูรณาการเขาดวยกัน

   3. การลงมือปฏิบัติ คือ นักเรียนนําวิธีการแกปญหาจากการรวมกันวางแผ

ปญหา โดยขั้นตอนการออกแบบนวัตกรรมตามแนวคิดเมกเกอรขั้นที่ 

จากที่ไดวางแผนมาสรางเปนชิ้นงาน มาบูรณาการเขาดวยกัน

  4. การเขียนรายงาน คือ การที่นักเรียนแสดงวิธีทําแกปญหา และบันทึกผลการแกปญหาเปน

รูปแบบรายงาน  

   5. การนําเสนอผลงาน คือ การที่นักเรียนนําเสนอผลการแกปญหา โดยขั้นตอนการออกแบบ

นวัตกรรมตามแนวคิดเมกเกอรขั้นที่ 

จากการลองผิดลองถูกมาบูรณาการเขาดวยกัน

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมา

หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

เกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70 

วิทยาศาสตรที่กําหนดไว ในประกาศกําหนดเปาหมายหมายตามมาตรฐานการศึกษา ป 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการ

วิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน รวมกับแนวคิดเมกเกอร สอนเรื่อง วรจรไฟฟา ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กระบวนการจัดการเรียนรู ดานบรรยากาศการเรียนการสอน 

ประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งหมด 

 การแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการใชวิธีดําเนินการแกปญหา และอธิบายถึงเหตุผลใน

การใชวิธีการดังกลาวจากสถานการณ

มอบหมายประสบผลสําเร็จ โดยผูวิจัยจะทําการประเมินผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรม เปนรายบุคคล วัด

ประเมินผลโดยใชแบบประเมินทักษะการแกปญหา แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเปนกลุมและชั้นเรียน มีเกณฑการวัดเปน 

ระดับ แปลผลโดยใชเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด 

4.50 หมายถึง มาก ระดับ 2.51

หมายถึง นอยที่สุด 

 ความคิดสรางสรรค หมายถึง วิธีการที่แปลกใหมที่สามารถนําไปปฏิบัติ โดยนักเรียนสามารถคิด

ดัดแปลงปรุงแตงผสมผสานความคิดเดิมใหเกิดเปนสิ่งแปลกใหม และเปนประโยชน

ประเมินผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรม เปนรายบุคคล วัดประเมินผลโดยใชแบบประเมินทักษะความคิด

สรางสรรค แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเปนกลุมและชั้นเรียน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การรื้อถอน ถอดรหัส และวิเคราะห ซึ่งเนนการทําความเขาใจกับปญหา และขั้นที่ 2 การคนควา เรียนรู เปรียบเทียบ 

คนหาวาสิ่งของหรือวัสดุดังกลาวหาไดจากที่ใด และใชประโยชนจากสิ่งนั้นอยางไรไดบางมาบูรณาการเขาดวยกัน

การวางแผน คือ นักเรียนรวมกันวางแผนการแกปญหา วิเคราะหปญหาและหาแ

แกปญหา โดยขั้นตอนการออกแบบนวัตกรรมตามแนวคิดเมกเกอรขั้นที่ 3 การออกแบบ และลงมือทํา 

จากขั้นตอนการรื้อถอนและการคนความาปรับใชในการออกแบบแลวบูรณาการเขาดวยกัน 

การลงมือปฏิบัติ คือ นักเรียนนําวิธีการแกปญหาจากการรวมกันวางแผ

ปญหา โดยขั้นตอนการออกแบบนวัตกรรมตามแนวคิดเมกเกอรขั้นที่ 3 การออกแบบ และลงมือทํา การนําความรู

จากที่ไดวางแผนมาสรางเปนชิ้นงาน มาบูรณาการเขาดวยกัน 

การเขียนรายงาน คือ การที่นักเรียนแสดงวิธีทําแกปญหา และบันทึกผลการแกปญหาเปน

การนําเสนอผลงาน คือ การที่นักเรียนนําเสนอผลการแกปญหา โดยขั้นตอนการออกแบบ

นวัตกรรมตามแนวคิดเมกเกอรขั้นที่ 4 การจัดแสดงผลงาน ที่นําไปสูการแลกเปลี่ยนความรู การแบงปนองคความรู

จากการลองผิดลองถูกมาบูรณาการเขาดวยกัน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การประเมินคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบโครงงานรวมกับแนวคิดเมกเกอรเรื่อง วงจรไฟฟา ของนักเรียนชั้น

ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น นําคะแนนหลังเรียนเปรียบเที

70 ของคะแนนเต็ม ซึ่งเปนเกณฑหรือเปาหมายคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา

ในประกาศกําหนดเปาหมายหมายตามมาตรฐานการศึกษา ป 2560

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการ

วิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน รวมกับแนวคิดเมกเกอร สอนเรื่อง วรจรไฟฟา ของ

6 วัดประเมินผลโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบดวย 

กระบวนการจัดการเรียนรู ดานบรรยากาศการเรียนการสอน ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งหมด 20 ขอ 

การแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการใชวิธีดําเนินการแกปญหา และอธิบายถึงเหตุผลใน

การใชวิธีการดังกลาวจากสถานการณที่จําลองขึ้นและนักเรียนจะตองมีคุณสมบัติตาง ๆ เพื่อจะใหง

มอบหมายประสบผลสําเร็จ โดยผูวิจัยจะทําการประเมินผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรม เปนรายบุคคล วัด

ประเมินผลโดยใชแบบประเมินทักษะการแกปญหา แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเปนกลุมและชั้นเรียน มีเกณฑการวัดเปน 

ระดับ แปลผลโดยใชเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้ ระดับ 4.51–5.00 หมายถึง มากที่สุด ระดับ 

51-3.50 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 1.51-2.50 หมายถึง นอย และระดับ 

ความคิดสรางสรรค หมายถึง วิธีการที่แปลกใหมที่สามารถนําไปปฏิบัติ โดยนักเรียนสามารถคิด

ลงปรุงแตงผสมผสานความคิดเดิมใหเกิดเปนสิ่งแปลกใหม และเปนประโยชนตอตนเอง โดยผูวิจัยจะทําการ

ประเมินผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรม เปนรายบุคคล วัดประเมินผลโดยใชแบบประเมินทักษะความคิด

สรางสรรค แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเปนกลุมและชั้นเรียน มีเกณฑการวัดเปน 5 ระดับ แปลผลโดยใชเกณฑของ        

313 
มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 5 :2562 

การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การคนควา เรียนรู เปรียบเทียบ 

คนหาวาสิ่งของหรือวัสดุดังกลาวหาไดจากที่ใด และใชประโยชนจากสิ่งนั้นอยางไรไดบางมาบูรณาการเขาดวยกัน 

การวางแผน คือ นักเรียนรวมกันวางแผนการแกปญหา วิเคราะหปญหาและหาแนวทางในการ

การออกแบบ และลงมือทํา  คือการนําความรู

การลงมือปฏิบัติ คือ นักเรียนนําวิธีการแกปญหาจากการรวมกันวางแผนมาใชในการแกโจทย

การออกแบบ และลงมือทํา การนําความรู

การเขียนรายงาน คือ การที่นักเรียนแสดงวิธีทําแกปญหา และบันทึกผลการแกปญหาเปน

การนําเสนอผลงาน คือ การที่นักเรียนนําเสนอผลการแกปญหา โดยขั้นตอนการออกแบบ

การจัดแสดงผลงาน ที่นําไปสูการแลกเปลี่ยนความรู การแบงปนองคความรู

ยถึง การประเมินคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน

แบบโครงงานรวมกับแนวคิดเมกเกอรเรื่อง วงจรไฟฟา ของนักเรียนชั้น

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น นําคะแนนหลังเรียนเปรียบเทียบกับ

าหมายคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา

2560 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในวิชา

วิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน รวมกับแนวคิดเมกเกอร สอนเรื่อง วรจรไฟฟา ของ

วัดประเมินผลโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดาน

ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและ

การแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการใชวิธีดําเนินการแกปญหา และอธิบายถึงเหตุผลใน

ที่จําลองขึ้นและนักเรียนจะตองมีคุณสมบัติตาง ๆ เพื่อจะใหงานที่ไดรับ

มอบหมายประสบผลสําเร็จ โดยผูวิจัยจะทําการประเมินผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรม เปนรายบุคคล วัด

ประเมินผลโดยใชแบบประเมินทักษะการแกปญหา แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเปนกลุมและชั้นเรียน มีเกณฑการวัดเปน 5 

หมายถึง มากที่สุด ระดับ 3.51–

หมายถึง นอย และระดับ 1.00–1.50 

ความคิดสรางสรรค หมายถึง วิธีการที่แปลกใหมที่สามารถนําไปปฏิบัติ โดยนักเรียนสามารถคิด

ตอตนเอง โดยผูวิจัยจะทําการ

ประเมินผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรม เปนรายบุคคล วัดประเมินผลโดยใชแบบประเมินทักษะความคิด

ระดับ แปลผลโดยใชเกณฑของ        



 

 

บุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้ ระดับ 

3.50 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

             ตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม

 

 

 

 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ มีขั้นตอนการดําเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ

   1.1 แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา จํานวน 

1) วงจรไฟฟาอยางงาย 2) การตอเซลลไฟฟา และ 

วิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน รวมกับแนวคิดเมกเกอร

   1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟา มีลักษณะเปนขอสอบแบบปรนัย 

ตัวเลือก จํานวนทั้งหมด 20 ขอ

   1.3 แบบประเมินทักษะการแกปญหา และทักษะความคิดสรางสรรค จํานวน 

ตามหัวขอกิจกรรมที่จัด ไดแก 

และขนาน มีเกณฑการวัดเปน 

4.51–5.00 หมายถึง ดีมาก ระดับ 

2.50 หมายถึง พอใช และระดับ 

   1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต

เปนแบบสอบถามแบบมาตราส

1) ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 

และ 4) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน จํานวนรวม

ผลโดยใชเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด 

มาก ระดับ 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 

ที่สุด 

ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูล  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย จํานวน 

กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื ่อง วงจรไฟฟา จํานวน 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบโครงงานเปน

ฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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ดังนี้ ระดับ 4.51–5.00 หมายถึง มากที่สุด ระดับ 3.51–4.50 หมายถึง มาก ระดับ 

หมายถึง ปานกลาง ระดับ 1.51-2.50 หมายถึง นอย และระดับ 1.00–1.50 หมายถึง นอยที่สุด

 

ตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม

การวิจัยในครั้งนี้ มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา จํานวน 

การตอเซลลไฟฟา และ 3) การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน

วิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน รวมกับแนวคิดเมกเกอร 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟา มีลักษณะเปนขอสอบแบบปรนัย 

ขอ 

แบบประเมินทักษะการแกปญหา และทักษะความคิดสรางสรรค จํานวน 

ตามหัวขอกิจกรรมที่จัด ไดแก 1) วงจรไฟฟาอยางงาย 2) การตอเซลลไฟฟา 3) การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรม

และขนาน มีเกณฑการวัดเปน 5 ระดับ ทําการแปลผลโดยใชเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด

หมายถึง ดีมาก ระดับ 3.51–4.50 หมายถึง ดี ระดับ 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 

หมายถึง พอใช และระดับ 1.00–1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (rating scale) มี 5 ระดับ ขอคําถามแบงเป

ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 2) ดานบรรยากาศการเรียนการสอน 3) ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน จํานวนรวมทั้งหมด 20 มีเกณฑการวัดเปน 

ผลโดยใชเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้ ระดับ 4.51–5.00 หมายถึง มากที่สุด ระดับ 

หมายถึง ปานกลาง ระดับ 1.51-2.50 หมายถึง นอย และระดับ 1

การรวบรวมขอมูล  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 1) ทําการทดสอบกอนเรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย จํานวน 20 ขอ 2) ดําเนินการทดลองสอนโดยใชแผนการ

กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื ่อง วงจรไฟฟา จํานวน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบโครงงานเปน

ฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

- ทักษะการแกปญหา 

- ทักษะความคิดสรางสรรค 

- ความพึงพอใจของนักเรียน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

หมายถึง มาก ระดับ 2.51-

หมายถึง นอยที่สุด 

ตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม 

แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา จํานวน 3 แผน ไดแก 

การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน ซึ่งใช

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟา มีลักษณะเปนขอสอบแบบปรนัย 4 

แบบประเมินทักษะการแกปญหา และทักษะความคิดสรางสรรค จํานวน 3 ฉบับ แบงประเมิน

การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรม

รีสะอาด (2545) ดังนี้ ระดับ 

หมายถึง ปานกลาง ระดับ 1.51-

อการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 1 ฉบับ        

อคําถามแบงเปน 4 ประเด็น ไดแก 

ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

มีเกณฑการวัดเปน 5 ระดับ แปล

หมายถึง มากที่สุด ระดับ 3.51–4.50 หมายถึง 

1.00–1.50 หมายถึง นอย

การรวบรวมขอมูล  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ทําการทดสอบกอนเรียน โดยใช

ดําเนินการทดลองสอนโดยใชแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื ่อง วงจรไฟฟา จํานวน 3 แผน รวม 6 

ทางการเรียน  

ทักษะการแกปญหา  

ทักษะความคิดสรางสรรค  

ความพึงพอใจของนักเรียน 



 

 

ชั่วโมง ไดแก วงจรไฟฟาอยางงาย การตอเซลลไฟฟา และการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรม 

การแกปญหา และทักษะความคิดสรางสรรค ระหวางทํากิจกรรม จํานวน 

กิจกรรมที่จัด ไดแก วงจรไฟฟาอยางงาย การตอเซลลไฟฟา และการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและขนาน

ทําการทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน

จัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล

   3.1 ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจํานวน 

และหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐา

มาตรฐานของคะแนน ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาโดยใชสถิติการทดสอบที ชนิด

กลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน 

   3.2 ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการประเมินทักษะการแกปญหา และทักษะ

จะทําการประเมินผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรมเปนรายบุคคล วัดประเมินผลโดยใชแบบประเมินทักษะการ

แกปญหา และทักษะความคิดสรางสรรค แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเปนกลุมและชั้นเรียน นําผลที่ไดมาคํานวณหา

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะ

   3.3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน

รวมกับแนวคิดเมกเกอรของนักเรียนจํานวน 

ของคะแนน จากแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 

 

7. ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน

เพื่อประเมินทักษะการแกปญหาและ

ตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเ

ที่ 6 ผลการวิจัยสรุปดังตางรางที่ 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

เปนฐานรวมกับแนวคดิเมกเกอร ระหวางกอนเรียนกับหลังเรยีน

การทดสอบ จํานวนนักเรียน

     (n) 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

22 

22 

จากตารางที่ 1 แสดงวา 

โครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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ไดแก วงจรไฟฟาอยางงาย การตอเซลลไฟฟา และการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรม 

การแกปญหา และทักษะความคิดสรางสรรค ระหวางทํากิจกรรม จํานวน 3 ฉบับ 

กิจกรรมที่จัด ไดแก วงจรไฟฟาอยางงาย การตอเซลลไฟฟา และการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและขนาน

ทําการทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 5) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู โดยใชการ

จัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจํานวน 

และหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน รวมกับแนวคิดเมกเกอร มาคํานวณหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของคะแนน ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาโดยใชสถิติการทดสอบที ชนิด

กลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) 

ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการประเมินทักษะการแกปญหา และทักษะความคิดสรางสรรค โดยผูวิจัย  

จะทําการประเมินผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรมเปนรายบุคคล วัดประเมินผลโดยใชแบบประเมินทักษะการ

แกปญหา และทักษะความคิดสรางสรรค แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเปนกลุมและชั้นเรียน นําผลที่ไดมาคํานวณหา

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ทําการแปลผลโดยใชเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน

รวมกับแนวคิดเมกเกอรของนักเรียนจํานวน 22 คนมาวิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของคะแนน จากแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรทสเกล (Likert Scal) 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน

เพื่อประเมินทักษะการแกปญหาและทักษะความคิดสรางสรรคระหวางปฏิบัติกิจกรรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มี

ตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ผลการวิจัยสรุปดังตางรางที่ 1-4  

แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยใชการจดัการเรียนรู แบบโครงงาน

เปนฐานรวมกับแนวคดิเมกเกอร ระหวางกอนเรียนกับหลังเรยีน 

จํานวนนักเรียน คะแนน

เต็ม 

คาเฉลี่ย  

 (��) 

คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (�. �.) 

 

 

20 

20 

11.55 

15.45 

4.28 

2.72 

แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ใชการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ไดแก วงจรไฟฟาอยางงาย การตอเซลลไฟฟา และการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรม 3) ประเมินทักษะ

 แบงประเมินตามหัวขอ

กิจกรรมที่จัด ไดแก วงจรไฟฟาอยางงาย การตอเซลลไฟฟา และการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและขนาน 4) 

ทําการทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผล

นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู โดยใชการ

ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจํานวน 22 คน กอน

น รวมกับแนวคิดเมกเกอร มาคํานวณหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของคะแนน ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาโดยใชสถิติการทดสอบที ชนิด

ความคิดสรางสรรค โดยผูวิจัย  

จะทําการประเมินผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรมเปนรายบุคคล วัดประเมินผลโดยใชแบบประเมินทักษะการ

แกปญหา และทักษะความคิดสรางสรรค แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเปนกลุมและชั้นเรียน นําผลที่ไดมาคํานวณหา

แนน ทําการแปลผลโดยใชเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2547) 

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 

คนมาวิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 

และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มี

เรื่อง วงจรไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

โดยใชการจดัการเรียนรู แบบโครงงาน

 t-test   p 

9.403** 0.05 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ใชการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวา



 

 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเ

เรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวม

กิจกรรมการประเมิน

ทักษะการแกปญหา

1. วงจรไฟฟาอยางงาย 

2. การตอเซลลไฟฟา 

3. การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและขนาน

                              โดยภาพรวม

จากตารางที่ 2 แสดงวา การประเมินทักษะการแกปญหาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน

รวมกับแนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมินทักษะความคิดสรางสรรค จากการ

จัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร

กิจกรรมการประเมิน

ทักษะความคิดสรางสรรค

1. วงจรไฟฟาอยางงาย 

2. การตอเซลลไฟฟา 

3. การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและขนาน

                           โดยภาพรวม

จากตารางที่ 3 แสดงวา การประเมินทักษะความคิดสรางสรรคจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปน

ฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวม

ความพึงพอใจ

1. ดานกระบวนการจัดการเรยีนรู

2. ดานบรรยากาศการเรียนการสอน

3. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน

4. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

                         โดยภาพรวม

จากตารางท่ี 4 แสดงวา 

แนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมินทักษะการแกปญหาจากการจัดการ

เรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวม 

กิจกรรมการประเมิน 

ทักษะการแกปญหา 

คาเฉลี่ย 

  (��) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (�.

4.07 0.94 

4.61 0.40 

การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและขนาน 4.54 0.55 

โดยภาพรวม 4.41 0.63 

แสดงวา การประเมินทักษะการแกปญหาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน

รวมกับแนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅ = 4.41) 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมินทักษะความคิดสรางสรรค จากการ

จัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวม 

กิจกรรมการประเมิน 

ทักษะความคิดสรางสรรค 

คาเฉลี่ย 

(��) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (�. �

4.36 0.51 

4.43 0.38 

การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและขนาน 4.63 0.54 

โดยภาพรวม 4.47 0.48 

แสดงวา การประเมินทักษะความคิดสรางสรรคจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปน

ฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅ = 4.47) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวม 

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(��) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (�. �

ดานกระบวนการจัดการเรยีนรู 4.79 0.45 

ดานบรรยากาศการเรียนการสอน 4.74 0.49 

ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 4.77 0.45 

ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 4.66 0.60 

โดยภาพรวม 4.74 0.50 

แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับ

แนวคิดเมกเกอร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅ = 4.74) 
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บนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมินทักษะการแกปญหาจากการจัดการ

. �.) 

การแปลผล 

 มาก 

 มากที่สุด 

 มากที่สุด 

 มาก 

แสดงวา การประเมินทักษะการแกปญหาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมินทักษะความคิดสรางสรรค จากการ

สวนเบี่ยงเบน

�.) 

การแปลผล 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

แสดงวา การประเมินทักษะความคิดสรางสรรคจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปน

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ

�.) 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับ



 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน รวมกับแนวคิด   

เมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหา และความคิดสรางสรรค ของ

นักเรียน           ชั้นประถมศึกษาปที่ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน

เปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โครงงานเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐานผสมผสานแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม 

สถิติที่ระดับ .05 โดยจากการวิจัยเปนการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง 

เปนการศึกษาคนควาตามความสนใจเพื่อตอบสนองความสงสัย หรือสรางทั

แนวคิดเมกเกอรเขามารวมกับการสอนแบบโครงงานเปนฐาน จึงทําใหทราบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอรนั้นสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ไดนอย ตางจากการพัฒนาทักษะความคิด

สรางสรรค ทักษะการแกปญหา และควา

การวัดผลสัมฤทธ์ิ คือ ควรใหผูเรียนไดออกแบบวัดและประเมินผลลวงหนารวมกับผูสอนดวย

 2. การประเมินทักษะการแกปญหาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร 

เรื่อง วงจรไฟฟา จากผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินทักษะการแกปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิมลรัตน สุนทรโรจน 

เรียนรูที่ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรื่อง ประเด็น หรือปญหาที่

การศึกษาคนควา ลงมือปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนรูจักการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับผูอื่น รูจักบูรณาการ

ทักษะ ประสบการณ ความรูที่อยูในสภาพแวดลอมเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง และสามารถนําคําตอบหรือองค

ความรูที่ได ไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง 

เมกเกอร เปนการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง เริ่มจากการกําหนดปญหา และออกแบบสราง

ชิ้นงานอิเล็กทรอนิกสขึ้นมา โดยใชทักษะการแกป

Space ที่ผูเรียนความสนใจเดียวกัน เขามารวมแบงปนความรูและประสบการณ หรือทําโครงงานรวมกันใหเกิดขึ้น

จริง ภายใตสิ่งแวดลอมที่มีความพรอมสําหรับการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะก

ทักษะการแกปญหาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร โดยใหมีการศึกษาผลของ

การนํารูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอรไปใชกับผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียน

ตางกัน เพื่อหาแนวทางในการเสริมสรางความสามารถของผู

 3. การประเมินทักษะความคิดสรางสรรคจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิด    

เมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา จากการวิจัยพบวา ผลการประเมินทักษะความคิดสรางสรรคโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(�̅ = 4.47) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของราตรี ทองสามสี 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยวิธีสอนแบบโครงงานเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา วิธีการสอนแบบโครงงานเปนฐาน ชวย

สงเสริมความคิดสรางสรรค นักเรียนสามารถดําเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว ไดฝกความเปนผูนํา แสดงความคิดเห็น

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน รวมกับแนวคิด   

เกอร เรื่อง วงจรไฟฟา เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหา และความคิดสรางสรรค ของ

นักเรียน           ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อภิปราบผลการวิจัยไดดังนี ้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน

เปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรัญญา มีรอด 

ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ

ผสมผสานแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม (STS) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

โดยจากการวิจัยเปนการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง 

เปนการศึกษาคนควาตามความสนใจเพื่อตอบสนองความสงสัย หรือสรางทักษะการคิดแกปญหาที่คิดขึ้น โดยใช

แนวคิดเมกเกอรเขามารวมกับการสอนแบบโครงงานเปนฐาน จึงทําใหทราบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอรนั้นสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ไดนอย ตางจากการพัฒนาทักษะความคิด

สรางสรรค ทักษะการแกปญหา และความพึงพอใจของนักเรียนที่อยูในระดับดี และดีมาก ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

การวัดผลสัมฤทธ์ิ คือ ควรใหผูเรียนไดออกแบบวัดและประเมินผลลวงหนารวมกับผูสอนดวย

การประเมินทักษะการแกปญหาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร 

ฟา จากผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินทักษะการแกปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิมลรัตน สุนทรโรจน (2545) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเปนการ

เรียนรูที่ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรื่อง ประเด็น หรือปญหาที่ตองการศึกษาดวยตนเอง สามารถเลือกวิธี

การศึกษาคนควา ลงมือปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนรูจักการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับผูอื่น รูจักบูรณาการ

ทักษะ ประสบการณ ความรูที่อยูในสภาพแวดลอมเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง และสามารถนําคําตอบหรือองค

ที่ได ไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง จากการวิจัยที่เลือกใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิด

เมกเกอร เปนการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง เริ่มจากการกําหนดปญหา และออกแบบสราง

ชิ้นงานอิเล็กทรอนิกสขึ้นมา โดยใชทักษะการแกปญหารวมกันภายในกลุม เปลี่ยนจากหองเรียนใหกลายเปน 

ที่ผูเรียนความสนใจเดียวกัน เขามารวมแบงปนความรูและประสบการณ หรือทําโครงงานรวมกันใหเกิดขึ้น

จริง ภายใตสิ่งแวดลอมที่มีความพรอมสําหรับการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะก

ทักษะการแกปญหาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร โดยใหมีการศึกษาผลของ

การนํารูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอรไปใชกับผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียน

ตางกัน เพื่อหาแนวทางในการเสริมสรางความสามารถของผูเรียน 

การประเมินทักษะความคิดสรางสรรคจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิด    

เมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา จากการวิจัยพบวา ผลการประเมินทักษะความคิดสรางสรรคโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของราตรี ทองสามสี (2547) ที่ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู ของนักเรียน

โดยวิธีสอนแบบโครงงานเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา วิธีการสอนแบบโครงงานเปนฐาน ชวย

สงเสริมความคิดสรางสรรค นักเรียนสามารถดําเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว ไดฝกความเปนผูนํา แสดงความคิดเห็น
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน รวมกับแนวคิด   

เกอร เรื่อง วงจรไฟฟา เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหา และความคิดสรางสรรค ของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน

เปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลัง

อดคลองกับงานวิจัยของวรัญญา มีรอด (2558) ได

ดวยการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

โดยจากการวิจัยเปนการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง 

กษะการคิดแกปญหาที่คิดขึ้น โดยใช

แนวคิดเมกเกอรเขามารวมกับการสอนแบบโครงงานเปนฐาน จึงทําใหทราบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอรนั้นสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ไดนอย ตางจากการพัฒนาทักษะความคิด

มพึงพอใจของนักเรียนที่อยูในระดับดี และดีมาก ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

การวัดผลสัมฤทธ์ิ คือ ควรใหผูเรียนไดออกแบบวัดและประเมินผลลวงหนารวมกับผูสอนดวย 

การประเมินทักษะการแกปญหาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร 

ฟา จากผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินทักษะการแกปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅ = 4.41) 

ที่กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเปนการ

ตองการศึกษาดวยตนเอง สามารถเลือกวิธี

การศึกษาคนควา ลงมือปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนรูจักการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับผูอื่น รูจักบูรณาการ

ทักษะ ประสบการณ ความรูที่อยูในสภาพแวดลอมเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง และสามารถนําคําตอบหรือองค

จากการวิจัยที่เลือกใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิด

เมกเกอร เปนการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง เริ่มจากการกําหนดปญหา และออกแบบสราง

ญหารวมกันภายในกลุม เปลี่ยนจากหองเรียนใหกลายเปน Maker 

ที่ผูเรียนความสนใจเดียวกัน เขามารวมแบงปนความรูและประสบการณ หรือทําโครงงานรวมกันใหเกิดขึ้น

จริง ภายใตสิ่งแวดลอมที่มีความพรอมสําหรับการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะการประเมิน

ทักษะการแกปญหาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร โดยใหมีการศึกษาผลของ

การนํารูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอรไปใชกับผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียน

การประเมินทักษะความคิดสรางสรรคจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิด    

เมกเกอร เรื่อง วงจรไฟฟา จากการวิจัยพบวา ผลการประเมินทักษะความคิดสรางสรรคโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ที่ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู ของนักเรียน

โดยวิธีสอนแบบโครงงานเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา วิธีการสอนแบบโครงงานเปนฐาน ชวย

สงเสริมความคิดสรางสรรค นักเรียนสามารถดําเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว ไดฝกความเปนผูนํา แสดงความคิดเห็น



 

 

และสามารถนําเสนอขอมูลได จากการวิจัยของเราไดนําแนวคิด   เมกเกอรมาใชรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐาน การศึกษาแบบเมกเกอร และเมกเกอร

Constructionism หรือการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา ซึ่งผูวิจัย

สรางสรรคจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร สามารถนําไปประยุกตใชในการ

จัดการเรียนไดทุกชวงชั้นของการศึกษาและทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยการปรับกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับ

กิจกรรมการเรียนรูในชวงชั้นหรือกลุมสาระการเรียนรูที่จะนําไปใช

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร 

ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

ของราตรี เสนาปา และรัตนติพร สําอาง 

การเรียนรูขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

งานและพลังงาน อยูในระดับมากที่สุด นอกจากนี้การนําเอาแนวคิดเมกเกอรเขามาใชรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐานยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ผลลัพธของการศึกษาแบบเมกเกอรและเมกเกอร

สเปซเพื่อการศึกษา คือการนําไปสูการตัดสินใจ การเปนตัวของตัวเอง และการแกไขปญหา เปนการเตรียมความ

พรอมผูเรียนสําหรับโลกแหงความจริงผานการกระตุนที่ทาทาย

 ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร 

จัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง ผูเรียนไดใชความคิดสรางสรรค และ

สามารถออกแบบชิ้นงานไดอยางอิสระตามบทบาทของการจัดการเรียนรูหรือปญหาที่พบ

ผลลัพธของการศึกษาแบบเมกเ

ตัวเอง และการแกไขปญหา เปนการเตรียมความพรอมผูเรียนสําหรับโลกแหงความจริงผานการกระตุนที่ทาทาย 

(Debby L. Kurti, 2014) 
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สามารถนําเสนอขอมูลได จากการวิจัยของเราไดนําแนวคิด   เมกเกอรมาใชรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ

สเปซเพื่อการศึกษา อยูบนพื้นฐานปรัชญาการศึกษาแบบ 

มีขอเสนอแนะการประเมินทักษะความคิด

สรางสรรคจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร สามารถนําไปประยุกตใชในการ

จัดการเรียนไดทุกชวงชั้นของการศึกษาและทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยการปรับกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับ

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดเมกเกอร 

) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ที่ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน ที่มีตอทักษะ

รายวิชาฟสิกส เรื่อง งานและพลังงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

แบบโครงงานเปนฐาน รายวิชาฟสิกส เรื่อง

งานและพลังงาน อยูในระดับมากที่สุด นอกจากนี้การนําเอาแนวคิดเมกเกอรเขามาใชรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐานยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ผลลัพธของการศึกษาแบบเมกเกอรและเมกเกอร

รศึกษา คือการนําไปสูการตัดสินใจ การเปนตัวของตัวเอง และการแกไขปญหา เปนการเตรียมความ

จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการ

จัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง ผูเรียนไดใชความคิดสรางสรรค และ

สามารถออกแบบชิ้นงานไดอยางอิสระตามบทบาทของการจัดการเรียนรูหรือปญหาที่พบ ซึ่งแนวคิดเมกเกอรเปน

กอรและเมกเกอรสเปซเพื่อการศึกษา คือการนําไปสูการตัดสินใจ การเปนตัวของ

ตัวเอง และการแกไขปญหา เปนการเตรียมความพรอมผูเรียนสําหรับโลกแหงความจริงผานการกระตุนที่ทาทาย 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
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ผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน ที่มีตอทักษะการ 

รายวิช าฟสิกส เรื่องงานและพลังงานสําหรับนักเรียนชั้น
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

อัญชนา พิลาดี

 
บทคัดยอ  
          งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

นิทานเพลง มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความ ที่สอนโดยใชนิทานเพลงของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนชุมชนบานโคก จํานวน 

การศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใชการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูการฟงเพื่

กอนเรียนและหลังเรียน โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและหาคาดัชนีความสอดคลอง 

โดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ย (�̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

dependent สําหรับเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนและ

หลังเรียนของกลุมทดลอง   

ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลง มีผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุป

ความหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระ
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยใชนิทานเพลง 

 
อัญชนา พิลาดี

1
  พัทธนันท พาปอ

2
 ปพิชญา พรหมกันธา

3
  ปุน ชมภูพระ

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

นิทานเพลง มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความ ที่สอนโดยใชนิทานเพลงของนักเรียนชั้น

โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โรงเรียนชุมชนบานโคก จํานวน 17 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีระยะเวลาในการวิจัยตลอดป

เครื่องมือที่ใชการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูการฟงเพื่อสรุปความ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

กอนเรียนและหลังเรียน โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและหาคาดัชนีความสอดคลอง 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบแบบ parametic 

ปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนและ

ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลง มีผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุป

ความหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง 1, การอานออกเสียง 2, นิทาน 3 
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ที่สอนโดยใชนิทานเพลง  

ปุน ชมภูพระ
4 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยใช

นิทานเพลง มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความ ที่สอนโดยใชนิทานเพลงของนักเรียนชั้น

โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2561 

คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีระยะเวลาในการวิจัยตลอดป

อสรุปความ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

กอนเรียนและหลังเรียน โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) วิเคราะหขอมูล

parametic ใชสูตร t-test แบบ 

ปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนและ

ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลง มีผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุป



 

 

The development of listening to summarize achievement 

of Prathomsuksa 5 students by using storytelling songs
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Abstract 
 The objective of this research was to develop the achievement of listening to summarize 

of prathomsuksa 5 students at Chum Chon Ban Khok School, under the Office of Primary 

Education Khon Kaen Province, Area 2

students who are studying in the academic year 2018. A subject that is used in the research was 

the students in prathomsuksa 5 of 17 students by selecting a specific purposive sampling, tools 

that used in the research include the lesson plan for understanding by using storytelling songs, 

and listening to summarize achievement test by passing the examination of experts and the 

value for the index of conformity (IOC), analyze data by using the statistics

statistical values, percentage, average values (

parameter test statistics using the t

before the test and after a test, to 

experimental group. 

The results of the study showed that learning achievement in listening to summarize 

by storytelling songs was significantly after learning higher than before studying at a s

.05 level. 
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The objective of this research was to develop the achievement of listening to summarize 

of prathomsuksa 5 students at Chum Chon Ban Khok School, under the Office of Primary 

Province, Area 2. The population used in the research is prathomsuksa 5 

students who are studying in the academic year 2018. A subject that is used in the research was 

the students in prathomsuksa 5 of 17 students by selecting a specific purposive sampling, tools 

d in the research include the lesson plan for understanding by using storytelling songs, 

and listening to summarize achievement test by passing the examination of experts and the 

value for the index of conformity (IOC), analyze data by using the statistics

statistical values, percentage, average values (�̅) and the standard deviation (S.D.). Using the 

parameter test statistics using the t-test form (dependent) to compare the analysis of the data 

before the test and after a test, to compare the test scores before and after a test scores of the 

The results of the study showed that learning achievement in listening to summarize 

by storytelling songs was significantly after learning higher than before studying at a s

listening to summarize achievement 1, listening to summarize 2, 
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The objective of this research was to develop the achievement of listening to summarize 

of prathomsuksa 5 students at Chum Chon Ban Khok School, under the Office of Primary 

. The population used in the research is prathomsuksa 5 

students who are studying in the academic year 2018. A subject that is used in the research was 

the students in prathomsuksa 5 of 17 students by selecting a specific purposive sampling, tools 

d in the research include the lesson plan for understanding by using storytelling songs, 

and listening to summarize achievement test by passing the examination of experts and the 

value for the index of conformity (IOC), analyze data by using the statistics, analyzing data using 

and the standard deviation (S.D.). Using the 

test form (dependent) to compare the analysis of the data 

compare the test scores before and after a test scores of the 

The results of the study showed that learning achievement in listening to summarize  

by storytelling songs was significantly after learning higher than before studying at a significant  

 storytelling songs 3  

thaiedu@cpru.ac.th) 



 

 

1. บทนํา  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

จนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554

เพียงอยางเดียวแตเนนท่ีผลสัมฤทธิ์ของทักษะความเขาใจภาษา คือ การฟงและการอาน ทักษะการใชภาษาคือ การ

พูดและการเขียน จนสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือสื่อความคิด ความเขาใจ การหาเหตุผล แสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง เพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได จึงควรยึดแนวการสอนการสอนภาษาไท

ภาษาในชีวิต นําภาษาที่ผูเรียนพบเห็น และใชอยูในสถานที่ตาง ๆ เชน ที่บานที่โรงเรียน ตลาด ชุมชน ภาษาจาก

วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน มาเปนสื่อในการเรียนรูเพื่อที่ผูเรียนจํานําความรู ทักษะ และเจตคติที่ไดรับไปใช

ใหเกิดผลสําเร็จในชีวิต การสอนทักษะทั้งสี่ใหสัมพันธกันทั้งการฟง พูด อาน และเขียน ซึ่งเปนกระบวนการการใช

ภาษาที่ถูกตอง แตอาจจะแยกยอยออกฝกฝนแตละทักษะในกรณีการสอนซอมเสริมได การฝกฝนใหเรียนรูดวยความ

เขาใจมากกวาการทองจํา เนนการฝกฝนจนเกิดความคิดรวบยอด สามารถสรุ

ผูเรียนคนควาหาความรู และเรียนดวยตนเองโดยครูคอยแนะนํา ทั้งนี้เพื่อปลูกฝงนิสัยใครรู ใครเรียน และแสวงหา

ความรูดวยตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสนุกสนาน นาสนใจเพื่อใหผูเรียนเกิดไมเกิดความเบื่อหนายใน

การฝกฝนบอย ๆ ทั้งยังเปนการปลูกฝงความรักในการเรียนภาษาไทยอีกดวย การฝกใหเปนคนชางคิด ชางสังเกต 

การใชภาษาที่พบเห็นในท่ีตาง ๆ ซึ่งจะชวยใหเกิดความคิด และมีประสบการณกวางขวางยิ่งขึ้น ในการฝกทักษะถา

ครูพบขอบกพรองควรหาสาเหตุแกไขใหถูกจุดการสอนซอมเสริมเปนสิ่ง

การเลือกใชวิธีที่เหมาะสมหลาย ๆ วิธีตลอดจนการใชสื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมิใหผูเรียนเกิดความเบื่อ

หนาย (สุชาดา วัยวุฒิ, 2546

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดคุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยหลังจบชั้นประถมศึกษาปที่ 

ผูเรียนจะตองพูดแสดงความรูความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงและดูเลาเรื่องยอหรือสรุปจากเรื่องที่ฟงและดูตั้งคําถามตอบ

คําถามจากเรื่องที่ฟงและดูรวมทั้งประเมินความนา

ขั้นตอนเรื่องตาง ๆ อยางชัดเจน พูดรายงาน หรือประเด็นคนควาจากการฟง การดู การสนทนา และพูดโนมนาวได

อยางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 

การฟงเปนทักษะทางภาษาที่

โทรทัศนคอมพิวเตอร เปนตน การฟงมีความมุงหมายประการสําคัญเพื่อแสวงหาความรู และเสริมสรางสติปญญา 

การฟงที่จะสัมฤทธิ์ผลดังกลาวจะตองมีความสามารถจับใจความสําคัญ และใจความอันดับรองของเรื่องที่

รวดเร็วถูกตอง วิธีการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การฟงแลวเขาใจเรื่องที่ฟงคืออะไร ใครทํา ทําเมื่อไร ทําที่ไหน 

ทําอยางไร และเกิดผลอยางไร การเขาใจเนื้อหาสาระโดยแยกเปนความจริง และขอคิดเห็น ไดอยางชัดเจน 

การประเมินคาเรื่องที่ฟงวาเนื้อหานี้ไดถูกต

และชวงเวลาของกลุมผูฟงหรือไม การจดบันทึกใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟงอาน คิด และทบทวนหรือเผยแพร

ความรูใหผูอื่นตอไป (ธิดา โมสิกรัตน

การสอนภาษาไทยใหบรรลุวัตถุประสงค และมีประสิทธิภ

การฟง การอาน การพูด และการเขียน ซึ่งทักษะเหลานี้ตางมีความสัมพันธกันตลอดเวลา โดยการจัดการเรียนรูตอง

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การใชสื่อที่เหมาะสม ความสนใจ และความตองการของผูเรียน โดยเฉพาะ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝน

จนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง 

2554, หนา 37) การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย มิไดมุงเพียงการอานออกเขียนไดแต

นนท่ีผลสัมฤทธิ์ของทักษะความเขาใจภาษา คือ การฟงและการอาน ทักษะการใชภาษาคือ การ

พูดและการเขียน จนสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือสื่อความคิด ความเขาใจ การหาเหตุผล แสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง เพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได จึงควรยึดแนวการสอนการสอนภาษาไท

ภาษาในชีวิต นําภาษาที่ผูเรียนพบเห็น และใชอยูในสถานที่ตาง ๆ เชน ที่บานที่โรงเรียน ตลาด ชุมชน ภาษาจาก

วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน มาเปนสื่อในการเรียนรูเพื่อที่ผูเรียนจํานําความรู ทักษะ และเจตคติที่ไดรับไปใช

ในชีวิต การสอนทักษะทั้งสี่ใหสัมพันธกันทั้งการฟง พูด อาน และเขียน ซึ่งเปนกระบวนการการใช

ภาษาที่ถูกตอง แตอาจจะแยกยอยออกฝกฝนแตละทักษะในกรณีการสอนซอมเสริมได การฝกฝนใหเรียนรูดวยความ

เขาใจมากกวาการทองจํา เนนการฝกฝนจนเกิดความคิดรวบยอด สามารถสรุปหลักเกณฑไดดวยตนเอง ฝกฝนให

ผูเรียนคนควาหาความรู และเรียนดวยตนเองโดยครูคอยแนะนํา ทั้งนี้เพื่อปลูกฝงนิสัยใครรู ใครเรียน และแสวงหา

ความรูดวยตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสนุกสนาน นาสนใจเพื่อใหผูเรียนเกิดไมเกิดความเบื่อหนายใน

ทั้งยังเปนการปลูกฝงความรักในการเรียนภาษาไทยอีกดวย การฝกใหเปนคนชางคิด ชางสังเกต 

การใชภาษาที่พบเห็นในท่ีตาง ๆ ซึ่งจะชวยใหเกิดความคิด และมีประสบการณกวางขวางยิ่งขึ้น ในการฝกทักษะถา

ครูพบขอบกพรองควรหาสาเหตุแกไขใหถูกจุดการสอนซอมเสริมเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูที่ออนในทางทักษะ 

การเลือกใชวิธีที่เหมาะสมหลาย ๆ วิธีตลอดจนการใชสื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมิใหผูเรียนเกิดความเบื่อ

2546, หนา 64) โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

รเรียนรูและตัวชี้วัดคุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยหลังจบชั้นประถมศึกษาปที่ 

ผูเรียนจะตองพูดแสดงความรูความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงและดูเลาเรื่องยอหรือสรุปจากเรื่องที่ฟงและดูตั้งคําถามตอบ

คําถามจากเรื่องที่ฟงและดูรวมทั้งประเมินความนาเชื่อถือจากการฟงและดูโฆษณาอยางมีเหตุผล พูดตามลําดับ

ขั้นตอนเรื่องตาง ๆ อยางชัดเจน พูดรายงาน หรือประเด็นคนควาจากการฟง การดู การสนทนา และพูดโนมนาวได

อยางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 40) 

การฟงเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญในการติดตอสื่อสาร โดยการรับสารจากบุคคลหรือสื่อ เชน วิทยุ 

โทรทัศนคอมพิวเตอร เปนตน การฟงมีความมุงหมายประการสําคัญเพื่อแสวงหาความรู และเสริมสรางสติปญญา 

การฟงที่จะสัมฤทธิ์ผลดังกลาวจะตองมีความสามารถจับใจความสําคัญ และใจความอันดับรองของเรื่องที่

รวดเร็วถูกตอง วิธีการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การฟงแลวเขาใจเรื่องที่ฟงคืออะไร ใครทํา ทําเมื่อไร ทําที่ไหน 

ทําอยางไร และเกิดผลอยางไร การเขาใจเนื้อหาสาระโดยแยกเปนความจริง และขอคิดเห็น ไดอยางชัดเจน 

การประเมินคาเรื่องที่ฟงวาเนื้อหานี้ไดถูกตอง และเหมาะสมมากหรือนอยเพียงใด โดยเหมาะสมกับเพศ วัย 

และชวงเวลาของกลุมผูฟงหรือไม การจดบันทึกใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟงอาน คิด และทบทวนหรือเผยแพร

ธิดา โมสิกรัตน, 2557, หนา 10) 

การสอนภาษาไทยใหบรรลุวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยทักษะในการเรียนรู ไดแก ทักษะ

การฟง การอาน การพูด และการเขียน ซึ่งทักษะเหลานี้ตางมีความสัมพันธกันตลอดเวลา โดยการจัดการเรียนรูตอง

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การใชสื่อที่เหมาะสม ความสนใจ และความตองการของผูเรียน โดยเฉพาะ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ไดกําหนดใหภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝน

จนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง 

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย มิไดมุงเพียงการอานออกเขียนไดแต

นนท่ีผลสัมฤทธิ์ของทักษะความเขาใจภาษา คือ การฟงและการอาน ทักษะการใชภาษาคือ การ

พูดและการเขียน จนสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือสื่อความคิด ความเขาใจ การหาเหตุผล แสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง เพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได จึงควรยึดแนวการสอนการสอนภาษาไทยใหสอดคลองกับการใช

ภาษาในชีวิต นําภาษาที่ผูเรียนพบเห็น และใชอยูในสถานที่ตาง ๆ เชน ที่บานที่โรงเรียน ตลาด ชุมชน ภาษาจาก

วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน มาเปนสื่อในการเรียนรูเพื่อที่ผูเรียนจํานําความรู ทักษะ และเจตคติที่ไดรับไปใช

ในชีวิต การสอนทักษะทั้งสี่ใหสัมพันธกันทั้งการฟง พูด อาน และเขียน ซึ่งเปนกระบวนการการใช

ภาษาที่ถูกตอง แตอาจจะแยกยอยออกฝกฝนแตละทักษะในกรณีการสอนซอมเสริมได การฝกฝนใหเรียนรูดวยความ

ปหลักเกณฑไดดวยตนเอง ฝกฝนให

ผูเรียนคนควาหาความรู และเรียนดวยตนเองโดยครูคอยแนะนํา ทั้งนี้เพื่อปลูกฝงนิสัยใครรู ใครเรียน และแสวงหา

ความรูดวยตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสนุกสนาน นาสนใจเพื่อใหผูเรียนเกิดไมเกิดความเบื่อหนายใน

ทั้งยังเปนการปลูกฝงความรักในการเรียนภาษาไทยอีกดวย การฝกใหเปนคนชางคิด ชางสังเกต 

การใชภาษาที่พบเห็นในท่ีตาง ๆ ซึ่งจะชวยใหเกิดความคิด และมีประสบการณกวางขวางยิ่งขึ้น ในการฝกทักษะถา

จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูที่ออนในทางทักษะ 

การเลือกใชวิธีที่เหมาะสมหลาย ๆ วิธีตลอดจนการใชสื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมิใหผูเรียนเกิดความเบื่อ

โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด

รเรียนรูและตัวชี้วัดคุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยหลังจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ผูเรียนจะตองพูดแสดงความรูความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงและดูเลาเรื่องยอหรือสรุปจากเรื่องที่ฟงและดูตั้งคําถามตอบ

เชื่อถือจากการฟงและดูโฆษณาอยางมีเหตุผล พูดตามลําดับ

ขั้นตอนเรื่องตาง ๆ อยางชัดเจน พูดรายงาน หรือประเด็นคนควาจากการฟง การดู การสนทนา และพูดโนมนาวได

สําคัญในการติดตอสื่อสาร โดยการรับสารจากบุคคลหรือสื่อ เชน วิทยุ 

โทรทัศนคอมพิวเตอร เปนตน การฟงมีความมุงหมายประการสําคัญเพื่อแสวงหาความรู และเสริมสรางสติปญญา 

การฟงที่จะสัมฤทธิ์ผลดังกลาวจะตองมีความสามารถจับใจความสําคัญ และใจความอันดับรองของเรื่องที่ฟงได

รวดเร็วถูกตอง วิธีการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การฟงแลวเขาใจเรื่องที่ฟงคืออะไร ใครทํา ทําเมื่อไร ทําที่ไหน  

ทําอยางไร และเกิดผลอยางไร การเขาใจเนื้อหาสาระโดยแยกเปนความจริง และขอคิดเห็น ไดอยางชัดเจน  

อง และเหมาะสมมากหรือนอยเพียงใด โดยเหมาะสมกับเพศ วัย  

และชวงเวลาของกลุมผูฟงหรือไม การจดบันทึกใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟงอาน คิด และทบทวนหรือเผยแพร

าพนั้นตองอาศัยทักษะในการเรียนรู ไดแก ทักษะ

การฟง การอาน การพูด และการเขียน ซึ่งทักษะเหลานี้ตางมีความสัมพันธกันตลอดเวลา โดยการจัดการเรียนรูตอง

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การใชสื่อที่เหมาะสม ความสนใจ และความตองการของผูเรียน โดยเฉพาะ



 

 

นิทานเปนสิ่งที่สําคัญตอชีวิตเด็กชวยใหเด็กมีความสุขใหแงคิดและคติสอนใจการจัดประสบการณใหเด็กโดยใชนิทาน

เปนสิ่งจําเปนเพราะการเลานิทาน สามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา และเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

อินทนิล, 2553, หนา 5)  

ในปการศึกษา 2561 

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 

พบวา นักเรียนสรุปความไมถูกตอง สงผลใหเวลาฟง หรืออานไมเขาใจวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอยางไร 

ทําใหไมเขาใจขอสรุปของเรื่องตามมาดวย สิ่งเหลานี้เปนสาเหตุใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา และยังมี

ผลกระทบตอไปในการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นอี

 จากความสําคัญขางตน ผูวิจัยตระหนักปญหาดังกลาว จึงไดคิดหาแนวทางการแกปญหา เพื่อนํามา

พัฒนาการฟงเพื่อสรุปความ ผูทําวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุป

ความที่สอนโดยใชนิทานเพลงของนักเรียน และพัฒนาการเรียนกา

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน 

ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2561 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

บานโคก อําเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน จํานวน 

Sampling)  

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

1. ตัวแปรตน คือ การสอนฟงเ

2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความ

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชทดลอง 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

สิ่งที่สําคัญตอชีวิตเด็กชวยใหเด็กมีความสุขใหแงคิดและคติสอนใจการจัดประสบการณใหเด็กโดยใชนิทาน

เปนสิ่งจําเปนเพราะการเลานิทาน สามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา และเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2561 ผูวิจัยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชุมชนบานโคก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 โดยการจัดการเรียนการสอนไดตรวจสมุดและแบบฝกทักษะของนักเรียน 

ปความไมถูกตอง สงผลใหเวลาฟง หรืออานไมเขาใจวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอยางไร 

ทําใหไมเขาใจขอสรุปของเรื่องตามมาดวย สิ่งเหลานี้เปนสาเหตุใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา และยังมี

ผลกระทบตอไปในการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นอกีดวย 

จากความสําคัญขางตน ผูวิจัยตระหนักปญหาดังกลาว จึงไดคิดหาแนวทางการแกปญหา เพื่อนํามา

พัฒนาการฟงเพื่อสรุปความ ผูทําวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุป

ความที่สอนโดยใชนิทานเพลงของนักเรียน และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย  
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน 

2561 รวมทั้งสิ้นจํานวน 169 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 

บานโคก อําเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน จํานวน 17 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน คือ การสอนฟงเพื่อสรุปความโดยใชนิทานเพลง 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความ 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ การฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลง 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชทดลอง 10 ชั่วโมง 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

สิ่งที่สําคัญตอชีวิตเด็กชวยใหเด็กมีความสุขใหแงคิดและคติสอนใจการจัดประสบการณใหเด็กโดยใชนิทาน

เปนสิ่งจําเปนเพราะการเลานิทาน สามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา และเตรียมความพรอมใหกับเด็ก (ไพพรรณ 

การวัด และประเมินผลสัมฤทธิ ์

โรงเรียนชุมชนบานโคก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โดยการจัดการเรียนการสอนไดตรวจสมุดและแบบฝกทักษะของนักเรียน  

ปความไมถูกตอง สงผลใหเวลาฟง หรืออานไมเขาใจวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอยางไร 

ทําใหไมเขาใจขอสรุปของเรื่องตามมาดวย สิ่งเหลานี้เปนสาเหตุใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา และยังมี

จากความสําคัญขางตน ผูวิจัยตระหนักปญหาดังกลาว จึงไดคิดหาแนวทางการแกปญหา เพื่อนํามา

พัฒนาการฟงเพื่อสรุปความ ผูทําวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุป

รสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน  

ปการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมชน

คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

 ในปการศึกษา 2561 



 

 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์การทดสอบการฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลง

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

2. การฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลง หมายถึง การฟงนิทานเพลงที่มีจุดมุงหมายเพื่อสรุปใจความสําคัญ 

โดยที่ผูฟงมีทักษะตาง ๆ ไดแก ความรู ความจํา การเลาเรื่อง การตอบคําถาม การประยุกตใช การวิเคราะห 

สังเคราะห และการประเมินคา ซึ่งอาศัยการตอบคําถามวา ใคร ทําอะไร

3. นิทานเพลง หมายถึง เรื่องราวที่แตงขึ้นมีการสอดแทรกความรู ขอคิดคติสอนใจ โดยนํามาเรียบเรียง 

ทํานอง เนื้อรอง ถายทอดออกมาเปนบทเพลงท่ีผูวิจัยไดคัดเลือกมา

1) ตนไมเเหงความหวัง

3) อีกากับนกท้ังหลาย

5) มดกับนกพิราบ

7) สุนัขจิ้งจอกหางดวน

9) ลมเหนือกับพระอาทิตย

 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

7. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยทางการศึกษา เรื่อง 

โดยใชนิทานเพลง” ผูวิจัยมีลําดับขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

4. แบบแผนการทดลอง

5. การดําเนินการทดลอง

6. การวิเคราะหขอมูล 

7. สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

 

ประชากรที่ใชในการวิจัย

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน รวมทั้งสิ้นจํานวน 

  

 

 

ตัวแปรตน 

การสอนโดยใชนิทานเพลง

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์การทดสอบการฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลง

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยการทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น

การฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลง หมายถึง การฟงนิทานเพลงที่มีจุดมุงหมายเพื่อสรุปใจความสําคัญ 

โดยที่ผูฟงมีทักษะตาง ๆ ไดแก ความรู ความจํา การเลาเรื่อง การตอบคําถาม การประยุกตใช การวิเคราะห 

สังเคราะห และการประเมินคา ซึ่งอาศัยการตอบคําถามวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 

นิทานเพลง หมายถึง เรื่องราวที่แตงขึ้นมีการสอดแทรกความรู ขอคิดคติสอนใจ โดยนํามาเรียบเรียง 

ทํานอง เนื้อรอง ถายทอดออกมาเปนบทเพลงท่ีผูวิจัยไดคัดเลือกมา ประกอบดวย 

ตนไมเเหงความหวัง  2) หนูกับกบ  

อีกากับนกท้ังหลาย  4) หนูเมืองกับหนูบานนอก 

มดกับนกพิราบ   6) กวางกับองุน 

สุนัขจิ้งจอกหางดวน  8) ราชาหนาโง 

ลมเหนือกับพระอาทิตย  10) สุนัขจิ้งจอกกับสิงโตเเก  

 

การวิจัยทางการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ผูวิจัยมีลําดับขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบแผนการทดลอง 

การดําเนินการทดลอง 

การวิเคราะหขอมูล  

สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน รวมทั้งสิ้นจํานวน 

การสอนโดยใชนิทานเพลง 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์การ
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์การทดสอบการฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลง

โดยการทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

การฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลง หมายถึง การฟงนิทานเพลงที่มีจุดมุงหมายเพื่อสรุปใจความสําคัญ 

โดยที่ผูฟงมีทักษะตาง ๆ ไดแก ความรู ความจํา การเลาเรื่อง การตอบคําถาม การประยุกตใช การวิเคราะห 

ที่ไหน เมื่อไร อยางไร  

นิทานเพลง หมายถึง เรื่องราวที่แตงขึ้นมีการสอดแทรกความรู ขอคิดคติสอนใจ โดยนํามาเรียบเรียง 

  

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอน

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน รวมทั้งสิ้นจํานวน 169 คน

ตัวแปรตาม  

ผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความ 



 

 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 17 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย

1.แผนการจัดการเรียนรู

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการฟงเพื่อสรุปความกอนเรียนและหลังเรียน

 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรูการฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลง 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเ

เพื่อสรุปความจากนิทานเพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

รวม 10 ชั่วโมง ไดทําการสรางตามลําดับขั้นตอนดังน้ี

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

จํานวน 10 เพลง 

ปที่ 5 จํานวน 17 คน 

ปที่ 5 เรื่องการฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

รายวิชาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง เพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 

รวม 10 ชั่วโมง 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู 

ตรวจสอบความถูกตองของแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขตามขอแนะนําของอาจารย

ที่ปรึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 

ในแผนการจัดการเรียนรูดานภาษา ความเที่ยงตรงของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวัดประเมินผล ความชัดเจน ความถูกตองของภาษาที่ใช และนําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ

มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง 

การใหคะแนน ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมชนบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ชัย 

คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลง 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการฟงเพื่อสรุปความกอนเรียนและหลังเรียน

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรูการฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลง  

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล แผนการจัดการเรียนรูการฟง

เพื่อสรุปความจากนิทานเพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 จํานวน 10 แผน แผนละ 

ชั่วโมง ไดทําการสรางตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

1.1 ศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

1.2 ศึกษาหลักการและวิธีการสอน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1.3 ศึกษาหลักสูตร คนควาขอมูล คูมือการจัดการเรียนรู  หลักสูตรโรงเรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับการจัดทําหนวยการเรียนรู

1.4 ผูทําวิจัยคัดเลือกนิทานเพลง เปนนิทานเพลงที่มีความหมายดี ใหขอคิดแกผูฟง 

1.5 นํานิทานเพลง นําไปใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

1.6 สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ชั้นปร

เรื่องการฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหสอดคลองกับคําอธิบาย

รายวิชาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง เพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 10 

1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูการฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลงของนักเรียน

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู 

ตรวจสอบความถูกตองของแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขตามขอแนะนําของอาจารย

1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูการฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลงของนักเรียน

ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ 

ในแผนการจัดการเรียนรูดานภาษา ความเที่ยงตรงของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน 

มินผล ความชัดเจน ความถูกตองของภาษาที่ใช และนําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ

มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item – Objective  Congruence 

สมนึก ภัททิยธนี, 2537) 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

โรงเรียนชุมชนบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ชัย 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการฟงเพื่อสรุปความกอนเรียนและหลังเรียน 

ครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล แผนการจัดการเรียนรูการฟง 

แผน แผนละ 1 ชั่วโมง  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ศึกษาหลักการและวิธีการสอน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ศึกษาหลักสูตร คนควาขอมูล คูมือการจัดการเรียนรู  หลักสูตรโรงเรียน 

เกี่ยวกับการจัดทําหนวยการเรียนรู 

ผูทําวิจัยคัดเลือกนิทานเพลง เปนนิทานเพลงที่มีความหมายดี ใหขอคิดแกผูฟง 

นํานิทานเพลง นําไปใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 

ใหสอดคลองกับคําอธิบาย

10 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง  

รุปความจากนิทานเพลงของนักเรียน 

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู 

ตรวจสอบความถูกตองของแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขตามขอแนะนําของอาจารย

การเรียนรูการฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลงของนักเรียน 

คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ  

ในแผนการจัดการเรียนรูดานภาษา ความเที่ยงตรงของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน 

มินผล ความชัดเจน ความถูกตองของภาษาที่ใช และนําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 

Objective  Congruence หรือ IOC) โดยมีเกณฑ 



 

 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ไปปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชดําเนินการวิจัย

ตอไป 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความกอนเรียนและหลังเรียน ตามลําดับขั้นตอน

ดังนี ้

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

กับจุดประสงคการเรียนรูในเรื่องท่ีตองการสรางแบบทดสอบ 

ขอ ตองการจริงจํานวน 30 ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค

และใหขอเสนอแนะ 

เชิงพฤติกรรม โดยวิธีของโรวิเนลลี่ 

ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2537)

ขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง 

กับนักเรียนที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง

กับนักเรียนที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง นําผลการทดลองมาหาคุณภาพของขอสอบ หาคาคว

และคาอํานาจจําแนก (B) แลวเลือกขอสอบที่มีคาความยากระหวาง 

ทั้งฉบับอีกครั้งคาอํานาจจําแนก คือ ประสิทธิภาพในการจําแนกผูตอบเปนกลุมสูงกับกลุมต่ํา เขียนแทน

ดวยสัญลักษณ “ r ” มีคาตั้งแต  

เปนฉบับสมบูรณ เพื่อใชจริง 
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+1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด

  0 หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด

  -1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด

1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูการฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลงของนักเรียน

ไปปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชดําเนินการวิจัย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความกอนเรียนและหลังเรียน ตามลําดับขั้นตอน

1.  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หรือหลักสูตร

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด 

กับจุดประสงคการเรียนรูในเรื่องท่ีตองการสรางแบบทดสอบ  

3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค 

4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ 

5. ผู เชี่ยวชาญประเมินความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค

โรวิเนลลี่ (Rovinelli) และ แฮมเบลตัน (R.K. Hambletan) 

) 

ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอสอบน้ันวัดหาจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ใหคะแนน  0 เมื่อแนใจวาขอสอบน้ันวัดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอสอบนั้นวัดหาจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

6. นําคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญลงความเห็นมาหาคา IOC ของขอสอบรายขอ คัดเลือก

ขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต  0.50  ขึ้นไป ทําการทดสอบหาความเชื่อมั่น

7. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

กับนักเรียนที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง 

8. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดรับการแกไขแลวไปทดลอง

กับนักเรียนที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง นําผลการทดลองมาหาคุณภาพของขอสอบ หาคาคว

แลวเลือกขอสอบที่มีคาความยากระหวาง .20 ถึง .80 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

ทั้งฉบับอีกครั้งคาอํานาจจําแนก คือ ประสิทธิภาพในการจําแนกผูตอบเปนกลุมสูงกับกลุมต่ํา เขียนแทน

มีคาตั้งแต  ( 0 - 1.00 )  r  ทีเ่หมาะสม  r  > 0.20 

9. จัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ
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รียนรูมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด 

หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด 

หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด 

นําแผนการจัดการเรียนรูการฟงเพื่อสรุปความจากนิทานเพลงของนักเรียน 

ไปปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชดําเนินการวิจัย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความกอนเรียนและหลังเรียน ตามลําดับขั้นตอน

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หรือหลักสูตร

วิเคราะหความสัมพันธระหวางสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด  

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ 3ทาน เพื่อตรวจสอบ 

ผู เชี่ยวชาญประเมินความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค 

R.K. Hambletan) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน  

เมื่อแนใจวาขอสอบน้ันวัดหาจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อแนใจวาขอสอบน้ันวัดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ใจวาขอสอบนั้นวัดหาจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ของขอสอบรายขอ คัดเลือก

ขึ้นไป ทําการทดสอบหาความเชื่อมั่น 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดรับการแกไขแลวไปทดลอง 

กับนักเรียนที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง นําผลการทดลองมาหาคุณภาพของขอสอบ หาคาความยาก (P)  

หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

ทั้งฉบับอีกครั้งคาอํานาจจําแนก คือ ประสิทธิภาพในการจําแนกผูตอบเปนกลุมสูงกับกลุมต่ํา เขียนแทน 

จัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ 



 

 

แบบแผนการทดลอง

การวิจัยในครั้ งนี้  ผู วิจัยไดดํา เนินการทดลองโดยการใชนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่

 

กอนเรียน 

T1 

  

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง

 

การดําเนินการทดลอง

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

โดยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้

1. อธิบายและชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชนิทานเพลงในการฟงเพื่อสรุปความ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหนักเรียนเขาใจ

2. ทดสอบกอนเรียน 

จากนิทานเพลง 

3.  ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดบันทึกคะแนนการทํากิจกรรมกลุม 

และการทําแบบฝกทักษะ 

4. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

5. เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดนําไปประมวลผลและวิเคราะห

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู วิจัยได ใชโ

ในการวิเคราะหตามลําดับดังนี้

 วิ เคราะหผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลงระหวางกอนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

สถิติพื้นฐานเพื่อใชใน

มาตรฐาน (Standard Deviation)

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์กอน

และหลังของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร 

สําเร็จรูป 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
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แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยในครั้ งนี้  ผู วิจัยไดดํา เนินการทดลองโดยการใชนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองดวยตนเองตามขั้นตอน ดังน้ี

ทดลอง  

X    

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 

T1 แทน ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 

X  แทน ทดลองโดยการใชนิทานเพลง 

T2 แทน ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

การดําเนินการทดลอง 

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

โดยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี ้

อธิบายและชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชนิทานเพลงในการฟงเพื่อสรุปความ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหนักเรียนเขาใจ 

ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบบันทึกวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฟงเพื่อสรุปความ

ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดบันทึกคะแนนการทํากิจกรรมกลุม 

ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test)  

เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดนําไปประมวลผลและวิเคราะห 

การวิเคราะหขอมูล  

ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู วิจัยได ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอน

ในการวิเคราะหตามลําดับดังนี ้

วิ เคราะหผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลงระหวางกอนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติพื้นฐานเพื่อใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean)

Standard Deviation) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์กอน

และหลังของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร t-test แบบ dependent (one group design) 
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การวิจัยในครั้ งนี้  ผู วิจัยไดดํา เนินการทดลองโดยการใชนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์

ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองดวยตนเองตามขั้นตอน ดังน้ี 

หลังเรียน 

T2 

5 โรงเรียนชุมชนบานโคก 

อธิบายและชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชนิทานเพลงในการฟงเพื่อสรุปความ  

ดวยแบบบันทึกวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฟงเพื่อสรุปความ 

ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดบันทึกคะแนนการทํากิจกรรมกลุม  

ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอน 

วิเคราะหผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลงระหวางกอนเรียน 

Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์กอน

dependent (one group design) คํานวณโดยใชโปรแกรม



 

 

8. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เพลง พบวา ผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลง มีผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความ 

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

ตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลงระหวางกอนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

 

คะแนน 
กอนเรียน 

หลังเรียน 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 1 แสดงวาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลงของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต 

สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดวา ผลการวิเคราะหขอมูล การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์

การอานออกเสียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

9. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

ที่สอนโดยใชนิทานเพลง สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

   จากการวิจัยผลสัมฤทธ์ิการฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

พบวา เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งขึ้น คือ ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของมณีรัตน กรรณิกา และอภิราดี จันทรแสง 

โทรทัศน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

มีคะแนนทดสอบทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชรายการโทรทัศนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับ

แนวคิดของกันนภัค เพชรรัตน 

ปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการมีพัฒนาการลาชา โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดาน

การฟงของเด็กปฐมวัยที่มีสภาวะเสี่ยงตอการมีพัฒนาการลาชาโดยใชนิทานภาพหลังเรียนสูงกว

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดรสสุคนธ แนวบุตร

จัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใชกิจกรรมการเลา

นิทานพื้นบาน และเปรียบเทียบทักษะการฟงและการพูดของเด็ก

พื้นบาน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานพื้นบานมีความสามารถทางภาษาดาน
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ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลง มีผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความ 

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1 

แสดงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลงระหวางกอนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

N x� S.D. t 
17 17.12 2.20  

19.371 
17 25.24 2.77 

05  

แสดงวาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลงของนักเรียนชั้น

หลังเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต 

สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดวา ผลการวิเคราะหขอมูล การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์

การอานออกเสียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชนิทาน พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกว

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

ที่สอนโดยใชนิทานเพลง สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

จากการวิจัยผลสัมฤทธ์ิการฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

พบวา เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งขึ้น คือ ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของมณีรัตน กรรณิกา และอภิราดี จันทรแสง (2559) ที่ศึกษาการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชรายการ

โทรทัศน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนฟาแดดสูงยางวิทยาคาร ผลการวิจัยพบวา นักเรียน

มีคะแนนทดสอบทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชรายการโทรทัศนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับ

แนวคิดของกันนภัค เพชรรัตน (2559) ที่ศึกษาการใชนิทานภาพเพื่อพัฒนาความสามารถดานการฟงสําหรับเด็ก

ปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการมีพัฒนาการลาชา โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดาน

การฟงของเด็กปฐมวัยที่มีสภาวะเสี่ยงตอการมีพัฒนาการลาชาโดยใชนิทานภาพหลังเรียนสูงกว

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดรสสุคนธ แนวบุตร และศรีกัญภัสสร รังสีบวรกุล 

จัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใชกิจกรรมการเลา

นิทานพื้นบาน และเปรียบเทียบทักษะการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลานิทาน

พื้นบาน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานพื้นบานมีความสามารถทางภาษาดาน
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ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยใชนิทาน

ผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลง มีผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความ หลังเรียนสูงกวากอน

แสดงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลงระหวางกอนเรียน 

Sig (2-tailed) 
 

0.00* 

แสดงวาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลงของนักเรียนชั้น

หลังเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต .05 

สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดวา ผลการวิเคราะหขอมูล การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ ์

ที่สอนโดยใชนิทาน พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การฟงเพื่อสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  

5 ที่สอนโดยใชนิทานเพลง 

พบวา เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งขึ้น คือ ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 

าการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชรายการ

โรงเรียนฟาแดดสูงยางวิทยาคาร ผลการวิจัยพบวา นักเรียน 

มีคะแนนทดสอบทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยใชรายการโทรทัศนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับ

ที่ศึกษาการใชนิทานภาพเพื่อพัฒนาความสามารถดานการฟงสําหรับเด็ก

ปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการมีพัฒนาการลาชา โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดาน

การฟงของเด็กปฐมวัยที่มีสภาวะเสี่ยงตอการมีพัฒนาการลาชาโดยใชนิทานภาพหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

และศรีกัญภัสสร รังสีบวรกุล (2557) ที่ศึกษา 

จัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใชกิจกรรมการเลา

ปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลานิทาน

พื้นบาน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานพื้นบานมีความสามารถทางภาษาดาน



 

 

การฟงและการพูดทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ดานการฟง โดยภาพรวมหลังการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 

ดานการพูด โดยภาพรวมหลังการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 

การจัดกิจกรรมโดยใชนิทานพื้นบานดานการฟง การพูด สูงกวาความสามารถทางภาษากอนการจัดกิจกรรมโดยใช

นิทานพื้นบานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

สีสถาน และศรีกัญภัสสร รังสีบวรกุล 

ชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการฟง

และการพูดภาษาไทย ดวยกิจกรรมเลา

ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแผนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการฟงและ

การพูดดวยกิจกรรมการเลานิทาน ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 

นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 มีทักษะการฟงกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 มีทักษะการพูดกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

จากผลการวิจัย การพัฒนากา

ทางการฟงเพื่อสรุปความ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนกอนเรียนแลว พบวามีความแตกตางอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้

เนื่องมาจากนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง มีสวนรวมในการทํากิจกรรมของการฟงเพื่อสรุปความที่ส

เพลง ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูอยางสนุกสนาน เปนผลทําใหนักเรียนมีความเขาใจการสรุป

ความจากการฟงนิทานเพลงเปนการเรียนรูที่คงทน สามารถนําความรู ความสามารถในทักษะการฟง ทักษะการสรุป

ความตาง ๆ มาใชในการเรียนรูตอไป และสามารถนํา

ได 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช

สรุปความไดในทุกเรื่อง ทุกกิจกรรมที่สอน ขอสําคัญจะตองรู เขาใจวิธีการ 

และชัดเจน 

   

ไดนั้นครูควรคํานึงถึงความแตกตางในดานความสามรถของแตละบุคคล

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

   

การโทรทัศน การฟงประกอบการดู การฟงสารคดี ฯลฯ
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การฟงและการพูดทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ดานการฟง โดยภาพรวมหลังการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 

ยภาพรวมหลังการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 17.06 ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยหลัง

การจัดกิจกรรมโดยใชนิทานพื้นบานดานการฟง การพูด สูงกวาความสามารถทางภาษากอนการจัดกิจกรรมโดยใช

นิทานพื้นบานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของนัดทพร 

สีสถาน และศรีกัญภัสสร รังสีบวรกุล (2557) ที่ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาไทยของนักเรียน

โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการฟง

และการพูดภาษาไทย ดวยกิจกรรมเลานิทาน ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 

ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแผนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการฟงและ

การพูดดวยกิจกรรมการเลานิทาน ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 มีคาเทากับ 0.8370 หรือคิ

มีทักษะการฟงกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

มีทักษะการพูดกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

จากผลการวิจัย การพัฒนาการฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลง พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการฟงเพื่อสรุปความ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนกอนเรียนแลว พบวามีความแตกตางอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้

เนื่องมาจากนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง มีสวนรวมในการทํากิจกรรมของการฟงเพื่อสรุปความที่ส

เพลง ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูอยางสนุกสนาน เปนผลทําใหนักเรียนมีความเขาใจการสรุป

ความจากการฟงนิทานเพลงเปนการเรียนรูที่คงทน สามารถนําความรู ความสามารถในทักษะการฟง ทักษะการสรุป

ความตาง ๆ มาใชในการเรียนรูตอไป และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน และสถานการณตาง ๆ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูการฟงเพื่อ

สรุปความไดในทุกเรื่อง ทุกกิจกรรมที่สอน ขอสําคัญจะตองรู เขาใจวิธีการ และขั้นตอนการสรุปความอยางถูกตอง

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถการฟงเพื่อสรุปความ

ไดนั้นครูควรคํานึงถึงความแตกตางในดานความสามรถของแตละบุคคล 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

 1. ควรพัฒนาการฟงเพื่อสรุปความโดยใชสื่ออื่น ๆ เชน การฟงขาว การฟงวิทยุ 

การโทรทัศน การฟงประกอบการดู การฟงสารคดี ฯลฯ 

 2. ควรใชนิทานเพลงในการพัฒนาความสามารถของผูเรียนในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ตอไป
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การฟงและการพูดทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ดานการฟง โดยภาพรวมหลังการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 16.28 

ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยหลัง

การจัดกิจกรรมโดยใชนิทานพื้นบานดานการฟง การพูด สูงกวาความสามารถทางภาษากอนการจัดกิจกรรมโดยใช

องกับผลการศึกษาของนัดทพร  

ที่ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาไทยของนักเรียน

โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการฟง

มีประสิทธิภาพเทากับ 90.86/88.52 

ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแผนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการฟงและ

หรือคิดเปนรอยละ 83.70 

มีทักษะการฟงกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มีทักษะการพูดกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

รฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทานเพลง พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการฟงเพื่อสรุปความ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนกอนเรียนแลว พบวามีความแตกตางอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้

เนื่องมาจากนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง มีสวนรวมในการทํากิจกรรมของการฟงเพื่อสรุปความที่สอนโดยใชนิทาน

เพลง ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูอยางสนุกสนาน เปนผลทําใหนักเรียนมีความเขาใจการสรุป

ความจากการฟงนิทานเพลงเปนการเรียนรูที่คงทน สามารถนําความรู ความสามารถในทักษะการฟง ทักษะการสรุป

ไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน และสถานการณตาง ๆ 

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูการฟงเพื่อ

และขั้นตอนการสรุปความอยางถูกตอง

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถการฟงเพื่อสรุปความ 

ชสื่ออื่น ๆ เชน การฟงขาว การฟงวิทยุ  

ควรใชนิทานเพลงในการพัฒนาความสามารถของผูเรียนในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ตอไป 
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การใชนิทานคติธรรมเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการอานออกเสียง

อุษาวดี  มากกรัด

บทคัดยอ  
          การวิจัยเรื่อง การใชนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

การวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

โดยใชนิทาน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

บานเลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึก

การวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 

คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูการอาน

ออกเสียงโดยใชนิทาน และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทาน สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิจัย 

ไดแก รอยละ (Percentage), 

Deviation) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแบบนอนพาราเมติก 

เพื่อเปรยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง

 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานออกเสี

นิทาน พบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 

คําสําคัญ : ทักษะการอานออกเสยีง 
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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การวิจัยเรื่อง การใชนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

โดยใชนิทาน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเสี้ยวนอย ตําบล

บานเลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 

การวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบานเสี้ยวนอย ตําบลบานเลา 

อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จํานวน 

คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูการอาน

ออกเสียงโดยใชนิทาน และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทาน สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิจัย 

Percentage), คาเฉลี่ย (�̅) (Arithmetic Mean), คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแบบนอนพาราเมติก (Nonparametric) ใชสูตร Wilcoxon sing rang test 

เพื่อเปรยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

นิทาน พบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ทักษะการอานออกเสยีง 1, การอานออกเสียง 2, นิทานคติธรรม 3 
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การวิจัยเรื่อง การใชนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปน

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอน

โรงเรียนบานเสี้ยวนอย ตําบล

ษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กลุมเปาหมายที่ใชใน

โรงเรียนบานเสี้ยวนอย ตําบลบานเลา 

จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 11 

คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูการอาน

ออกเสียงโดยใชนิทาน และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทาน สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิจัย 

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard 

Wilcoxon sing rang test 

ยงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใช

นิทาน พบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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"The using of moral tales to development of reading aloud 

Prathomsuksa 4 students" was a semi-experimental research. The objective was to develop 

reading aloud acheiement by using moral tales for Prathomsuksa 4 students. The population 

used in this research was Prathomsuksa 4 students at Ban Siao Noi School, Ban Lao Subdistrict, 

Muang District, Chaiyaphum Province. Chaiyaphum Primary Education Area Office 1, who studying 

in the academic year 2018. The subjects used in the research are students in Prathomsuksa 4 

students of 11 students by selecting a specific purposive sampling, tools used in the research 

include lesson plans for understanding by using moral tales and reading aloud achievement tests, 

through expert examination and consistency index (IOC) data analysis using statistical, analysis 

were analyzed using statistics, percentage, mean (�̅) and standard deviation (SD). Using a 

nonparametic test statistic using Wilcoxon sign rank test form to compare the results of scoring 

before and after class of the experimental group. Achievement reading test using tales Between 

before and after school for Prathomsuksa 4 students, can summarize the data analysis as follows.

The results of the study showed that learning achievement in reading aloud 

was significantly after learning higher than before studying at a significant .05 level.
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1. บทนํา  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมไดพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยโดยเนนการอานออก เขียนไดเพียงอยาง

เดียว แตจะเนนการสอนเพื่อการสื่อสารกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ และการใชภาษาในการแกปญหาในการ

ดํารงชีวิตดวย การสอนภาษาเปนเครื่องมือของการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองสามารถ

นําความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง นักเรียนจะตองมีการพัฒนากระบวนการ

เปนทักษะ ภาษาไทยเปนภาษาที่ตองใชเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศ

ตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู ความคิด วิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจน

นําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความ

เปนปกแผนของสังคมไทย คนไทยจึงตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย ตองทําความเขาใจศึกษาหลักเกณฑของ

ภาษาและฝกฝนใหมีทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปใชในการ

สื่อสารการเรียนรู การเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน และความจรรโลงใจ เพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเอง ชุมชน 

และประเทศชาติ (กรมวิชาการ

ออกเสียงเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการเรียนรู และต

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

นําไปสรางความรู ความคิด ไปใชในการตัดสินใจแกปญหา สรางวิสัยทัศน การดําเนินชีวิต และการสรางนิสัยรั

อาน (กรมวิชาการ, 2546, หนา 

จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยใน

ครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา ปญหาที่สําคัญในการอานของผูเรียนคือ นักเรียนอานออกเสียงไมคลอง อานไมถูกตอง และอาน

ออกเสียงไมชัดเจน ผูวิจัยจึงหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวโดยศึกษาจากงานวิจัยตาง ๆ พบวา มีแนวทางการแกไข

ปญหาที่หลากหลาย หนึ่งในแนวทางการแกไขปญหาคือ การใชนิทาน นักเรียนจะมีความสนใจในบทเรียนมาก หาก

บทเรียนนั้นมีการใชนิทานประกอบบทเรียนหรือกิจกรรม ซึ่งการพัฒนาเด็กใหเปนทั้

สื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก สอดคลองกับวิชัย วงษใหญ 

เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและสามารถพัฒนาเด็กใหมีความรูคูความดีวา 

เรียนรู ที่เสริมสรางกระบวนการคิดจินตนาการเด็กๆ ทุกคนชอบฟงนิทาน เด็กจะไมเบื่อถาครูสามารถเลาเรื่องได

อยางสนุกสนานเราความสนใจฝกทักษะ การฟง ความคิด คานิยม คุณธรรม จริยธรรม โดย ผานนิทาน

จากผลการวิจัยของสุภัสสร วัชรคุปต 

เสียง พบวา สามารถใชนิทานเปนสื่อการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู สามารถพัฒนาทักษะ

ทางภาษาของเด็กทําใหเด็กเปนทั้งคนเกงและคนดี ซึ่งจากการไดสัมภาษณครูในโรงเรียนบานเสี้ยวนอย พบวา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

นักเรียนบางคนยัง ตองฝกอานมาก ๆ เพราะสวนใหญจะอานประสมเปนคําใหถูกตองไมไดและยังไมคลองแคลว

เทาที่ควรจึงทําใหการเรียนรูในหองเรียนชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ซึ่งทําใหผูวิจัยไดเล็งเห็นวานักเรี

ขาดทักษะการอานออกเสียงนักเรียนบางสวนมีปญหาในการอานออกเสียง อานไมชัดเจนอานไมถูกตองอักขรวิธี 

และอานไมคลองแคลว และเนื่องจากผูวิจัยไดสังเกตพบวาในวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ที่มีผลการเรียน อยูในระดับปานกลาง อานออกเ

ทางการเรียนเปนอยางมากรวมทั้งมีผลกระทบตอการเรียนในวิชาอื่นๆ อีกดวย ซึ่งถาหากนักเรียน ไมสามารถอาน
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมไดพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยโดยเนนการอานออก เขียนไดเพียงอยาง

แตจะเนนการสอนเพื่อการสื่อสารกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ และการใชภาษาในการแกปญหาในการ

ดํารงชีวิตดวย การสอนภาษาเปนเครื่องมือของการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองสามารถ

นําความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง นักเรียนจะตองมีการพัฒนากระบวนการคิด เรียนรูจากประสบการณ ใชภาษา

เปนทักษะ ภาษาไทยเปนภาษาที่ตองใชเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศ

ตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู ความคิด วิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจน

นําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคม ดังนั้น ภาษาไทยจึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต และความ

เปนปกแผนของสังคมไทย คนไทยจึงตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย ตองทําความเขาใจศึกษาหลักเกณฑของ

ภาษาและฝกฝนใหมีทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปใชในการ

สื่อสารการเรียนรู การเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน และความจรรโลงใจ เพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเอง ชุมชน 

กรมวิชาการ, 2545, หนา 7) การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยนั้น การอาน

ออกเสียงเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการเรียนรู และตองฝกฝนทักษะการอานใหกับผูเรียนเปนอยางมาก  ซึ่งใน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหใชทักษะการอาน

นําไปสรางความรู ความคิด ไปใชในการตัดสินใจแกปญหา สรางวิสัยทัศน การดําเนินชีวิต และการสรางนิสัยรั

หนา 180 -181)   

จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยใน

ครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา ปญหาที่สําคัญในการอานของผูเรียนคือ นักเรียนอานออกเสียงไมคลอง อานไมถูกตอง และอาน

จน ผูวิจัยจึงหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวโดยศึกษาจากงานวิจัยตาง ๆ พบวา มีแนวทางการแกไข

ปญหาที่หลากหลาย หนึ่งในแนวทางการแกไขปญหาคือ การใชนิทาน นักเรียนจะมีความสนใจในบทเรียนมาก หาก

บทเรียนนั้นมีการใชนิทานประกอบบทเรียนหรือกิจกรรม ซึ่งการพัฒนาเด็กใหเปนทั้งคนเกงและคนดีครูควรเลือกใช

สื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก สอดคลองกับวิชัย วงษใหญ (2549, หนา 66) 

เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและสามารถพัฒนาเด็กใหมีความรูคูความดีวา “วัยเด็กเล็กจะใชสมองซีกขวาในการ

วนการคิดจินตนาการเด็กๆ ทุกคนชอบฟงนิทาน เด็กจะไมเบื่อถาครูสามารถเลาเรื่องได

อยางสนุกสนานเราความสนใจฝกทักษะ การฟง ความคิด คานิยม คุณธรรม จริยธรรม โดย ผานนิทาน

จากผลการวิจัยของสุภัสสร วัชรคุปต (2547, หนา 23) ที่นํานิทานมาใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานอ

เสียง พบวา สามารถใชนิทานเปนสื่อการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู สามารถพัฒนาทักษะ

ทางภาษาของเด็กทําใหเด็กเปนทั้งคนเกงและคนดี ซึ่งจากการไดสัมภาษณครูในโรงเรียนบานเสี้ยวนอย พบวา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ยังขาดทักษะการอานอยางมากดังบทสัมภาษณของครูทานหนึ่งกลาววา 

นักเรียนบางคนยัง ตองฝกอานมาก ๆ เพราะสวนใหญจะอานประสมเปนคําใหถูกตองไมไดและยังไมคลองแคลว

เทาที่ควรจึงทําใหการเรียนรูในหองเรียนชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ซึ่งทําใหผูวิจัยไดเล็งเห็นวานักเรี

ขาดทักษะการอานออกเสียงนักเรียนบางสวนมีปญหาในการอานออกเสียง อานไมชัดเจนอานไมถูกตองอักขรวิธี 

และอานไมคลองแคลว และเนื่องจากผูวิจัยไดสังเกตพบวาในวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ที่มีผลการเรียน อยูในระดับปานกลาง อานออกเสียงไดถูกตองคอนขางนอย จํานวน 11 คน ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเปนอยางมากรวมทั้งมีผลกระทบตอการเรียนในวิชาอื่นๆ อีกดวย ซึ่งถาหากนักเรียน ไมสามารถอาน
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมไดพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยโดยเนนการอานออก เขียนไดเพียงอยาง

แตจะเนนการสอนเพื่อการสื่อสารกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ และการใชภาษาในการแกปญหาในการ

ดํารงชีวิตดวย การสอนภาษาเปนเครื่องมือของการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองสามารถ

คิด เรียนรูจากประสบการณ ใชภาษา

เปนทักษะ ภาษาไทยเปนภาษาที่ตองใชเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศ

ตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู ความคิด วิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจน

มั่นคงทางสังคม ดังนั้น ภาษาไทยจึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต และความ

เปนปกแผนของสังคมไทย คนไทยจึงตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย ตองทําความเขาใจศึกษาหลักเกณฑของ

ภาษาและฝกฝนใหมีทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปใชในการ

สื่อสารการเรียนรู การเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน และความจรรโลงใจ เพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเอง ชุมชน 

การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยนั้น การอาน

องฝกฝนทักษะการอานใหกับผูเรียนเปนอยางมาก  ซึ่งใน

ไดกําหนดใหใชทักษะการอาน

นําไปสรางความรู ความคิด ไปใชในการตัดสินใจแกปญหา สรางวิสัยทัศน การดําเนินชีวิต และการสรางนิสัยรักการ

จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยใน

ครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา ปญหาที่สําคัญในการอานของผูเรียนคือ นักเรียนอานออกเสียงไมคลอง อานไมถูกตอง และอาน

จน ผูวิจัยจึงหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวโดยศึกษาจากงานวิจัยตาง ๆ พบวา มีแนวทางการแกไข

ปญหาที่หลากหลาย หนึ่งในแนวทางการแกไขปญหาคือ การใชนิทาน นักเรียนจะมีความสนใจในบทเรียนมาก หาก

งคนเกงและคนดีครูควรเลือกใช

) ไดกลาวถึงสื่อการสอนที่

วัยเด็กเล็กจะใชสมองซีกขวาในการ

วนการคิดจินตนาการเด็กๆ ทุกคนชอบฟงนิทาน เด็กจะไมเบื่อถาครูสามารถเลาเรื่องได

อยางสนุกสนานเราความสนใจฝกทักษะ การฟง ความคิด คานิยม คุณธรรม จริยธรรม โดย ผานนิทาน” 

ที่นํานิทานมาใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานออก

เสียง พบวา สามารถใชนิทานเปนสื่อการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู สามารถพัฒนาทักษะ

ทางภาษาของเด็กทําใหเด็กเปนทั้งคนเกงและคนดี ซึ่งจากการไดสัมภาษณครูในโรงเรียนบานเสี้ยวนอย พบวา

างมากดังบทสัมภาษณของครูทานหนึ่งกลาววา “เด็ก

นักเรียนบางคนยัง ตองฝกอานมาก ๆ เพราะสวนใหญจะอานประสมเปนคําใหถูกตองไมไดและยังไมคลองแคลว

เทาที่ควรจึงทําใหการเรียนรูในหองเรียนชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ซึ่งทําใหผูวิจัยไดเล็งเห็นวานักเรียนยัง

ขาดทักษะการอานออกเสียงนักเรียนบางสวนมีปญหาในการอานออกเสียง อานไมชัดเจนอานไมถูกตองอักขรวิธี 

และอานไมคลองแคลว และเนื่องจากผูวิจัยไดสังเกตพบวาในวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีนักเรียน

คน ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเปนอยางมากรวมทั้งมีผลกระทบตอการเรียนในวิชาอื่นๆ อีกดวย ซึ่งถาหากนักเรียน ไมสามารถอาน



 

 

ออกเสียงได ถูกตองแลวนั้น จะสงผลกระทบถึงความสามารถในการเขียนสื่อสาร ถายทอดความคิด อีกท้ั

ไมสามารถสื่อแนวคิดของตนออกมาเปนภาษาเขียนได เนื่องจากขาดการอานและขาดการฝกฝนอยางตอเนื่องและ

จริงจัง ความสําเร็จของการสอนอานมิใชเพียงสามารถพัฒนาทักษะการอาน และเกิดนิสัยรักการอานอยางตอเนื่อง

เทานั้น ผูเรียนจะตองนําความรูที่ไดจากการอ

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา หากนํานิทานมาเปนสื่อการเรียนรูในการพัฒนาทักษะการอานออกเสียง 

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจะชวยแกปญหาการอานออกเสียงใหกับนักเรียนที่ยังอานไมชัดเจน อานไม

ถูกตอง ตามอักขรวิธีและอานไม

พัฒนาการอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 

Infinite population 

กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

บานเสี้ยวนอย ตําบลบานเลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 1 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

1 . ตั วแปรต น  ไ ด แก  ก า รสอนอ านออก เสี ย ง โดย ใช นิ ท านคติ ธ ร รมของนั ก เ รี ย น

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ 

ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับช้ันประถม

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชทดลอง 

 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียน

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 

และดานทักษะพิสัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

ออกเสียงได ถูกตองแลวนั้น จะสงผลกระทบถึงความสามารถในการเขียนสื่อสาร ถายทอดความคิด อีกท้ั

ไมสามารถสื่อแนวคิดของตนออกมาเปนภาษาเขียนได เนื่องจากขาดการอานและขาดการฝกฝนอยางตอเนื่องและ

จริงจัง ความสําเร็จของการสอนอานมิใชเพียงสามารถพัฒนาทักษะการอาน และเกิดนิสัยรักการอานอยางตอเนื่อง

เทานั้น ผูเรียนจะตองนําความรูที่ไดจากการอานเหลานี้ไปใชประโยชนตลอดชีวิต 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา หากนํานิทานมาเปนสื่อการเรียนรูในการพัฒนาทักษะการอานออกเสียง 

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจะชวยแกปญหาการอานออกเสียงใหกับนักเรียนที่ยังอานไมชัดเจน อานไม

ถูกตอง ตามอักขรวิธีและอานไมคลองได จากความสําคัญขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการใชนิทานในการ

พัฒนาการอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเสี้ยวนอย 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชนิทานคติธรรม

สมมติฐานของการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนกับหลังเรียนแตกตางกัน

 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเสี้ยวนอย ตําบลบานเล

อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 

บานเสี้ยวนอย ตําบลบานเลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

หองเรียน จํานวน 11 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตั วแปรต น  ไ ด แก  ก า รสอนอ านออก เสี ย ง โดย ใช นิ ท านคติ ธ ร รมของนั ก เ รี ย น

ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ คําศัพทพื้นฐานในบทเรียนจากหนังสือสาระการเรียนรูพื้นฐาน 

ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาที่ใชทดลอง 8 ชั่วโมง ในปการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียน

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดาน จิตพิสัย 
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ออกเสียงได ถูกตองแลวนั้น จะสงผลกระทบถึงความสามารถในการเขียนสื่อสาร ถายทอดความคิด อีกท้ังนักเรียนยัง

ไมสามารถสื่อแนวคิดของตนออกมาเปนภาษาเขียนได เนื่องจากขาดการอานและขาดการฝกฝนอยางตอเนื่องและ

จริงจัง ความสําเร็จของการสอนอานมิใชเพียงสามารถพัฒนาทักษะการอาน และเกิดนิสัยรักการอานอยางตอเนื่อง

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา หากนํานิทานมาเปนสื่อการเรียนรูในการพัฒนาทักษะการอานออกเสียง 

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจะชวยแกปญหาการอานออกเสียงใหกับนักเรียนที่ยังอานไมชัดเจน อานไม

คลองได จากความสําคัญขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการใชนิทานในการ

โดยใชนิทานคติธรรม 

กอนเรียนกับหลังเรียนแตกตางกัน 

โรงเรียนบานเสี้ยวนอย ตําบลบานเลา 

1 เปนกลุมประชากรแบบ  

ปการศึกษา 2561 โรงเรียน 

บานเสี้ยวนอย ตําบลบานเลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

ตั วแปรต น  ไ ด แก  ก า รสอนอ านออก เสี ย ง โดย ใช นิ ท านคติ ธ ร รมของนั ก เ รี ย น 

ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

คําศัพทพื้นฐานในบทเรียนจากหนังสือสาระการเรียนรูพื้นฐาน  

ในปการศึกษา 2561 

ผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียน 

ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดาน จิตพิสัย 



 

 

2. การอานออกเสียง หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบของคําหรือวลีในภาษาที่ถูกพูดหรือเปลงเสียงออกมา 

ถากลาวถึง "การออกเสียงท่ีถูกตอง

กลางมาตรฐาน 

3. นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่เลาสืบตอกันมาหรือมีผูแตงขึ้นเพื่อใหผูฟงไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

และสามารถนําความคิดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

วิจัยในครั้งนี้ จํานวน 8 เรื่อง ไดแก

1. นิทานเรื่อง เมื่อหงสไมอยากเปนหงส

2. นิทานเรื่อง เสือจอมตะกละกับชายชราเจาปญญา

3. นิทานเรื่อง ความลับของดินแดนแหงความอุดมสมบูรณ

4. นิทานเรื่อง ตายายเจาปญหา

5. นิทานเรื่อง วัวกับแพะ

6. นิทานเรื่อง เศรษฐีกับหงส

7. นิทานเรื่อง ชาวนากับกิ่งไม

8. นิทานเรื่อง นกกระสากับหมาจิ้งจอก

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ตําบลบานเลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ

 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

7. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 4 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 

ประชากรที่ใชในการวิจัย

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

เลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 

population 

 

ตัวแปรตน

วิธีการสอนอานออกเสียงโดยใชนทิาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

การอานออกเสียง หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบของคําหรือวลีในภาษาที่ถูกพูดหรือเปลงเสียงออกมา 

การออกเสียงท่ีถูกตอง" จะหมายถงึการออกเสียงโดยอิงสําเนียงที่เฉพาะเจาะจงอยางหนึ่ง เชน

นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่เลาสืบตอกันมาหรือมีผูแตงขึ้นเพื่อใหผูฟงไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

และสามารถนําความคิดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ในท่ีนี้หมายถึงนิทานคติธรรมที่ใชเปนสื่อในการสอนสําหรับการ

เรื่อง ไดแก 

นิทานเรื่อง เมื่อหงสไมอยากเปนหงส 

นิทานเรื่อง เสือจอมตะกละกับชายชราเจาปญญา 

นิทานเรื่อง ความลับของดินแดนแหงความอุดมสมบูรณ 

นิทานเรื่อง ตายายเจาปญหา 

นิทานเรื่อง วัวกับแพะ 

นิทานเรื่อง เศรษฐีกับหงส 

นิทานเรื่อง ชาวนากับกิ่งไม 

นิทานเรื่อง นกกระสากับหมาจิ้งจอก 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ตําบลบานเลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 

 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเสี้ยวนอย ตําบลบาน

เลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กลุมประชากรแบบ 

การอานออกเสียง 

ตัวแปรตน 

วิธีการสอนอานออกเสียงโดยใชนทิาน 

ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิก์ารอานออกเสียง
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การอานออกเสียง หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบของคําหรือวลีในภาษาที่ถูกพูดหรือเปลงเสียงออกมา  

งการออกเสียงโดยอิงสําเนียงที่เฉพาะเจาะจงอยางหนึ่ง เชน สําเนียง

นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่เลาสืบตอกันมาหรือมีผูแตงขึ้นเพื่อใหผูฟงไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

นสื่อในการสอนสําหรับการ

4 โรงเรียนบานเสี้ยวนอย  

ถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

โรงเรียนบานเสี้ยวนอย ตําบลบาน

กลุมประชากรแบบ Infinite 

ตัวแปรตาม 

การอานออกเสียง 



 

 

กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย

  กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

บานเสี้ยวนอย ตําบลบานเลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 

11 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  1. แผนการจัดการเรียนรูการอานออกเสียงโดยใชนิทาน ช้ันประถมศึกษาปที่ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียงโดยใชนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

จํานวน 30 ขอ 

 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1. แผนการจัด

แผนละ 1 ชั่วโมง ไดทําการสรางตามลําดับขั้นตอนดังน้ี

    

    

    

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

             

4 เรื่องการอานออกเสียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

คาดหวัง เพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 

    

ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาและครูพี่เลี้ยงพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ตรวจสอบ

ความถูกตองของแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

    

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรูดาน

ภาษา ความเที่ยงตรงของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ความชัดเจน 

ความถูกตองของภาษาที่ใช และนําขอมูลที่รวบรว

สอดคลอง (IOC) เลือกแผนการจัดการเรียนรูการอานออกเสียงที่มีคา 

พิจารณาใหคะแนน ดังนี ้

         

         

          

     

ไปปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชดําเนินการวิจัยตอไป

  2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาไทยจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ชั้นประถมศึกษาปที่ 
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กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย 

กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 

บานเสี้ยวนอย ตําบลบานเลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 

คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ใชในการวิจัย 
แผนการจัดการเรียนรูการอานออกเสียงโดยใชนิทาน ช้ันประถมศึกษาปที่ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียงโดยใชนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรูการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ชั่วโมง ไดทําการสรางตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

 1.1 ศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

 1.2 ศึกษาหลักการและวิธีการสอน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่

 1.3 ศึกษาหลักสูตร คนควาขอมูล คูมือการจัดการเรียนรู หลักสูตรโรงเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับการจัดทําหนวยการเรียนรู

 1.4 สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึ

เรื่องการอานออกเสียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรูที่

คาดหวัง เพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง  

 1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูการอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาและครูพี่เลี้ยงพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ตรวจสอบ

ความถูกตองของแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

 1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถ

ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรูดาน

ภาษา ความเที่ยงตรงของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ความชัดเจน 

ความถูกตองของภาษาที่ใช และนําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความ

เลือกแผนการจัดการเรียนรูการอานออกเสียงที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 

  +1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด

   0  หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด

  -1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด

 1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูการอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ไปปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชดําเนินการวิจัยตอไป

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาไทยจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และศึกษาหนังสือภาษาพาทีของชั้นประถมศึกษาปที่ 

336 
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ปการศึกษา 2561 โรงเรียน

บานเสี้ยวนอย ตําบลบานเลา อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จํานวน 

แผนการจัดการเรียนรูการอานออกเสียงโดยใชนิทาน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 8 แผน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียงโดยใชนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

การเรียนรูการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 8 แผน  

ศึกษาสภาพปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ศึกษาหลักการและวิธีการสอน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 

ศึกษาหลักสูตร คนควาขอมูล คูมือการจัดการเรียนรู หลักสูตรโรงเรียนตาม

เกี่ยวกับการจัดทําหนวยการเรียนรู 

สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 

ใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรูที่

นําแผนการจัดการเรียนรูการอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาและครูพี่เลี้ยงพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ตรวจสอบ

ความถูกตองของแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

นําแผนการจัดการเรียนรูการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ให

ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรูดาน

ภาษา ความเที่ยงตรงของเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ความชัดเจน 

มจากความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความ

50 ขึ้นไป โดยมีเกณฑในการ

หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด 

หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด 

หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด 

นําแผนการจัดการเรียนรูการอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ไปปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชดําเนินการวิจัยตอไป 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาไทยจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่

และศึกษาหนังสือภาษาพาทีของชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แลวนําเอาคําพื้นฐาน 



 

 

ที่นักเรียนควรรู  ในหนังสือภาษาพาทีซึ่งในภาคเรียนที่ 

คําที่ใชทดสอบจํานวนทั้งสิ้น 40 

  3. นําแบบทดสอบและนิทานไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 

  4. นําแบบทดสอบวัดความสามารถใน

  5. นําผลวิเคราะหรายขอ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน

ออกเสียง ดังนี ้  

แลว คัดเลือกแบบทดสอบจํานวน 

ออกเสียงมีคาความยากงาย (p) 

เพื่อนํามาเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียง มีคาอํานาจจําแนก 

ยาก (p) และคาอํานาจจําแนกรายขอ 

ของโลเวทท (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด

เปนฉบับจริงเพื่อนําไปใชในการทดลองจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยางตอไป  

  6. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

จริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

  7. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนฝกอาน โดยใหคะแนน 

ถูก และให 0 คะแนนสําหรับขอที่อานผิด  

 

การดําเนินการทดลอง

การวิจัยในครั้งนี้ ไดดําเนินการทดลองการอานออกเสียงโดยการใชนิทาน ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินก

   1. นําแบบทดสอบการอานออกเสียงโดยการใชนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ที่สรางขึ้น ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 

   2. นํานักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมาฝกอานโดยใชนิทานที่ผูวิจั

ฝกใหนักเรียนอานออกเสียง จากนั้นใหนักเรียนอานนิทานพรอมกัน แลวใหนักเรียนแตละคนตอบปากเปลา

ในเนื้อเรื่องที่ไดอานและตอบคําถามเปนรายบุคคล เพื่อทดสอบความเขาใจในการอานจนกระทั่งครบทั้ง 

เวลา 8 ชั่วโมง    

3. ดําเนินการสอนตามขั้นตอน ซึ่งกําหนดเวลาในการสอนเนื้อหาจากแผนการจัดการเรียนรู 

8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใชสอน 

สิ้นสุด ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ทดสอบอีกครั้ง แลวบันทึกคะแนนการอานโดยการใชสัญลักษณในการบันทึกแลวนําผลที่ไดโดยใชคาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหงานวิจัยในครั้งนี้
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ที่นักเรียนควรรู  ในหนังสือภาษาพาทีซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ไดศึกษาแลววาเปนคําที่นักเรียนอานไมไดซึ่งเปน

40 คํา แบงออกเปน 2 ตอน 

นําแบบทดสอบและนิทานไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานออกเสียงและนิทานไปปรับปรุงแกไขอีกครั้ง

นําผลวิเคราะหรายขอ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน

  

5.1 หาคาความยากงาย (p) เกณฑกําหนดคา (p) 

แลว คัดเลือกแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ จากทั้งหมด 60 ขอ เพื่อนํามาเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน

p) อยูระหวาง 0.22 – 0.77 

5.2 หาคาอําอาจจําแนก (r) รายขอ เกณฑกําหนด (r) 

เพื่อนํามาเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียง มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 

5.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียงที่ผานการ ตรวจสอบการหาความ

และคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) จํานวน 30 ขอ มาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยวิธี

บุญชม ศรีสะอาด, 2555, หนา 6) ซึ่งพบวา ไดคาความเชื่อมั่นเทากั

เปนฉบับจริงเพื่อนําไปใชในการทดลองจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยางตอไป   

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

จริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 11 คน  

ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนฝกอาน โดยใหคะแนน 1 

คะแนนสําหรับขอที่อานผิด   

การดําเนินการทดลอง 

การวิจัยในครั้งนี้ ไดดําเนินการทดลองการอานออกเสียงโดยการใชนิทาน ของนักเรียน

ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการทดลองดวยตนเองตามขั้นตอน ดังน้ี 

นําแบบทดสอบการอานออกเสียงโดยการใชนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ที่สรางขึ้น ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 1 วัน บันทึกคะแนนการอานแลวเก็บขอมูล 

นํานักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมาฝกอานโดยใชนิทานที่ผูวิจยัสรางขึ้น จํานวน 

ฝกใหนักเรียนอานออกเสียง จากนั้นใหนักเรียนอานนิทานพรอมกัน แลวใหนักเรียนแตละคนตอบปากเปลา

ในเนื้อเรื่องที่ไดอานและตอบคําถามเปนรายบุคคล เพื่อทดสอบความเขาใจในการอานจนกระทั่งครบทั้ง 

  

นินการสอนตามขั้นตอน ซึ่งกําหนดเวลาในการสอนเนื้อหาจากแผนการจัดการเรียนรู 

ชั่วโมง รวมเวลาที่ใชสอน 8 ชั่วโมง เมื่อฝกทักษะการอานออกเสียงคําเสร็จ หลังจากการสอน

สิ้นสุด ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ทดสอบอีกครั้ง แลวบันทึกคะแนนการอานโดยการใชสัญลักษณในการบันทึกแลวนําผลที่ไดโดยใชคาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหงานวิจัยในครั้งนี ้
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ไดศึกษาแลววาเปนคําที่นักเรียนอานไมไดซึ่งเปน 

ทาน 

การอานออกเสียงและนิทานไปปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 

นําผลวิเคราะหรายขอ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน 

p) ระหวาง 0.20 ถึง 0.80  

ขอ เพื่อนํามาเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน 

r) ระหวาง 0.20 – 1.00  

อยูระหวาง 0.22 ถึง 0.42 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียงที่ผานการ ตรวจสอบการหาความ

ขอ มาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยวิธ ี

ซึ่งพบวา ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.77 แลวจัดพิมพ 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 นําไปใช

  

1 คะแนนสําหรับขอที่อาน 

  

การวิจัยในครั้งนี้ ไดดําเนินการทดลองการอานออกเสียงโดยการใชนิทาน ของนักเรียน 

นําแบบทดสอบการอานออกเสียงโดยการใชนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

ยสรางขึ้น จํานวน 8 เรื่อง โดยการ

ฝกใหนักเรียนอานออกเสียง จากนั้นใหนักเรียนอานนิทานพรอมกัน แลวใหนักเรียนแตละคนตอบปากเปลา 

ในเนื้อเรื่องที่ไดอานและตอบคําถามเปนรายบุคคล เพื่อทดสอบความเขาใจในการอานจนกระทั่งครบทั้ง 8 เรื่อง 

นินการสอนตามขั้นตอน ซึ่งกําหนดเวลาในการสอนเนื้อหาจากแผนการจัดการเรียนรู  

ชั่วโมง เมื่อฝกทักษะการอานออกเสียงคําเสร็จ หลังจากการสอน

สิ้นสุด ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไปทําการ

ทดสอบอีกครั้ง แลวบันทึกคะแนนการอานโดยการใชสัญลักษณในการบันทึกแลวนําผลที่ไดโดยใชคาเฉลี่ย 



 

 

แบบแผนการทดลอง

การวิจัยในครั้ งนี้  ผู วิจัยไดดํา เนินการทดลองโดยการใชนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

การอานออกเสียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

 

ตารางที่ 1  แบบแผนการทดลอง

 

กอนเรียน 

T1 

  

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง

 

ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้

 1. อธิบายและชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการอานออกเสียงใหนักเรียนเขาใจ

 2. นําแบบทดสอบกอน 

ขอผิดพลาดในการอานของนักเรียนเปนรายบุคคล แลวมาแปลสัญลักษณใหครบทุกสัญลักษณ โดยขีดรอยคะแนนลง

ในแบบบันทึกการอาน 

3. รวบรวมความถี่ของขอผิดพลาดในการอานออกเสียงของนักเรียนในแตละดานจากที่ได

กําหนดไว แลวใหคะแนนความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนคิดคะแนนทั้งเต็ม 

คะแนน 

4. เกณฑในการใหคะแนนวัดทักษะการอานออกเสียงของนักเรียนกําหนดไว

จากนั้นนําคําที่นักเรียนอานไดถูกตองมาหารอยละ ซึ่ งการตัดสินวาอานถูก

ราชบัณฑิตยสถานเปนหลัก โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ดังตอไปนี้

 

ขม อานเปน ขม เปนตน พิจารณาหักคําละ 

 

คําใดคําหนึ่ง โดยนิ่งอยูนานเกินกวา 

 

ชวยเหลือ พิจารณาหัก 1 คะแนน

 

ของทางราชการในสวนกลางเปนเกณฑ โดยพิจารณาคิดเปน

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยในครั้ งนี้  ผู วิจัยไดดํา เนินการทดลองโดยการใชนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

การอานออกเสียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองดวยตนเองตามขั้นตอน ดังน้ี

แบบแผนการทดลอง 

ทดลอง  

X    

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 

T1 แทน ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 

X  แทน ทดลองโดยการใชนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียง

T2 แทน ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานเสี้ยวนอย โดยได

ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี ้

อธิบายและชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการอานออกเสียงใหนักเรียนเขาใจ

นําแบบทดสอบกอน - หลัง ในการอานออกเสียงฉบับของผูดําเนินการสอบที่ไดบันทึก

ขอผิดพลาดในการอานของนักเรียนเปนรายบุคคล แลวมาแปลสัญลักษณใหครบทุกสัญลักษณ โดยขีดรอยคะแนนลง

รวบรวมความถี่ของขอผิดพลาดในการอานออกเสียงของนักเรียนในแตละดานจากที่ได

กําหนดไว แลวใหคะแนนความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนคิดคะแนนทั้งเต็ม 

เกณฑในการใหคะแนนวัดทักษะการอานออกเสียงของนักเรียนกําหนดไว

4.1 ความสามารถในการอานไดถูกตอง เปนการใหคะแนนโดยคําละ 

จากนั้นนําคําที่นักเรียนอานไดถูกตองมาหารอยละ ซึ่ งการตัดสินวาอานถูก-ผิด นั้นใชพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานเปนหลัก โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ดังตอไปนี ้

 4.2 ออกเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต หรือตัวสะกด เชน กระเซ็น อานเปน กระเซ็ง 

ขม อานเปน ขม เปนตน พิจารณาหักคําละ 1 คะแนน 

 4.3 อานไมได หมายถึง อาการที่เด็กหยุดคิดสะกดนานเกินควร เมื่ออานมาถึงคําที่ยาก

คําใดคําหนึ่ง โดยนิ่งอยูนานเกินกวา 4-5 วินาที จนผูดําเนินการสอบตองบอกคําอานใหพิจารณาหักคําละ 

 4.4 อานผิด หมายถึง อานออกเสียงผิดโดยใชคําอื่นแทน เชน ชวยถือ อานเปน

คะแนน 

 4.5 ความสามารถในการอานออกเสียงไดชัดเจน ในการนี้จะใชมาตรฐานเสียงการอาน

ของทางราชการในสวนกลางเปนเกณฑ โดยพิจารณาคิดเปนรอยละของคําที่อานได ดังตอไปนี้
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

การวิจัยในครั้ งนี้  ผู วิจัยไดดํา เนินการทดลองโดยการใชนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์

ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองดวยตนเองตามขั้นตอน ดังน้ี 

หลังเรียน 

T2 

ทดลองโดยการใชนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียง 

โรงเรียนบานเสี้ยวนอย โดยได

อธิบายและชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการอานออกเสียงใหนักเรียนเขาใจ 

หลัง ในการอานออกเสียงฉบับของผูดําเนินการสอบที่ไดบันทึก

ขอผิดพลาดในการอานของนักเรียนเปนรายบุคคล แลวมาแปลสัญลักษณใหครบทุกสัญลักษณ โดยขีดรอยคะแนนลง

รวบรวมความถี่ของขอผิดพลาดในการอานออกเสียงของนักเรียนในแตละดานจากที่ได

กําหนดไว แลวใหคะแนนความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนคิดคะแนนทั้งเต็ม 100 คะแนน โดยการหัก

เกณฑในการใหคะแนนวัดทักษะการอานออกเสียงของนักเรียนกําหนดไว 3 ดาน ดังนี ้

ความสามารถในการอานไดถูกตอง เปนการใหคะแนนโดยคําละ 1 คะแนน

ผิด นั้นใชพจนานุกรมฉบับ

ญชนะ วรรณยุกต หรือตัวสะกด เชน กระเซ็น อานเปน กระเซ็ง 

อานไมได หมายถึง อาการที่เด็กหยุดคิดสะกดนานเกินควร เมื่ออานมาถึงคําที่ยาก

อานใหพิจารณาหักคําละ 1 คะแนน 

อานผิด หมายถึง อานออกเสียงผิดโดยใชคําอื่นแทน เชน ชวยถือ อานเปน

ความสามารถในการอานออกเสียงไดชัดเจน ในการนี้จะใชมาตรฐานเสียงการอาน

รอยละของคําที่อานได ดังตอไปนี ้



 

 

 

อานเปน ลองเลียก เปนตน พิจารณาหักคําละ 

 

เพราะ อานเปน เพาะ เปนตน 

 

 

กวาปกติ 5 นาที โดยหัก 1 คะแนน

 

5. ทําการทดลองโดยใชนิทานเปนสื่อในวันจันทรถึงวันศุกร โดยใหนักเรียนมาฝกอานในชวงพัก

กลางวัน ทั้ง 11 คน แลวดําเนินการวิจัยโดยครู อานคําศัพทในนิทานแลวจากนั้นครูจะอานนําโดยใหนักเรียนอาน

ตามจนจบเรื่อง จากนั้นครู ใหนักเรียนอานออกเสียงพรอมกันแลวคอยใหอานรา

เวลาดําเนินกิจกรรมดังนี้ 

 

ตารางที่ 2  การดําเนินการทดลอง ตามแผนการเรยีนรู 

 

กิจกรรม

1. ทดสอบการอานกอนการทดลอง

2. นิทานเรื่อง เมื่อหงสไมอยากเปนหงส

3. นิทานเรื่อง เสือจอมตะกละกับชายชราเจาปญญา

4. นิทานเรื่อง ความลับของดินแดน

                แหงความอุดมสมบูรณ

5. นิทานเรื่อง ตายายเจาปญหา

6. นิทานเรื่อง วัวกับแพะ 

7. นิทานเรื่อง เศรษฐีกับหงส

8. นิทานเรื่อง ชาวนากับกิ่งไม

9. นิทานเรื่อง นกกระสากับหมาจิ้งจอก

10. ทดสอบการอานหลังการทดลอง

 

6. ทดสอบหลังเรียน 

ชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน

7. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบการอานโดยใชนิทานเปนสื่อนั้นมาวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง

และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมา
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  4.5.1 ออกเสียง ร ล ไมชัดเจน เชน รุมลอม อานเปน ลุมลอม รองเรียก 

อานเปน ลองเลียก เปนตน พิจารณาหักคําละ 1 คะแนน 

  4.5.2 ออกเสียงคําควบกลํ้าผิด หรือไมชัด เชน ตะกละ อานเปน ตะกะ 

เพราะ อานเปน เพาะ เปนตน พิจารณาหัก 1 คะแนน 

 4.6 ทักษะในการอานไดคลองแคลว พิจารณาหัก คําละ 1 คะแนนดังตอไปนี้

  4.6.1 อานชา ตะกุกตะกักไมคลอง หมายถึง การใชเวลาในการอานนานเกิน

คะแนน 

  4.6.2 อานผิดแลวกลับอานแกใหมใหถูก พิจารณาหักคําละ 

การทดลองโดยใชนิทานเปนสื่อในวันจันทรถึงวันศุกร โดยใหนักเรียนมาฝกอานในชวงพัก

คน แลวดําเนินการวิจัยโดยครู อานคําศัพทในนิทานแลวจากนั้นครูจะอานนําโดยใหนักเรียนอาน

ตามจนจบเรื่อง จากนั้นครู ใหนักเรียนอานออกเสียงพรอมกันแลวคอยใหอานรา

การดําเนินการทดลอง ตามแผนการเรยีนรู 8 แผน 

กิจกรรม วันที่เรียน 

ทดสอบการอานกอนการทดลอง วันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เมื่อหงสไมอยากเปนหงส วันจันทรที่ 12 พฤศจิกายน 2561

นิทานเรื่อง เสือจอมตะกละกับชายชราเจาปญญา วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

นิทานเรื่อง ความลับของดินแดน 

แหงความอุดมสมบูรณ วันพุธท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 

นิทานเรื่อง ตายายเจาปญหา วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 

วันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2561

นิทานเรื่อง เศรษฐีกับหงส วันจันทร ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

นิทานเรื่อง ชาวนากับกิ่งไม วันอังคาร ท่ี 20 พฤศจิกายน 2561

นิทานเรื่อง นกกระสากับหมาจิ้งจอก วันพุธ ท่ี 21 พฤศจิกายน 2561

ทดสอบการอานหลังการทดลอง วันศุกร ท่ี 23 พฤศจิกายน 2561

ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบทดสอบ

ชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 

นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบการอานโดยใชนิทานเปนสื่อนั้นมาวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง

และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบทดสอบกอน 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ออกเสียง ร ล ไมชัดเจน เชน รุมลอม อานเปน ลุมลอม รองเรียก 

ออกเสียงคําควบกลํ้าผิด หรือไมชัด เชน ตะกละ อานเปน ตะกะ 

คะแนนดังตอไปนี้ 

อานชา ตะกุกตะกักไมคลอง หมายถึง การใชเวลาในการอานนานเกิน

อานผิดแลวกลับอานแกใหมใหถูก พิจารณาหักคําละ 1 คะแนน 

การทดลองโดยใชนิทานเปนสื่อในวันจันทรถึงวันศุกร โดยใหนักเรียนมาฝกอานในชวงพัก

คน แลวดําเนินการวิจัยโดยครู อานคําศัพทในนิทานแลวจากนั้นครูจะอานนําโดยใหนักเรียนอาน

ตามจนจบเรื่อง จากนั้นครู ใหนักเรียนอานออกเสียงพรอมกันแลวคอยใหอานรายบุคคล โดยมีตาราง 

เวลา (นาที) 

2561 60 นาท ี

2561 60 นาท ี

2561 60 นาท ี

 60 นาท ี

 2561 60 นาท ี

2561 60 นาท ี

2561 60 นาท ี

2561 60 นาท ี

2561 60 นาท ี

2561 60 นาท ี

โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบทดสอบ

นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบการอานโดยใชนิทานเปนสื่อนั้นมาวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง 

ตรฐานจากแบบทดสอบกอน - หลัง มาบรรยายผล 



 

 

การวิเคราะหขอมูล

  การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ

     1. ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาดําเนินการ

โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 

     2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบการอานจับใจความ

   

of Item Objective Congruence

   

ของเครื่องมือประเภทแบบทดสอบที่วัดความรู 

(p) เกณฑกําหนดคาความยากงาย คือ 

ขอ โดยผูวิจัยไดนําคาความยากงาย 

   

ของเครื ่องมือที่จําแนกเด็กเกงและเด็กออนได ผู วิจัยใชเกณฑการพิจารณาคาอํานาจจําแนก ที่มีคาระหวาง

0.20-1.00 ผู วิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก 

มา 30 ขอ จากขอสอบทั้งหมด 

   

ของ Cronbach 

 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

   1. สถิติพื้นฐานเพื่อใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย 

มาตรฐาน (Standard Deviation)

   2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ก อนและหล ังของกลุ มต ัวอย าง  

ใชสูตร Wilcoxon sing rang test 

 

8. ผลการวิจัย 
 จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทาน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้

 ผลการวิเคราะหขอมูล การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ที่สอนโดยใชนิทาน พบวา คะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ 

ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาดําเนินการ

โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index od Item Objective Congruence--IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู

ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบการอานจับใจความ 

 2.1 วิเคราะหความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 

of Item Objective Congruence--IOC) ของแบบทดสอบ 

 2.2 วิเคราะหคาความยากงาย (p) คาความยากงาย (difficulty) 

ของเครื่องมือประเภทแบบทดสอบที่วัดความรู (knowledge) ที่ระบุวาขอสอบนั้นยากงายเพียงใด ใชสัญลักษณ 

เกณฑกําหนดคาความยากงาย คือ 0.20-0.80 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

ขอ โดยผูวิจัยไดนําคาความยากงาย (difficulty) คือ มีคาระหวาง 0.20-0.80 

 2.3 คาอํานาจจําแนก (r) คาอํานาจจําแนก (discrimination) 

ของเครื ่องมือที่จําแนกเด็กเกงและเด็กออนได ผู วิจัยใชเกณฑการพิจารณาคาอํานาจจําแนก ที่มีคาระหวาง

ผู วิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก (discrimination) ตั ้งแต 

จากขอสอบทั้งหมด 60 ขอ  

 2.4 วิเคราะหคาความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบใชส ูตรการหาคาความเชื ่อมั ่น

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติพื้นฐานเพื่อใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean), 

Standard Deviation) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ก อนและหล ังของกลุ มต ัวอย าง  ว ิเคราะห ข อม ูล โดยใช สถ ิต ิแบบ นอนพาราเมต ิก  

Wilcoxon sing rang test คํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทาน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น

รุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

ผลการวิเคราะหขอมูล การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

ที่สอนโดยใชนิทาน พบวา คะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาดําเนินการ

ของแผนการจัดการเรียนรู 

วิเคราะหความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index  

difficulty) คือ คุณสมบัติ 

ที่ระบุวาขอสอบนั้นยากงายเพียงใด ใชสัญลักษณ 

ผูวิจัยสรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไวจํานวน 30 

discrimination) คือ คุณสมบัติ 

ของเครื ่องมือที่จําแนกเด็กเกงและเด็กออนได ผู วิจัยใชเกณฑการพิจารณาคาอํานาจจําแนก ที่มีคาระหวาง  

ตั ้งแต 0.20-1.00 โดยคัดเลือก 

วิเคราะหคาความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบใชส ูตรการหาคาความเชื ่อมั ่น 

Arithmetic Mean), คาความเบี่ยงเบน

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ว ิเคราะห ข อม ูล โดยใช สถ ิต ิแบบ นอนพาราเมต ิก  (Nonparametric)  

จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทาน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น

ผลการวิเคราะหขอมูล การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

ที่สอนโดยใชนิทาน พบวา คะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3 



 

 

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการใชนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

 

คะแนน N 

กอนเรียน 11 

หลังเรียน 11 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทานระหวางกอน

เรียนและหลังเรียน มีคาเฉลี่ย 

คะแนนสูงสุด (Max) โดยเฉลี่ยเทากับ 

คาเฉลี่ย (�̅)  เทากับ 24.64 

(Max) โดยเฉลี่ยเทากับ 28คะแนน

และหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดวา ผลการวิเคราะหขอมูล การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การ

อานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

 

9. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
อภิปรายผล 

  การดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

  จากการเปรียบเทียบผลคะแนนการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป 

กอนฝกและหลังฝกอานโดยใชนิทานที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองเปนสื่อจํานวน 

การอานภาษาไทยกอน – หลัง พบวาผลจากการอานออกเสียง ของนักเรียนหลังการฝกอานสู

ออกเสียงซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว แสดงใหเห็นวาการใชชุดฝกอานออกเสียงที่ใชนิทานเปนสื่อนี้ สามารถ

แกปญหาการอานออกเสียงได เพราะเปนการเรียนรูจากสื่อท่ีนักเรียนสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งนิทานที่ผูวิจัยสรางขึ้น

เปนเรื่องราวเกี่ยวการผจญภัย สอดแทรกขอคิดคติสอนใจและสั่งสอนอบรมความดีงาม นิทานเหมาะกับ

การนํามาเปนสื่อในการสงเสริมการอานเพราะเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กที่มีอายุประมาณ 

อีกทั้งยังสอดคลองกับคํากลาวของสวน เลิศอาวาส 

ที่กลาวโดยสรุปไววานิทานเปนสื่อทําใหเด็กเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาทักษะการอานและสอดคลองกับผลการวิจัย

ของเดชา จินดาพันธุ (2552, หนา 

ป 4 พบวาหลังจากใชนิทานแลวนักเรียนมี

  จากผลงานวิจัยที่สอดคลองดังกลาวมานั้น สนับสนุนวาการใชนิทานเปนสื่อที่สอดคลองกับความ

สนใจของนักเรียนทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจพยายามอานออกเสียงใหถูกตองตามอักขรวิธีไดถูกตอง ชัดเจน 

และคลองแคลว จึงทําใหมีผลคะแนนหลังเรียนสูงข้ึนดังกลาว
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ผลการเปรียบเทียบการใชนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

�̅         S.D. Min Max 

12.91 2.02 10.00 15.00 

24.64 2.24 21.00 18.00 

05  

แสดงใหเห็นวา คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทานระหวางกอน

เรียนและหลังเรียน มีคาเฉลี่ย (�̅) เทากับ 12.91 (S.D.= 2.02) คะแนนต่ําสุด (Min) โดยเฉลี่ยเทากับ 

โดยเฉลี่ยเทากับ 15 คะแนน และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มี

64 (S.D.= 2.24) คะแนนต่ําสุด (Min) โดยเฉลี่ยเทากับ 21 คะแนน และคะแนนสูงสุด 

คะแนน แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียงโดยใช

และหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดวา ผลการวิเคราะหขอมูล การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การ

อานออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชนิทาน พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

ปรียบเทียบผลคะแนนการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป 

กอนฝกและหลังฝกอานโดยใชนิทานที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองเปนสื่อจํานวน 8 เรื่องจาก แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์

หลัง พบวาผลจากการอานออกเสียง ของนักเรียนหลังการฝกอานสู

ออกเสียงซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว แสดงใหเห็นวาการใชชุดฝกอานออกเสียงที่ใชนิทานเปนสื่อนี้ สามารถ

แกปญหาการอานออกเสียงได เพราะเปนการเรียนรูจากสื่อท่ีนักเรียนสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งนิทานที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ยวการผจญภัย สอดแทรกขอคิดคติสอนใจและสั่งสอนอบรมความดีงาม นิทานเหมาะกับ

การนํามาเปนสื่อในการสงเสริมการอานเพราะเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กที่มีอายุประมาณ 

อีกทั้งยังสอดคลองกับคํากลาวของสวน เลิศอาวาส (2542, หนา6) และลัดดา เหมทานนท 

ที่กลาวโดยสรุปไววานิทานเปนสื่อทําใหเด็กเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาทักษะการอานและสอดคลองกับผลการวิจัย

หนา 45) ที่ศึกษาการใชนิทานพื้นเมืองสงเสริมการอาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

พบวาหลังจากใชนิทานแลวนักเรียนมีความกาวหนาทางการ อานสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

จากผลงานวิจัยที่สอดคลองดังกลาวมานั้น สนับสนุนวาการใชนิทานเปนสื่อที่สอดคลองกับความ

สนใจของนักเรียนทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจพยายามอานออกเสียงใหถูกตองตามอักขรวิธีไดถูกตอง ชัดเจน 

และคลองแคลว จึงทําใหมีผลคะแนนหลังเรียนสูงข้ึนดังกลาว 
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ผลการเปรียบเทียบการใชนิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียง ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

Z Sig 
 

-2.97 
 

.003** 

แสดงใหเห็นวา คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทานระหวางกอน

โดยเฉลี่ยเทากับ 10 คะแนน 

คะแนน และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มี

คะแนน และคะแนนสูงสุด 

แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียงโดยใชนิทาน ระหวางกอนเรียน

สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดวา ผลการวิเคราะหขอมูล การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การ

คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

การดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานออกเสียงโดยใชนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปรียบเทียบผลคะแนนการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป 4 ที่ ระหวาง

เรื่องจาก แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ ์

หลัง พบวาผลจากการอานออกเสียง ของนักเรียนหลังการฝกอานสูงกวากอนการฝกอาน

ออกเสียงซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว แสดงใหเห็นวาการใชชุดฝกอานออกเสียงที่ใชนิทานเปนสื่อนี้ สามารถ

แกปญหาการอานออกเสียงได เพราะเปนการเรียนรูจากสื่อท่ีนักเรียนสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งนิทานที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ยวการผจญภัย สอดแทรกขอคิดคติสอนใจและสั่งสอนอบรมความดีงาม นิทานเหมาะกับ 

การนํามาเปนสื่อในการสงเสริมการอานเพราะเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กที่มีอายุประมาณ 7-11 ป  

และลัดดา เหมทานนท (2547, หนา 226)  

ที่กลาวโดยสรุปไววานิทานเปนสื่อทําใหเด็กเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาทักษะการอานและสอดคลองกับผลการวิจัย 

ที่ศึกษาการใชนิทานพื้นเมืองสงเสริมการอาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ความกาวหนาทางการ อานสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากผลงานวิจัยที่สอดคลองดังกลาวมานั้น สนับสนุนวาการใชนิทานเปนสื่อที่สอดคลองกับความ

สนใจของนักเรียนทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจพยายามอานออกเสียงใหถูกตองตามอักขรวิธีไดถูกตอง ชัดเจน  



 

 

ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะในการนําไปใช

การใชนิทานกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาการอานออกเสียง

เพื่อเปนแนวทางในการสรางนวัตกรรมเพื่อฝกอานออกเสียง

 

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

   

ที่ไดรับการฝกอานโดยใชสื่อประเภทตาง ๆ

 

10. เอกสารอางอิง 
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ

(ภาษาไทย) ระดับประถมศึกษา

กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรสุภาลาดพราว

เดชา จินดาพันธุ. (2552). การศึกษาการใชนิทานพื้นเมืองสงเสริมการอานสําหรับนักเรียนที่พูดภาษาถิ่นอีสาน

ชั้นประถมศึกษาชั้น ที่ 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาการศึกษา

ประเทศไทย. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2555). การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร

ลัดดา เหมทานนท. (2547). “

โรงพิมพชวนพิมพ. 

วิชัย วงษใหญ. (2549). “กระบวนทัศนใหม 

โรงเรียนดานการเรียนรูโครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมิพคุ

สวน เลิศอาวาส .(2542). “เลิศรสบทกวี

จัดพิมพเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพนางเชา เลิศอาวาส

สุภสัสร วัชรคปุต. (2547). ชุดการสอนอานออกเสียงโดยใชนิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยบรูพา ชลบุรี ประเทศไทย
 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั

“ครุศาสตรวิจัย2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ

 

       

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. ควรศึกษาการใชสื่อประสมเพื่อพัฒนาการอานออกเสียงรวมทั้งเปรียบเทียบผลของ

การใชนิทานกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาการอานออกเสียง 

2. ควรศึกษากับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปที่ 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางนวัตกรรมเพื่อฝกอานออกเสียง  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป     

 ควรปรึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการอานออกเสียง ของนักเรียนหลังจาก

ที่ไดรับการฝกอานโดยใชสื่อประเภทตาง ๆ 
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จัดพิมพเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพนางเชา เลิศอาวาส. กรุงเทพมหานคร

ชุดการสอนอานออกเสียงโดยใชนิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยบรูพา ชลบุรี ประเทศไทย. 
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การวิจัยเพื่อความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” 

   

ควรศึกษาการใชสื่อประสมเพื่อพัฒนาการอานออกเสียงรวมทั้งเปรียบเทียบผลของ

และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

   

ควรปรึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการอานออกเสียง ของนักเรียนหลังจาก 

การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุมทักษะ  

คูมือการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาป ที่ 4 เลม1-2.  

การศึกษาการใชนิทานพื้นเมืองสงเสริมการอานสําหรับนักเรียนที่พูดภาษาถิ่นอีสาน 

 วิทยานิพนธปริญญา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร  

กรุงเทพมหานคร: สวุีริยาสาสน.  

2. กรุงเทพมหานคร: 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล” ในคูมือพัฒนา 

โรงเรียนดานการเรียนรูโครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา. 

ใน หนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ (เปนกรณีพิเศษ)  

กรุงเทพมหานคร: เพชรภมูิการพมิพ. 

ชุดการสอนอานออกเสียงโดยใชนิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4.  


