


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจยั ครั้งท่ี 6  (1) 

ค ำน ำ 
 

จากมติของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ 
ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (The  6th Rajabhat  University 
National and International Research & Academic Conferences (RUNIRAC VI) ในส่วนของ
ภาควิชาการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศได้น าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมเผยแพร่สู่สาธารณชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเพื่อเชิดชู ยกย่องนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและจากองค์กรชาวบ้าน
ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ  

การประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วยการน าเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการรูปแบบ
บรรยาย (Oral Presentation) และการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
โดยใช้วิธีการน าเสนอรูปแบบ Video Conference แบบออนไลน์ ซึ่งการน าเสนอบทความวิจัยและ
บทความวิชาการแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

การจัดการประชุมวิชาการ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์กร สถาบันทั้งในและต่างประเทศ   

คณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้จนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และสามารถน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถน าไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้
อย่างยั่งยืน                   

 
คณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย  ครั้งที่ 6”   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2)  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัย ครั้งที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจยั ครั้งท่ี 6 | (3) 

สารจากประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  

 การวิจัยเปนหนึ่งในภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานวิชาการและ
การพัฒนาชุมทองถ่ิน ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย 
บุคลากรดําเนินการวิจัยและเผยแพรผลงานสูสาธารณชนเพ่ือนําผลงานวิจัยไปใชในการแกไขปญหา
สังคมและทองถ่ิน อีกท้ังตอยอดการพัฒนางานวิจัยท่ีสูงข้ึน ตามแนวทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ีกําหนดวิสัยทัศนวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเปนสถาบันหลักท่ีบูรณาการองคความรู
สูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ” 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสาน
ศาสตรพระราชาสู การพัฒนาทองถ่ิน ท่ียั่ งยืน” (The 6 th Rajabhat University National and 
International Research & Academic Conferences (RUNIRAC VI) ในสวนของการนําเสนอผลงาน
วิชาการ ในระหวางวันท่ี 17 - 18 สิงหาคม 2563 นั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรงานวิจัย งานสรางสรรค
และนวัตกรรม และงานวิชาการของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือขาย
ท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนเปนเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมสรางความรวมมือทางวิชาการ
และการวิจัยในสาขาตาง ๆ  

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ขอตอนรับผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย 
คณาจารย นักศึกษา และผูสนใจทุกทาน เขาสูการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย  
ครั้งท่ี 6” ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในฐานะเจาภาพ และหนวยงาน องคกร  และสถาบัน
ตาง ๆ ท่ีใหการสนับสนุนและรวมมือในการจัดงานในครั้งนี้ ขอใหการประชุมครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ 

 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยจรูญ  ถาวรจักร)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  



(4)  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัย ครั้งที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





(6)  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัย ครั้งที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจยั ครั้งท่ี 6  (7) 

คณะกรรมกำรกองบรรณำธิกำรรำยงำนสืบเนื่องกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
และนำนำชำติ  

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ งำนรำชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 
คณะกรรมกำรกองบรรณำธิกำรรำยงำนสืบเนื่องกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ (International 
level) 
1. ศาสตราจารย์อภิชาต  สุขส าราญ ประธานกรรมการ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
2. ศาสตราจารย์วีรชาติ  เปรมานนท์ กรรมการ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3. ศาสตราจารย์พรรณี  บัวเล็ก กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
4. Professor Dr. Toshiyuki Miyata กรรมการ 
 Tokyo University of Foreign Studies  
5. Professor Dr. Denisse Hernández กรรมการ 
 Autonomous University of Melissa Garza Nuevo Leon, Mexico 
6. Professor Dipl.-Päd Haupt  Wolfgang กรรมการ 
 Pedagogical University, Austria  
7. Assistant Professor Dr. Muhammad Bayero กรรมการ 
 University Kano, Nigeria  Abdussamad Abdussamad  
8. Dr. Roger Casas Ruiz กรรมการ 
 Academy of Sciences, Austria Austrian  
9. Dr. Cameron McLachlan กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษย์  ปิ่นทองวิชัยกุล กรรมการและเลขานุการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(8)  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภฏัวิจัย ครั้งที่ 6  

คณะกรรมกำรกองบรรณำธิกำรรำยงำนสืบเนื่องกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (National level) 
1. ศาสตราจารย์ปราโมทย์  ประสาทกุล ประธานกรรมการ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  
2. ศาสตราจารย์มนัส  พรหมโคตร กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  
3. ศาสตราจารย์ชยันต์  พิเชียรสุนทร กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
4. รองศาสตราจารย์ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
5. รองศาสตราจารย์พนิต  เข็มทอง กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
6. รองศาสตราจารย์ประพันธ์  ปิ่นศิโรดม กรรมการ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
7. รองศาสตราจารย์สมชาย  ปราการเจริญ กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
8. รองศาสตราจารย์กมลชัย  ตรงวานิชนาม กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
9. รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์ กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพร  ท่าจีน กรรมการและเลขานุการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
       



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจยั ครั้งท่ี 6  (9) 

สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า (1) 
สารจากประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (3) 
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (5) 
คณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (7) 
สารบัญ (9) 
ตารางรายชื่อผู้น าเสนอ  
 การพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักศึกษาวิชาชีพครู              

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model  
 ชวนิดา สุวานิช และปานรดา สรรเสริญ  1 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA 

Model เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  

 จิตราภรณ์ บุญถนอม  10 
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

ส านักงานศึกษาธิการภาค 11  
 อนุสรา พิพิทธภัณฑ์,  ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ และสุรัตน์ ดวงชาทม  20 
 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

การปรึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 วสันต์ ยอดศรี, มณีนุช รองพล, ไหมไทย ไชยพันธุ์, เกรียงศักดิ์ รัฐกุล และมะลิ ประดิษฐแสง  29 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

 นางสาวสายทิพย์  พัทธจารี  37 
 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 นางสาวมณฑา วิริยางกูร  และนางสาวมณีรัตน์  ชาวดร  45 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  
 กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์, จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และทิพรัตน์ พิมพ์นนท์  52 
 ผลของการอบรมโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาที่มีต่อระดับความรู้ความเข้าใจ ระดับ

ความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษาของนักศึกษา สังกัด
คณะครุศาสตร์ที่มีระดับผลการเรียนที่แตกต่างกัน  
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การพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักศกึษาวิชาชีพครูด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model 

The development of Authentic Assessment skills teacher professional students  
based on the MACRO model learning process 

ชวนิดา สวุานิช1 และปานรดา สรรเสริญ2 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะ

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักศึกษาวิชาชีพครู  2) เปรียบเทียบทักษะการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ก่อนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model 3) ประเมิน 
ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model โดยการด าเนินการวิจัย
ครั้งนี้มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model 2) ขั้นศึกษาผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model และ 3) ขั้นศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัย
ฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชั้นปีที่ 2 จ านวน 23 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent แบบแผนการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลัง
การทดลอง (one group pretest – posttest design) เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวัดและประเมิน
ตามสภาพจริง จ านวน 3 แผน 2) คู่มือประกอบการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะ 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 3) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาและการจัดกิจกรรมกับจุดประสงค์การเรียนรู้  4) แบบประเมินคุณภาพคู่มือประกอบการเรียนรู้ 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางงการเรียน 6) แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
(  = 4.67, S.D. = 0.33) และคุณภาพของคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
(  = 4.72, S.D. = 0.29) 2) นักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model มีผลคะแนนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดในภาพรวม (  = 4.53, S.D. = 0.54)  

ค าส าคัญ: แมคโครโมเดล  ทักษะการวัด  ทักษะการประเมินผล  การประเมินตามสภาพจริง 
 

Abstract  
The purpose of this research were to; 1) Develop a learning activity through the MACRO model learning 

process for develops measurement and assessment skills based on the real situation of teacher professional 
students. 2) study the results ofthe learning activity development and 3) To assess the satisfaction of teacher 
professional students on learning activity consist of 3 steps; 1) Step of develop in learning activity the research 
process through the MACRO model learning process.  2) Step of studying results of learning activity development 
and 3) Step of assess satisfaction of teacher professional students on the learning activity. Sample of this research 
were 23 people of 2nd year teacher professional students in Department of Computer Education, Teacher Training 
College, Phranakhon Rajabhat University. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation and dependent t-test. The research methodology was one group pretest - posttest design. The research 
instruments used were 1) 3 learning plans regarding actual measurement and evaluation, 2) The manual of a 
learning activity through the MACRO model learning process for develops measurement and assessment skills based 
on the real situation of teacher professional students, 3) The learning plan assessment form regarding a precision of 
content, a content consistency index, and an activity arrangement with learning objectives, 4) Quality evaluation 
form of the manual of a learning activity through the MACRO model learning process, 5) The learning achievement 
test, 6) Satisfaction assessment form. 

The research findings were as follows; 1) The quality of learning activity through the MACRO model 
learning process plan was at a very good level (  = 4.67, S.D. = 0.33) and the quality of learning activity through the 
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MACRO model learning process handbook is at a very good level (  = 4.72, S.D. = 0.29) 2) Teacher professional 
students that were used MACRO model learning process achieve higher score after studying than before at the 
statistical significance of .05 level and 3) Overall students satisfaction on the MACRO model learning process was at 
very high level (  = 4.53, S.D. = 0.54)  

Keywords: MACRO model, measurement skills, assessment skills, authentic assessment 
 
1. บทน า  

การประเมินตามสภาพจริงนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องศึกษาให้เข้าใจ เนื่องจาก ในการจัดการเรียนรู้ 
ตามสภาพจริง มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนในแก่นของความรู้ที่ลึกซ้ึงมากกว่าความรู้ที่เป็นพื้นฐาน และใช้การคิดขั้นสูง ในการแสวงหา
ความรู้การปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาในสภาพจริงหรือเสมือนจริง ดังนั้นการประเมินตามสภาพจริงจึงต้องมีวิธีการและเครื่องมือ
ในการประเมินที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ในมาตรา 26 ที่ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม
การเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ระดับและรูปแบบการจัด
การศึกษาแต่การประเมินผู้เรียนก็ยังไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดข้างต้นนัก ปัญหาประการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันคือ ผู้สอน
มักแยกการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลออกจากกัน ซ่ึงแท้ที่จริงแล้วการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลควรด าเนินการ
ไปด้วยกันและเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันและเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2560) ดังนั้นการประเมิน
ผู้เรียนตามสภาพจริง (Authentic assessment) จึงเป็นการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง และมีความน่าเชื่อถือซ่ึงผลสัมฤทธิ์ที่ประเมิน
จะสอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนมากที่สุด เพราะการประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้
วิธีการที่หลากหลาย เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อน ทักษะการท างาน ความสามารถในการแก้ปัญหาแลการแสดงออกที่เกิดจาก
การปฏิบัติในสภาพจริง อยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์จริงในชีวิตจริง เน้นพัฒนาการที่ปรากฏให้เห็นทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมี
ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินหลายฝ่ายและเกิดขึ้นได้ในทุกบริบทเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งเป็นการประเมินที่มีลักษณะแบบไม่เป็นทางการ 

ในการประเมินผลในยุคใหม่จะมีลักษณะเด่นที่เน้นการประเมินพัฒนาการของนักเรียนและประสิทธิภาพของการเรียน  
การสอน การวัดและทดสอบจะครอบคลุมสภาพจริงและสอดคล้องกับการแสดงออกของนักเรียนทั้งกระบวนการและผลผลิต ซ่ึ งอาจจะ
ประเมินจากการท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การบันทึกความเห็น การจัดท ารายงานผลงานที่ท า นิทรรศการและโครงงานเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทักษะการใช้ภาษา และวิชาต่าง ๆ รวมทั้งการทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ การประเมินผลในยุคใหม่ จะเน้น 
การมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียนแต่ละคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับสังคมในทศวรรษหน้า โดยเฉพาะความสามารถในการส่ือสารความร่วมมือและการศึกษาอย่างมีวิจารณญาณ  

คณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ในระดับอุดมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาให้กับ
นักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต ซ่ึงอยู่ในกลุ่มรายวิชาชีพครูบังคับโดยนักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียน แต่จากการสังเกตและปัญหาที่พบ
จากการจัดการเรียนการสอนสองภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏจันทรเกษมที่ผ่านมานั้น (1/60 และ 2/60) คณะผู้วิจัยพบว่า ผู้เรียนยังขาดทักษะการวัดและประเมินตามสภาพจริงที่ผลจาก
การตอบแบบฝึกหัดและคะแนนสอบในส่วนของหัวข้อนี้ จะท าคะแนนได้น้อยและอยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงในหัวข้อการวัด  
และประเมินผลตามสภาพจริงถือเป็นหัวข้อที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับครูผู้สอนในปัจจุบันเพร าะการประเมินตามสภาพจริง 
ผู้สอนจะต้องศึกษาให้เข้าใจและสามารถวัดประเมินการสอนที่มีรูปแบบหลากลาย เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงนั้นมุ่งเน้น  
ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนในแก่นของความรู้ที่ลึกซ้ึงมากกว่าความรู้ที่เป็นพื้นฐาน  และใช้การคิดชั้นสูงในการแสวงหาความรู้ 
การปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาในสภาพจริงหรือเสมือนจริง ดังนั้นการประเมินตามสภาพจริงจึงต้องมีวิธีการและเครื่องมือในการประเมิน
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซ่ึงนักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องมีความรู้ความสามารถจริงเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้เมื่อไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพปฏิบัติการสอน รวมไปถึงเมื่อส าเร็จการศึกษาและต้องประกอบอาชีพการสอนในโรงเรียน คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า
ควรออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model (ดิเรก วรรณเศียร, 2558 : 6-9) โดย
ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ MACRO เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เป็นแบบเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ผู้เรียนสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างหลากหลายได้แก่ การอภิปราย การศึกษาข้อมูลจาก ต ารา ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต ใช้การระดมความคิด การสร้างโครงงาน 
การผลิตผลงาน การแสดงบทบาทสมมติ และการแก้ปัญหา เป็นต้น ผู้วิจัยเห็นว่ารูปแบบนี้มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ จึงใช้รูปแบบ
ดังกล่าวนี้ เพื่อวิจัยและพัฒนาทักษะด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักศึกษาวิชาชีพครูเกิดมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีความรู้จริง 
และสามารถปฏิบัติงานได้จริงสอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงของนักศึกษาวิชาชีพครู 
 2.2  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักศึกษาวิชาชีพครู ก่อนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model 
 2.3  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO 
model 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการด าเนินการวิจัยนี้แบ่งออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
 3.1.1  ขั้นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะการวัด 

และประเมินผลตามสภาพจริงของนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงเครื่องมือการวิจัยทั้งหมด ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด 
และประเมินผลการศึกษา ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนมาแล้วมาไม่น้อยกว่า 5 ปี จบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาเอก  
หรือมีต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป จ านวน 3 ท่าน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 3.1.2  ขั้นการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะ 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักศึกษาวิชาชีพครู และประเมินความพึงพอใจ 

  ประชากร คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 4 ห้องเรียน 120 คน วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนใน การวัดและประเมินผลการศึกษา  
ภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 1 ห้องเรียน 23 คน (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา) ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 เนื้อหาที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง คือหัวข้อ การวัดและการประเมินตามสภาพจริงประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
 3.2.1  ความแตกต่างของการประเมินสภาพจริงและการประเมินแบบเดิม 
 3.2.2  ลักษณะส าคัญของการวัดประเมินสภาพจริง 
 3.2.3  เครื่องมือวัดและประเมินตามสภาพจริง 
 3.2.4  เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริง 
3.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึง 14 มีนาคม 2562 
3.4 ขอบเขตด้านสถานที่ 
 วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
  
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. การเรียนรู้แบบ Active Learning 
3. การเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวแปรตาม 

ทักษะการวัดและประเมินผล 
ตามสภาพจริง 

 

ตัวแปรต้น 

กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MACRO model 
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5. วิธีด าเนินการวิจัย  
ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ซ่ึงสามารถอธิบายการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน 

ดังนี ้
ขั้นที่ 1 ขั้นพัฒนาเครื่องมือการวิจัยส าหรับพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักศึกษาวิชาชีพครู ในหัวข้อ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกสารค าอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหัวข้อ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เพื่อก าหนดรายละเอียดขอบข่ายของเนื้อหาให้มีความครอบคลุม จากนั้นท าการสังเคราะห์และสรุปเนื้อหาเพื่อใช้
ในการออกแบบและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยออกแบบเป็นแผนการจัดการเรียนรู้และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MACRO model จากนั้นด าเนินการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งหมด ได้แก่  

1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การวัดและประเมินตามสภาพจริง จ านวน 3 แผนการเรียนรู้ 
2.  คู่มือประกอบการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model 
3.  แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  
4.  แบบประเมินคุณภาพคู่มือประกอบการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model 
5.  แบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
6.  แบบประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงด าเนินการตามรายละเอียดข้างต้นในหัวข้อ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาผลการพัฒนาทักษะตามคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model เพื่อพัฒนา

ทักษะการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่ง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ขั้นสร้างแรงจูงใจ (Motivation)  
 ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนในการก าหนด หรือตั้งประเด็นความรู้ หรือหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนรู้การวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึงจุดหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้บทเรียน ผู้สอนสามารถเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในการน าเข้า สู่
บทเรียนและการเรียนรู้จุดที่ส าคัญในขั้นตอนนี้คือการต้ังประเด็นอภิปราย การใช้ค่าถามสร้างพลังความคิด การก าหนด หรือการต้ังประเด็น
ความรู้ หรือหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไป และให้ ผู้เรียนได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนรู้ หรือเกิดแรงบันดาลใจ  

2.  ขั้นการเรียนรู้โดยตรง (Active Learning)  
 ในการสอนครั้งแรก ผู้สอนด าเนินการให้ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ 3 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 แนวทางการ สืบค้นความรู้เพื่อให้ได้ความรู้ที่ต้องการ   
 ส่วนที่ 2 ศาสตร์ สาขา แขนงความรู้ และแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ส่วนที่ 3 การเรียบเรียงข้อมูล ข้อค้นพบ ความคิด ความคิดเห็น การให้เหตุผล โต้แย้ง และสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึง

การกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ในการจัดการเรียนรู้แต่ละคร้ัง  
3.  ขั้นสรุปองค์ความรู้ (Conclusion)  
 ผู้เรียนน าผลการอภิปรายและสาธิตที่เป็นผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมาก าหนดเป็นความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่ 

โดยใช้วิธีการ เขียนด้วยแผนผังความคิดเขียนโครงงาน/โครงการ เขียนบรรยาย/เขียนรายงาน จดบันทึก วาดภาพ แต่งค าประพันธ์ในขั้นตอนนี้
ผู้สอนสามารถประเมินความรู้และความคิดใหม่ ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการอภิปราย ตรวจสอบผลงาน สอบถามความคิดของกลุ่ม ทดสอบความรู้ 
ฯลฯ  

4.  ขั้นรายงานและน าเสนอ (Reporting)  
 ขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดง ผลงานการสร้างความรู้ของตนให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ าหรือ

ตรวจสอบ ความเข้าใจของตน และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
 ในขั้นนี้ ผู้เรียนสามารถแสดงผลงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ

เรียงความ วาดภาพ การน าเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจจัดให้มีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑ์ที่เหมาะสม   
5.  ขั้นการเผยแพร่ความรู้ (Obtain)  
 เป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ความเข้าใจของตนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

เพิ่มความช านาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจ าในเรื่องนั้น ๆ เป็นการให้โอกาส ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ 
เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หลังจากประยุกต์ใช้ความรู้  

การเรียนรู้ขั้นที่ 1-3 เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ ขั้นที่ 4-5 เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้น าเสนอและน าความรู้ไปใช้ 
จากนั้นศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริงของนักศึกษาวิชาชีพครู  
วิธีการด าเนินการทดลอง ในครั้งนี้เป็นแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest  

- Posttest Design) สามารถเขียนเป็นแผนผังการออกแบบวิจัย ได้ดังนี้ 
 
                   กลุ่มทดลอง   O1 X O2 
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ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองที่ก าหนด (Quasi Experimental Design) โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
1.  การทดสอบก่อนเรียน  
2.  การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริงของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่ง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซ่ึงด าเนินการตามเน้ือหาในแต่ละหัวข้อจนครบทุกหัวข้อ  
3.  ด าเนินการวัดและประเมินผลหลังเรียนของผู้เรียนด้วยแบบประเมินทักษะการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และ

แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะการวัด และ
ประเมินผลตามสภาพจริง จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการรวมรวบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จากนั้นสรุปผลข้อมูลและอภิปรายผลข้อมูล
การวิจัยโดยละเอียด 
 
6. ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และจัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO 
model ที่ภายในประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ  จากนั้นน าคู่มือที่ได้พัฒนาสมบูรณ์แล้วไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จ านวน 3 คน เป็นผู้ประเมินตรวจสอบความเหมาะสมเพื่อหาคุณภาพด้วยแบบประเมินค่า 
5 ระดับ โดยแบบประเมินมีจ านวน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ และตอนที่ 2 แบบประเมิน
คุณภาพของคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ แบบ MACRO model ซ่ึงสามารถน าเสนอในรูปแบบของตาราง ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model 
ข้อที่ รายการประเมิน X  S.D. แปลค่า 
1. การเขียนสาระส าคัญมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาการวัด  

และประเมินผลตามสภาพจริง 5.00 0.00 ดีเยี่ยม 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้การวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง 5.00 0.00 ดีเยี่ยม 
3. วิธีการวัดผลประเมินผลมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 4.33 0.58 ดีมาก 
4. เครื่องมือวัดผลประเมินผล มีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 4.33 0.58 ดีมาก 
5. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ออกแบบได้ครบขั้นตอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบแมคโครโมเดล 4.33 0.58 ดีมาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ทักษะ /กระบวนการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 4.67 0.58 ดีเยี่ยม 
7. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบแมคโครโมเดล 5.00 0.00 ดีเยี่ยม 

รวม 4.67 0.33 ดีเยี่ยม 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้  แบบ MACRO model 
โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม (  =4.67, S.D.=0.33) โดยผลการประเมินรายข้อสูงสุด ได้แก่ การเขียนสาระส าคัญมีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จุดประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบแมคโครโมเดล 
โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม (  =5.00, S.D.=0.00) ผลการประเมินรายข้ออันดับที่สองรองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ทักษะ/กระบวนการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านการวัด 
และประเมินผลตามสภาพจริง ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม (  =4.67, S.D.=0.58) ผลการประเมินรายข้ออันดับที่สาม คือ วิธีการ
วัดผลประเมินผลมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนด้านการวัด 
และประเมินผลตามสภาพจริง เครื่องมือวัดผลประเมินผล มีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ขั้นตอนการจัดการเรีย นรู้ออกแบบได้ครบขั้นตอน 
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบแมคโครโมเดล ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (  =4.33, S.D.=0.58) 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินประเมินคุณภาพของคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model 
ข้อที่ รายการประเมิน   S.D. แปลค่า 
1. องค์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบแมคโครโมเดลประยุกต์ใช้กับเนื้อหาได้มี                

ความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีเยี่ยม 
2. ล าดับขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบแมคโครโมเดลมีความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีเยี่ยม 
3. หัวข้อการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนด คือ การวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง 5.00 0.00 ดีเยี่ยม 
4. หัวข้อการเรียนรู้สอดคล้องกับสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 4.33 0.58 ดีมาก 
5. แนวทางการวัดประเมินผลด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ดีมาก 
6. แบบทดสอบมีความเหมาะสมครอบคลุมเนื้อหา 5.00 0.00 ดีเยี่ยม 

รวม 4.72 0.29 ดีเยี่ยม 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model 
โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม (  =4.72, S.D.=0.29) โดยผลการประเมินรายข้อสูงสุด ได้แก่ องค์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
แบบแมคโครโมเดลประยุกต์ใช้กับเนื้อหาได้มีความเหมาะสม หัวข้อการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนด คือ การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง และแบบทดสอบมีความเหมาะสมครอบคลุมเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม (  =5.00, S.D.=0.00) 
ผลการประเมินรายข้ออันดับที่สองรองลงมา คือ ล าดับขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบแมคโครโมเดลมีความเหมาะสม โดยรวม
อยู่ในระดับดีเยี่ยม (  =4.67, S.D.=0.58) ผลการประเมินรายข้ออันดับที่สาม คือ หัวข้อการเรียนรู้สอดคล้องกับสมรรถนะด้านการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง และแนวทางการวัดประเมินผลด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก (  =4.33, S.D.=0.58) 
 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model 
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบทักษะการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักศึกษาวิชาชีพครู ก่อนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรม

การเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model  
(n=23) 

การทดสอบ   S.D. 
 

S.D. t 
Sig. 

(1-tailed) 
ก่อนเรียน 7.48 1.09 

15.26 1.96 37.41* 0.0000 
หลังเรียน 22.74 2.65 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  7.48 คะแนนและ 
22.74 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model  
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ การแปล

ความหมาย   S.D. 
ด้านเนื้อหา 4.35 0.71 มาก 
1.  เนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่องน่าสนใจ 4.48 0.58 มาก 
2.  เนื้อหาที่เรียนไม่ยากเกินไป 4.22 0.83 มาก 
ด้านการจัดกิจกรรมการสอน 4.46 0.58 มาก 
1.  เหมาะสมกับเวลาที่สอน 4.43 0.58 มาก 
2.  นักศึกษาวิชาชีพครูพอใจกับการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 

MACRO model 
 

4.48 
 

0.58 
 

มาก 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)  

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ การแปล

ความหมาย   S.D. 
ด้านสื่อการสอน 4.52 0.48 มากที่สุด 
1.  สื่อประกอบการเรียนมีความน่าสนใจ 4.52 0.50 มากที่สุด 
2.  นักศึกษาวิชาชีพครูพอใจสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.35 0.48 มาก 
3.  สื่อช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนยิ่งขึ้น   4.70 0.46 มากที่สุด 
ด้านการวัดผลประเมินผล 4.71 0.45 มากที่สุด 
1.  พอใจในวิธีประเมินของผู้สอน 4.70 0.46 มากที่สุด 
2.  ผู้สอนประเมินผลงานด้วยความยุติธรรม 4.65 0.48 มากที่สุด 
3.  พอใจที่ผู้สอนประเมินผลสม่ าเสมอ 4.78 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.54 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 6.4 พบว่า ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้
แบบ MACRO model พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในภาพรวม 
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.53  โดยสามารถเรียงล าดับคะแนนความพึงพอใจตามล าดับจากสูงไปต่ าแบบรายด้านได้ดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านการวัดผล
ประเมินผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.71 อันดับที่ 2 ด้านสื่อการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดในภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.52 อันดับที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในภาพรวม  
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.46 อันดับที่ 4 ด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.35  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงล าดับของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ นักศึกษามีความพอใจ 
ที่ผู้สอนประเมินผลสม่ าเสมออยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.78) นักศึกษาพอใจในวิธีประเมินของผู้สอนและเห็นว่าสื่อช่วยให้เข้าใจ 
ในเนื้อหาที่เรียนยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.70) ผู้สอนประเมินผลงานด้วยความยุติธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.65) 
สื่อประกอบการเรียนมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.52) นักศึกษาวิชาชีพครูพอใจกับการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MACRO Model และเห็นว่าเนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่องน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก (  =4.48) ความเหมาะสมกับเวลาที่สอน อยู่ในระดับมาก  
(  =4.43) นักศึกษาวิชาชีพครูพอใจสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (  =4.35) และอันดับสุดท้ายคือ เนื้อหาที่เรียน 
ไม่ยากเกินไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.22 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามล าดับรายข้อตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้ 
1.  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model และแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า 

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม (  = 4.67) และคุณภาพ
ของคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ แบบ MACRO model โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม (  = 4.72) สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ กลมรี ชูเลิศ (2561 : 112-113) ที่มีกระบวนการในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้และคุณภาพ  
ของคู่มือการใช้สื่อ โดยมีการสร้างแบบประเมินคุณภาพและน าแผนการจัดการเรียนรู้รวมถึงคู่มือการใช้สื่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
ท าการประเมินด้วยแบบประเมินคุณภาพ โดยผลการประเมินของ กลมรี ชูเลิศ พบว่า ด้านแผนการจัดการเรียนรู้และคู่มือการใช้สื่อ  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ สิรินทรา สรรเสริญ (2561 : 72-73) ที่ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และคู่มือ 
การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู ้แบบ MACRO model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการพัฒนา 
แบบประเมินคุณภาพและน าแผนการจัดการเรียนรู้รวมถึงคู่มือการใช้สื่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน แล้วพบว่า ผลการประเมิน 
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.49) จากนั้น 
น าแบบประเมินที่ได้มาสรุปและแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5   คน ก่อนน าไปใช้ในการด าเนินการจัดกิจกรรม จะเห็นได้ว่า
กระบวนการในการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพื่อให้เกิดคุณภาพนักวิจัยสามารถน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นนั้นไปท าการประเมินด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ซ่ึงถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญในการช่วยนักวิจัยกลั่นกรองตรวจสอบความบกพร่องของส่วนต่าง ๆ ซ่ึง นักวิจัย 
จะได้ข้อเสนอนะที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยให้มีคุณภาพก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูลการวิจัย ซ่ึงจะช่วยเพิ่มให้นักวิจัย 
มีเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงในการใช้วัดประเมินเก็บรวบรวมข้อมูล ยังเป็นประโยชน์ไปถึงผลของการเก็บข้อมูลที่จะมีคว ามเที่ยงตรง
และมีความเชื่อมันในการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพได้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการศึกษาค้นคว้าและการออกแบบแผนการจัด 
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้แผนการจัดการเรียนรู้มีการกลั่นกรองและแก้ไข  เพื่อให้
แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลเมื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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2.  การเพื่อเปรียบเทียบทักษะการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักศึกษาวิชาชีพครู ก่อนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MACRO model มีผลคะแนนหลังเรียนที่มีระดับสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินทรา 
สรรเสริญ (2561 : บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MACRO model ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 และพบว่าการพัฒนานักเรียนด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model นักเรียนมีผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพร เลิศโพธาวัฒนาและคณะ (2562 : 110-116) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย
เร่ือง การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21: MACRO model เรื่อง ยีนและโครโมโซม วิชาชีววิทยาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พบว่ากระบวนการเรียนรู้ด้วย MACRO model ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์จากการตอบค าถามในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังพัฒนาความสามารถในการน าเสนอผลงาน และฝึก ความกล้า
แสดงออกของนักเรียน ส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้อื่น ซ่ึงเป็นทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตประจ าวัน อีกประเด็นที่ส าคัญที่ค้นพบของ
งานวิจัยคือ บทบาทของครูและสื่อการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมท าให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น ผ่านการดูแล
การท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด และอธิบายในข้อสงสัยของนักเรียนระหว่างการเรียนการสอน ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ที่น่าสนใจช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดเตรียมพร้อมสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 

3.  ความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ในภาพรวม (  = 4.53, SD = 0.54) โดยผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษธ์ลักษณ์ สิบแก้วและคณะ (2562 : 677-686) 
ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบ MACRO เรื่อง ระบบประสาท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แล้วพบว่า 
เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ MACRO ครอบคลุม 5 ด้าน คือ ด้านสาระการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบ MACRO ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น สื่อการเรียนรู้และด้านบทบาทครูโดยภาพรวม ทั้งหมดนี้อยู่ในเกณฑ์เจตคติระดับมาก 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ MACRO ส่งเสริมให้นักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่ งจะกระตุ้นให้นักเรียน 
เรียนสนุก ไม่เบื่อ เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและมีความท้าทายในการเรียน เมื่อประเมินผลเจตคติจึงอยู่ ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิรินทรา สรรเสริญ (2561 : 77) ที่ได้ท าการวิจัยพัฒนานักเรียนด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model เช่นกัน 
โดยจากผลการวิจัยที่ศึกษานี้มีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่พบในขณะด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักเรียนมีความสนใจและมีความตื่นเต้นกับการเรียนในแต่ละกิจกรรม เนื่องด้วยการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO 
model เป็นวิธีการสอนแบบใหม่ที่เน้นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง มีการด าเนินการเป็นทีมโดยผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า 
ลงมือปฏิบัติ คิดแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นการท างานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือกันทางความคิดเพื่อสรุปเป็นความรู้และสามารถ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม มีการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า จะเห็นได้ว่ า การจัดการเรียนการสอนแบบ MACRO model นั้นเป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนด าเนินการด้วยตนเองในรูปแบบ Active Learning ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 
รวมถึงการท างานเป็นทีมอีกด้วยเพราะมีกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ท าอย่างหลากหลายร่วมกันและแบบรายบุคคล โดยผล
การศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ งามศิริและคณะ (2562 : 78) ที่ได้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้
รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โดยผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.03, SD = 0.23) จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
ด าเนินการด้วยตนเองในรูปแบบ Active Learning ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนหนึ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและแสวงหาความรู้ และ
น าความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในศตวรรษที่ 21 อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถ
เตรียมพร้อมและปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันต่อสภาพการณ์ทุกด้านได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

8.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการปฏิบัติ 
 8.1.1 ผู้สอนควรท าความเข้าใจรายละเอียดกระบวนการให้ถ่องแท้และด าเนินการตามกิจกรรมการสอนแบบ MACRO 

model ที่ออกแบบไว้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และควรเตรียมแหล่งการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหาให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียนและการจัด
กลุ่มการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนรู้ในแต่ละคร้ังมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 8.1.2 ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนให้ก ากับการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีผู้สอนคอยดูแล แนะน า ช่วยเหลือในการเรียนรู้  
โดยควรด าเนินการให้เป็นไปตามบทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรียนตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือ 

8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.1  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ระดับความสามารถทางการเรียนรู้ของผู้เรียน และ

ตรวจสอบระดับความคงทนในการเรียนรู้ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACRO model   
 8.2.2  ควรมีการทดลองใช้วิธีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนด้วยการจับสลากกลุ่มด้วยชื่อ ผลไม้หรือนางในวรรณคดี ซ่ึงเป็น 

การส่งเสริมความสนุกสนานในเชิงจิตวิทยาการเรียนรู้ร่วมด้วยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACRO model  
 



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
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9. กิตติกรรมประกาศ  
การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยคณะผู้วิจัยได้รับความเมตตากรุณาจากอาจารย์และต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าต่าง ๆ ในการท างาน ตลอดจนผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก ที่ได้มีระบบและกระบวนการตั้งแต่พัฒนาข้อเสนอการวิจัย จนกลั่นกรองให้ได้ข้อเสนอมาสู่
งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุก ๆ ท่าน ที่เสียสละเวลาในการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินเครื่องมือ
ในการวิจัย ตลอดจนการให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย อีกทั้งแนวทางในการด าเนินการวิจัยเพื่อให้งานวิจัยมีความเที่ยงตรงและ
มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ คณะผู้วิจัยขออุทิศงานวิจัยนี้ทดแทนคุณมารดาบิดา ครูอาจารย์ ที่ประสิทธิประสาทวิชาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่มีนโยบายส่งเสริมการวิจัยแก่คณาจารย์จนท าให้ผู้วิจัยบรรลุ
เป้าหมายในการท าผลงานวิจัยให้เกิดเป็นรูปธรรมในครั้งนี้ 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model เพ่ือพัฒนาความรู้ 
และทักษะการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศกึษาวิชาชีพครู 

The development of an AKASA-flipped classroom Model to develop science and technology 
curriculum development knowledge and skills for pre-service teachers 

 จิตราภรณ์ บุญถนอม1  
1ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model 2) ประเมิน

ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model 3) พัฒนาความรู้และทักษะการพัฒนา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสมรรถนะความเป็นครูวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ผู้ร่วมในการวิจัยเป็น
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 25 คน ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ขั้นตอนในการวิจัยมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. ออกแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model 2. ทดสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model 3. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model 4. น ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model ไปใช้ ขั้นตอนที่ 5 ถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
โดยใช้แนวคิด AKASA Model 2) แบบทดสอบความรู้เรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 3) แบบประเมินทักษะการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) แบบประเมินตนเองเรื่อง สมรรถนะ
ความเป็นครูวิทยาศาสตร์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model มีประสิทธิภาพ (76.93/70.40) 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดที่ 70/70 2) คะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเรียน 
(           คะแนน) แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (          คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) คะแนนทักษะ 
การพัฒนาหลักสูตรหลังเรียน (           คะแนน) แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (          คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 4) นักศึกษาประเมินตนเองว่ามีสมรรถนะความเป็นครูวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับสูงมาก  

ค าส าคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน AKASA Model นักศึกษาวิชาชีพครู การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
Abstract  

This paper aims to develop an AKASA-flipped classroom Model, evaluate the effectiveness of AKASA-flipped 
classroom model, improve science curriculum development knowledge and skills including teachers’ performance  The 
participants of this research were 25 pre-service teachers of science education at Ramkhamhaeng University. This study 
employed a quasi-experimental research by comparing pre- and post-test results of participants. 5 phases of this 
research method were Phase I: Designing the AKASA-flipped classroom Model, Phase II: Pilot study the AKASA-flipped 
classroom Model, Phase III: Revising the AKASA-flipped classroom Model, Phase IV: Implementation the AKASA-flipped 
classroom Model and Phase V: Lesson learn of Implementation. The tools of this research consisted of 1) AKASA-flipped 
classroom Model 2) Core curriculum and curriculum development test 3) Assessing Core curriculum analyzing and 
curriculum development skills 4) Assessing teacher’s performance self-test The results showed that the AKASA-flipped 
classroom Model to be more effective than the criteria set at 70/70. The post-test score of cognitive and skills domain 
was significantly higher than the pre-test score of cognitive and skills domain at the level of .05. Participants had a good 
level of relative gain score and teacher’s performance score  

Keywords: FLIPPED Classroom, AKASA Model, Pre-service teachers and curriculum and science & technology 
strand development. 
 
1. บทน า  

การปฎิรูปการศึกษาท าให้เกิดเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของผู้สอนจากผู้ให้ความรู้หรือผู้บรรยายเป็นผู้ที่เอื้ออ านวยความสะดวก (Facilitators) ให้แก่ผู้เรียนหรือแม้กระทั่งการเป็นผู้ให้การปรึกษา 
(Supervision) มากกว่าการบอกให้ผู้เรียนท าตาม (Khophadung, A. and Vongtathum, P. 2016, Munir, M. et. al. 2018, and Ng, 
E. M. 2018) รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการสืบสวนความรู้ (Enquiry learning) แก้ปัญหา (Problem solving) และ
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สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation creation) อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้การเรียนรู้แนวใหม่ และการฝึกปฏิบัติแนวใหม่ที่จะสอดรับกับ
ความต้องการและบริบททางสังคมในยุคดิจิทัล (Tanner, M., & Scott, E.2015) การปฏิรูปการศึกษาที่ท าให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
มีบทบาทส าคัญในทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ เมื่อมีการประกาศค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 921/2561 เรื่อง 
ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยให้เพิ่มเติมสาระที่ 8 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้จาก “วิทยาศาสตร์” เป็น 
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”แสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนงานทางด้านวิทยาศาสตร์มีมาก
ขึ้นในระดับนโยบาย  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการพัฒนารูปแบบ (Model) การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูนั้นควรมีการปรับปรุงให้มี
จุดเน้นใน 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ แนวทาง และแบบแผนในการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจถึงธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ (Nature of science) และสามารถปฏิบัติจนน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ 
ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมที่สนองตอบปัญหาของสังคม  
การใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์สร้างความรู้ใหม่ๆ หรือทักษะใหม่ๆ 3) การผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูล แหล่งข้อมูลเพื่อน ามาสู่การพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Hao, Y. & Lee, K. 2016, Wang, J. et. al. 2018) 
เมื่อศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการจัดการเรียนรู้นั้นก็มีหลายรูปแบบ เช่น การจัดการเรียนรู้ห้องเรียน
เสมือนจริง (Virtual classroom) การจัดการเรียนรู้แบบ e-learning ผ่าน MOOC  และการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped classroom)  ซ่ึงเสมือนเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาวิชาชีพครูเหล่านี้มีการพัฒนาความรอบรู้ทางดิจิทัล (Digital literacy) ผสมผสาน
กับความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science literacy) รวมถึงความรอบรู้ (Literacy) ในด้านอื่นๆ ที่น ามาบูรณาการเพื่อให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งโดยการปรับเปลี่ยนห้องเรียนจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ เป็นการจัดห้องเรียนแบบ 2 ระบบ แต่เรียน
ต่อเนื่องกัน โดยระบบแรกเป็นการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ซ่ึงมีการจัดการชั้นเรียนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแพลทฟอร์ม (Platform) 
ทางอินเทอร์เน็ต และระบบที่ 2 เป็นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ ที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้โดยตรง สาเหตุ
ที่เรียกว่า การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนั้นเพราะว่า การเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ได้จากที่บ้านหรือ
สถานที่ต่างๆที่ผู้เรียนมีความสะดวกในการเรียนเน้นเนื้อหาสาระและทฤษฎีเป็นส าคัญ ส่วนของการบ้าน แบบฝึกหัดและใบกิจกรรมนั้น
จะน ามาศึกษากันในชั้นเรียนปกติ เวปไซต์การเรียนรู้ฟลิป (FLIP learning network) (FLIPLEARNING. 2018) เสนอ 4 เสาหลักของฟลิบ 
(FLIP) ไว้ดังนี้ 

F มาจากค าว่า Flexible Environment ซ่ึงเป็นการกล่าวถึงการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ผู้เรียนไม่ว่าอยู่ที่ไหนสามารถที่จะ
เรียนได้ ไม่จ ากัดครั้งในการเข้าศึกษา และเวลาในการศึกษา   

L มาจากค าว่า Learning Culture วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนจากผู้สอน สั่งหรือบอกให้ท าตาม หรือเชื่อตามที่ผู้สอนสอน 
เป็นผู้เรียนสามารถที่จะหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้นอกเหนือจากผู้สอนก าหนดเป็นโอกาสที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 

I  มาจากค าว่า Intentional Content  ความเป็นสากลของเนื้อหาสาระ กล่าวคือ เมื่อการจัดการเรียนการสอนไม่ได้เกิดขึ้น
จากผู้สอนเป็นผู้บรรยายเพียงเท่านั้น แต่ผู้เรียนสามารถค้นคว้าในเอกสารต่างๆทั้งในและต่างประเทศ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ 

P Professional Educator ความเชี่ยวชาญของผู้สอน ที่ไม่ใช่การเรียนรู้เพียงบอกกล่าวแล้วให้จดบันทึกหรือท าตาม แต่จ าเป็นต้อง
ใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้ขั้นสูงในการประเมิน (Assessment) และสะท้อนผล (Reflection) ตลอดจนวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

รูปแบบการเรียนรู้แบบ AKASA Model เป็นรูปแบบการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้ (Literacy) (UNESCO. 2018) ซ่ึงดัดแปลงจาก 
การพัฒนาการรู้เท่าทันเรื่องเพศ (Sexual literacy) (จิตราภรณ์ บุญถนอม, 2558) และผสมผสานกับองค์ประกอบของการรอบรู้เกี่ยวกับ
การรอบรู้ดิจิทัล (Digital literacy) (UNESCO, 2018) และการรอบรู้วิทยาศาสตร์ (Science literacy) (OECD. 2019) ด้วยการสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ดังตารางที่ 1)  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1.  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model  
  2.  ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model   
  3.  ศึกษาพัฒนาการของความรู้และทักษะของการพัฒนาหลักสูตรเมื่อใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
โดยใช้แนวคิด AKASA Model  
  4.  ศึกษาสมรรถนะความเป็นครูวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาเมื่อใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
แนวคิด AKASA Model  
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3. ขอบเขตของการวิจัย  
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
3.1  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาวิชาชีพครูที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) 

3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 3.1.1  ตัวแปรจัดกระท า คือ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model  
  3.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  (1)  ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   (2)  ทักษะการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   (3)  สมรรถนะความเป็นครูวิทยาศาสตร์ 
3.3  สาระเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
  (1)  หลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น 
  (2)  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (3)  แผนการสอนระยะยาว/ประมวลรายวิชา(Course syllabus)  
  (4)  การประเมินผลหลักสูตร  
  (5)  หลักสูตรโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  (6)  หลักสูตรกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
3.4  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model ประกอบด้วย 
  (1)  ห้องเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย 

(1.1)  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Google site 
(1.2)  การประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Google form 
(1.3)  การสะท้อนชิ้นงานผ่าน Youtube 
(1.4)  การติดต่อสื่อสารผ่าน Google Classroom 

   (2)  ห้องเรียนชั้นเรียน ประกอบด้วย 
(2.1)  วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของสังคม 
(2.2)  สร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
(2.3)  สร้างแผนการศึกษาระยะยาว/ประมวลรายวิชา (Course syllabus) 
(2.4) ประเมินผลหลักสูตร 
(2.5) พัฒนาหลักสูตรเสริมด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดกิจกรรมลดเวลา

เรียนเพิ่มเวลารู้ 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยเพื่อพัฒนา (Research for development) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ซ่ึงขั้นตอน
การด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model  
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model  
ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model  
ขั้นตอนที่ 4 น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model ไปใช้ 
ขั้นตอนที่ 5 ถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model  
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี ้
(1)  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและสังเคราะห์องค์ประกอบของการรอบรู้ (Literacy) 
(2)  สร้างและออกแบบห้องเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย  
  (2.1)  ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google site 
 (2.2)  การประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Google form 
  (2.3)  การติดต่อสื่อสารผ่าน Google classroom 
(3)  สร้างและออกแบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ประกอบด้วย 
 (3.1)  แผนการจัดกิจกรรม เร่ืองการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  (3.2)  แผนการจัดกิจกรรม เร่ืองการสร้างแผนการสอนระยะยาว/ประมวลรายวิชา (Course syllabus) 
 (3.3)  แผนการจัดกิจกรรม เร่ืองการประเมินผลหลักสูตรเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 (3.4)  แผนการจัดกิจกรรม เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 (3.5)  แผนการจัดกิจกรรม เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
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(4)  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 (4.1)  แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่องหลักสูตรและสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (4.2)  แบบประเมินทักษะการพัฒนาหลักสูตรก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ

ด้านเร่ืองหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (4.3)  แบบประเมินตนเองสมรรถนะความเป็นครูวิทยาศาสตร์ 
 (5) หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา (IOC) ของเครื่องมือ 
 น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินทักษะการพัฒนาหลักสูตร และแบบประเมินตนเอง เรื่องสมรรถนะ

ความเป็นครูวิทยาศาสตร์ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจนของข้อค าถาม และความเหมาะสมของ
ภาษา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา (IOC) ได้ผลดังนี้ 

  (5.1)  แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่องหลักสูตรและสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 30 ข้อ มีค่ารวมทั้งฉบับเฉลี่ย 0.97 คะแนน 

  (5.2)  แบบประเมินทักษะการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 7 ข้อ มีค่ารวมทั้งฉบับเฉลี่ย 0.95 
คะแนน 

  (5.3)  แบบประเมินตนเองสมรรถนะความเป็นครูวิทยาศาสตร์ จ านวน  20 ข้อ มีค่ารวมทั้งฉบับ เฉลี่ย  0.98 คะแนน  
(6)  ทดสอบเพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายใน (Internal consistency or reliability) 
  น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินทักษะการพัฒนาหลักสูตร และแบบประเมินตนเอง เรื่องสมรรถนะ

ความเป็นครูวิทยาศาสตร์ไปให้นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 20 คน ทดสอบเพื่อตรวจสอบ
ค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายใน (Internal consistency or reliability) โดยใช้สูตรของสัมประสิทธิครอนบาร์คแอลฟา 
(Cronbach’s alpha coefficient) โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ ตอนที่ 2 
แบบทดสอบปรนัยตอบค าตอบสั้นๆ จ านวน 5 ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ .719 และตอนที่ 3 แบบทดสอบอัตนัย 1 ข้อ เพื่อการประเมิน
ทักษะการสร้างหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  มีค่าความเชื่อมั่นตามเกณฑ์การประเมินที่ระดับ .825 

(7)  ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนอยู่ระหว่าง .26 - .87 ค่าอ านาจจ าแนกในแบบทดสอบนี้มีค่าตั้งแต่ 
.20 ขึ้นไป และแบบประเมินตนเอง เร่ืองสมรรถนะความเป็นครูวิทยาศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทั กษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ .72  

ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบ (Pilot study) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model  
มีแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน (One group pre-test post-test design) 

ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model โดยน าปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่องหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาปรับปรุงและแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 4 น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model ไปใช้ 
1.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่องหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ด้วยการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - experimental design) รูปแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 1 กลุ่ม (one group pre-post test 
design)       

2.  ก าหนดสมมติฐานของการทดสอบรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเร่ืองหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ดังนี ้

  2.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่องหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 

  2.2 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีผลการเรียนรู้ และทักษะการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 

   2.3 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีสมรรถนะความเป็นครูวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3.  ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยเร่ิมจากการประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pre - assessment)   
4.  ในขณะที่ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน ผู้วิจัยประเมินการเรียนรู้หลักสูตรและสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ทั่วไปและทักษะการสร้างหลักสูตรระหว่างเรียน (Formative assessment) 
5.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เมื่อสิ้นสุดการเรียน (Summative 

assessment) และประเมินตนเอง เร่ืองสมรรถนะความเป็นครูวิทยาศาสตร์ 
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6.  วิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอ้างอิง ดังนี้ 
 6.1  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 6.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 6.3  หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเร่ืองหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (E1/E2) 
  6.4  คะแนนเพิ่มสัมพันธ์ (Relative gain score) 
 6.5  คะแนนความแตกต่างก่อนและหลังเรียน (Difference score) 
 6.6  ทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent-samples t-test 
ขั้นตอนที่ 5 ถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model   
รายละเอียดขั้นตอนถอดบทเรียนรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่องหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

มีดังต่อไปนี้ 
1.  น าผลการวิเคราะห์มาพิจารณาประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1.1  ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 1.2  ทักษะในการพัฒนาหลักสูตร 
 1.3  สมรรถนะความเป็นครูวิทยาศาสตร์ 
2.  อภิปรายรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเร่ืองเร่ืองหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.  อภิปรายข้อดีและข้อจ ากัดของรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่อง เรื่องหลักสูตรและสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  อภิปรายข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะงานวิจัย   
  

6. ผลการวิจัย 
ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้  
1.  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านเรื่องหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วย

รูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านเรื่องหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (Dependent-samples t-test) 

3.  วิเคราะห์พัฒนาการทักษะการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  วิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา  
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านเร่ืองหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านเร่ืองหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

รายการ n คะแนนเต็ม Mean S.D. ร้อยละ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 25 30 23.08 1.03 76.93 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ ์(E2) 25 30 20.04 2.49 70.40 
 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่องหลักสูตรและสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจ านวน 25 คน ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 76.93 และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 70.04 รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเรื่องหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ 
(E1/ E2) เท่ากับ 76.93/70.04 ซ่ึงประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ที่ 70/70   
 

2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน 

 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบคะแนนกอ่นเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรูห้้องเรียนกลับด้าน 
 n Mean S.D. df t Sig. 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 25 10.00 2.56 24 20.57 .000 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 25 20.04 2.49 
*sig < .05 
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  จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 10.00 
คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.56 และได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 20.04 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.49 
ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

3.  การวิเคราะห์พัฒนาการทักษะการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  
ตารางที่ 3 พัฒนาการทักษะการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ทักษะการพัฒนาหลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ย (S.D.) คะแนนความ

แตกตา่งก่อน
และหลังเรยีน 

คะแนนเพิ่ม
สัมพัทธ ์

แปล
ความหมาย ก่อนเรียน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 หลังเรียน 

1. ความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของ
สังคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1.52 
(.60) 

 

2.26 
(.29) 

 

3.22 
(.54) 

 

4.64 
(.49) 

 
 

4.72 
(.36) 

 

3.20 62.48 พัฒนาการ
ระดับสูง 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์
สมรรถนะของผู้เรียนเพื่อ
สร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

2.8  
(.41) 

 

2.80 
(.41) 

 

3.36 
(.49) 

 

5.00 
(.00) 

 

4.56 
(.51) 

 

1.76 32.4 พัฒนาการ
ระดับต่ า 

3. ความสามารถในการก าหนด
ขอบเขตสาระเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้อง           
กับช่วงวยั 

1.68 
(.63) 

 

2.20 
(.87) 

 

3.44 
(.51) 

 

4.56 
(.51) 

 

5.00 
(.00) 

 

3.32 64.72 พัฒนาการ 
ระดับสูง 

4. ความสามารถในการ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และ
การประเมินผลให้มี              
ความสอดคล้องกัน 

1.28 
(1.06) 

 

2.20 
(.82) 

 

3.68 
(.48) 

 

5.00 
(.00) 

 
 

4.12 
(.33) 

 

2.84 55.52 พัฒนาการ
ระดับสูง 

5. ความสามารถในการล าดับ
สาระการเรียนรู้ในแผน   
การศึกษาระยะยาว 

1.16 
(.85) 

 

1.92 
(.76) 

 

3.04 
(.20) 

 

4.12 
(.33) 

 

4.32 
(.48) 

 

3.16 62.04 พัฒนาการ
ระดับสูง 

6. ความสามารถในการสร้าง
เครื่องมือเพื่อการประเมิน  
ผลการเรียนรู ้

0 1.88 
(.53) 

 

3.24 
(.44) 

 

4.20 
(.41) 

 

4.00 
(.58) 

 

4.00 80 พัฒนาการ
ระดับสูงมาก 

7. ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร 

0 1.60  
(.50) 

2.72 
(.68) 

4.00 
(.58) 

4.00 
(.58) 

4.00 80 พัฒนาการ
ระดับสูงมาก 

ผลรวมทักษะการพัฒนาหลกัสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

8.44 
(1.60) 

8.44 
(1.57) 

14.86 
(1.71) 

31.52 
(.82) 

 

30.72 
(1.26) 

22.28 83.73 พัฒนาการ
ระดับสูงมาก 

  
จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านพัฒนาการด้านทักษะการพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  พบว่า นักศึกษามีผลรวมทักษะการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับสูงมาก 
โดยมีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ 83.73 เมื่อศึกษาแต่ละตัวบ่งชี้ พบว่า ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
ความสามารถในการสร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ มีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์อยู่ในระดับสูงมาก (80.00) รองลงมาคือ 
ความสามารถในการก าหนดขอบเขตสาระเนื้อหาวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับช่วงวัย (64.72) รองลงมา คือ ความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของสังคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการล าดับสาระการเรียนรู้
ในแผนการศึกษาระยะยาว และความสามารถในการวัตถุประสงค์การเรียนรู้และการประเมินผลให้มีความสอดคล้องกัน  (62.48, 62.04 
และ 55.52) และความสามารถในการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้เรียนเพื่อสร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้  มีพัฒนาการในระดับต่ า (32.4) 
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4.  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาดว้ยการประเมินตนเอง 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาดว้ยการประเมนิตนเอง 
 Mean S.D. การแปลผล 
1.  สมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.60 .50 ดีมาก 
2.  สมรรถนะด้านความรู้  3.84 .55 ดี 
3.  สมรรถนะด้านทักษะทางปัญญา 4.36 .20 ดีมาก 
4.  สมรรถนะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 5.00 .00 ดีมาก 
5.  สมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4.20 .57 ดี 

6.  สมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 4.00 .57 ดี 
    

จากตารางที่ 4 พบว่า ในการประเมินตนเองของนักศึกษาที่ได้รับรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า นักศึกษา
คิดว่าตนเองมีสมรรถนะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  สมรรถนะด้านทักษะทางปัญญาและมีสมรรถนะด้าน
คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดีมาก ส าหรับสมรรถนะความเป็นครูอยู่ในระดับดี ได้แก่ สมรรถนะด้านด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านความรู้ ด้านปัญญา มีสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะความรู้  
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

การสรุปและการอภิปรายผลน ามาถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model 
สามารถแบ่งได้ 3 ส่วน ดังนี้ 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model 
2) พัฒนาการของความรู้และทักษะของการพัฒนาหลักสูตรเมื่อใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA 
Model 3) สมรรถนะความเป็นครูวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาเมื่อใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA 
Model   

7.1  ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model  
  ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

70/70 อย่างไรก็ตามการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบนี้อยู่ในระดับต่ าหากใช้แนวคิดของระดับการเรียนรู้ของ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงเป็นแบบทดสอบวัดความรู้ในระดับการจ าและความเข้าใจ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) เมื่อผู้เรียนได้ใช้
เครื่องมือแล้วควรท าให้มีคะแนนด้านกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และควรมากกว่า ร้อยละ 80 แต่ในงานวิจัยนี้
เป็นการวัดความรู้ในระดับการคิดขั้นสูง (Higher order thinking) เช่น การคิดวิเคราะห์ตัวชี้วัดการเรียนรู้  การประเมินปัญหาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ (Zohar, A., 2013) ซ่ึงเมื่อน ารูปแบบการเรียนรู้ฯ นี้ไปทดสอบในขั้นตอนที่ 2  พบว่า แม้ว่า
ผู้เรียนมีระดับความรู้ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ไม่เกินตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ซ่ึงได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ในระดับต่ า 70/70  ดังนั้นผู้วิจัยจึงน า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ มาปรับปรุงแก้ไข โดยเพิ่มเติมกรณีศึกษา และสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกหัด (Practice) และ
มีการสะท้อนการคิด (Reflexion) ในขณะที่เรียนในห้องเรียนในชั้นเรียน  และแสดงตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์ในห้องเรียนออนไลน์ท าให้ 
เมื่อน ารูปแบบฯ ไปใช้ ผู้เรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยด้านกระบวนการสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่ยังไม่ถึงระดับ 80/80 ตามแนวคิดของชัยยงค์ 
พรหมวงศ์ (2556) ที่ประสิทธิภาพของเครื่องมือในระดับความรู้ควรสูงกว่า 80/80 ขึ้นไป ซ่ึงได้จากการวัดความรู้ความจ า 

7.2 พัฒนาการของความรู้และทักษะของการพัฒนาหลักสูตรเมื่อใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
แนวคิด AKASA Model  

  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model พัฒนาผู้เรียนหลังเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
จากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนมีความรู้ในระดับการคิดขั้นสูง มีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง
ในความรู้เรื่องหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมีพัฒนาการทักษะของการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในระดับสูงมากและสูง ได้แก่ การประยุกต์ใช้ความรู้ การสร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้  การก าหนดขอบเขต
สาระเนื้อหาวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับช่วงวัย  การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของสังคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และการล าดับสาระการเรียนรู้ในแผนการศึกษาระยะยาว  ซ่ึงเมื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ  เช่น การสร้างเครื่องมือ
เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้ทักษะดังกล่าวอยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาในการฝึกหัดใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลในห้องเรียนเพิ่มขึ้น เพราะเรียนทฤษฎีผ่านห้องเรียนออนไลน์ ซ่ึงสอดคล้องกับ Strelan, P et.al (2020) ที่ได้ศึกษาเชิงอภิมาน
งานวิจัยเกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้าน พบว่า การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เนื่องจากมีเวลาให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติเพิ่มขึ้นในห้องเรียน ผู้เรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวั งอยู่ในระดับดี 
นอกจากนี้สอดคล้องกับ Awidi, I และ Paynter, M. (2019) ได้อธิบายว่า การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านของพวกเขาท าให้
ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ ช่วยสร้างแรงจูงใจในการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้  มีการท างานเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 
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มีการสื่อสารและให้ข้อมูลย้อนกลับของครูได้อย่างชัดเจนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีการให้คะแนนในทันทีที่สอบเสร็จท าให้ผู้เรียนรู้
ว่าควรปรับปรุงและแก้ไข 

7.3 สมรรถนะความเป็นครู 
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model ท าให้ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะ

ความครูของตนเองอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
การจัดการเรียนรู้  และด้านความรู้ เมื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้จะพบว่า ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาสาระผ่านบทเรียนออนไลน์ เมื่อเรียน
ในชั้นเรียน ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและเมื่อไม่มั่นใจจะสามารถถามผู้สอนได้ หรือเมื่อปฏิบัติทักษะแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการสะท้อนสิ่งที่ ปฏิบัติ
และปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมถึงผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาสาระได้หลายรอบด้วยการทบทวนเนื้อหาสาระจากห้องเรียนออนไลน์ 
ซึ่งสอดคล้องกับ Jeong, J และคณะ (2018) ที่พบว่า เมื่อใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านผู้เรียนจะมีสมรรถนะความเป็นครู
วิทยาศาสตร์ในด้านความรู้ อารมณ์ และการรับรู้อยู่ในระดับดี  รวมถึงสอดคล้องกับ Prodromou, T. (2018) ที่ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาวิชาชีพครูเอกคณิตศาสตร์ที่ได้รับการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจและเก็บรายละเอียดในการเรียนรู้
ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยการติดตามการสอนบนอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสามารถย้อนกลับมาดูได้เมื่อไม่เข้าใจ รวมถึงการเพิ่มทักษะการใช้อินเทอร์เนต
และเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นจากเดิม ซ่ึงท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ Watinee Amornpaisarnloet (2020) พบว่า ผู้เรียน
สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมเมื่อมีการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน สอดคล้องกับสมรรถนะในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

สรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model สนับสนุนให้ผู้เรียนมีพัฒนาการของ
ความรู้และทักษะของการพัฒนาหลักสูตร และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะความเป็นครูอยู่ในระดับดี 
    
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แนวคิด AKASA Model เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการพัฒนา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาโดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์  
และท าในบริบทของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่ไม่ได้รับนักศึกษาด้วยการคัดเลือกเข้าศึกษา แต่เป็นนักศึกษาที่เลือกที่จะเรียนเพื่อเป็นครู
วิทยาศาสตร์ดังนั้นจึงมีความแตกต่างกันของพื้นหลังความรู้ และเวลาในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเมื่อเรียนในห้องเรียนออนไลน์ เพราะ
นักศึกษาส่วนใหญ่ท างานพิเศษท าให้บางครั้งไม่มีเวลาศึกษาก่อนมาเรียนในชั้นเรียน และเมื่อมาฝึกปฏิบัติท าให้ปฏิบัติไม่ได้ ต้องมี
การทบทวนในบางคนแต่นักศึกษามีใจที่จะพัฒนาตนเอง ซ่ึงเห็นว่าเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง 
หากเป็นบริบทของมหาวิทยาลัยในระบบปิดและมีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของเครื่องมือสามารถ
ที่จะใช้เกณฑ์ในระดับสูงกว่า 70/70 ได้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท รวมไปถึงสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเนื้อหาและสาระวิชาอื่นๆได้  
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11   
A Model for Developing Integrative Leadership of Teachers in the Primary Schools  

Under the Office of Education Region 11 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู 2) ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า

เชิงบูรณาการของครู 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยใช้วิธีแบบ
ผสม (Mix Method) ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โดยกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 จ านวน 393 คน เลือกมาโดยวิธี multistage random sampling ตอน
ที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบ ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 จ านวน 30 คน เลือกมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                       

ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู ประกอบด้วยทักษะการบูรณาการ 5 ด้าน โดยค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความต้องการในการพัฒนาจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3) ด้านการใช้
เทคโนโลยี 4) ด้านการวัดและประเมินผล และ 5) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วม ตามล าดับ 2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงบูรณาการของครู ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการพัฒนา 4) เนื้อหา และ 5) การวัดและประเมินผล และ 
3. ผลการประเมินภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และผลการประเมินพัฒนาการของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูระยะติดตาม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหลังการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

ค าส าคัญ:  การวิเคราะห์องค์ประกอบ, รูปแบบการพัฒนา, ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ 
 

 
Abstract  

The purposes of this research were 1) To study the components of integrative leadership of teachers in 
primary schools under the Office of Education Region 11 2) To study the integrative leadership development model for 
teachers, and 3) To study the effectiveness of the integrative leadership development model for teachers in primary 
schools. This research is a research and development by using mix method model. There are 3 phases of research, 
Phase I study the components of integrative leadership. The sampling group, selected by multistage random sampling, 
were 393 teachers in primary schools under the Office of Education Region 11. Phase II building and develop, Phase III 
the experiment using the model in 30 teachers in primary schools, selected by purposive sampling.  

The findings were as follows: 1 The integrative leadership of primary school teachers consist 5 components, 
descending order considering with the mean of developing needs as follows, 1) learning management, 2) curriculum 
development, 3) technology integration skills, 4) measurement and evaluation and 5) relation building and participation. 
2 The model of integrative leadership development of primary school teachers consist principles, objectives, processes, 
content, measurement and evaluation. 3 The effectiveness of the integrative leadership development model of primary 
school teachers can be examined as follow. 1) after the intervention, The teachers’ leadership behaviors was higher 
than pre-intervention behaviors with statistically significant at 0.05 level. 2) The retention of teachers’ leadership 
behaviors were higher than post-intervention behaviors with statistically significant at 0.05 level 

Keywords: Factor Analysis, Developing model, Integrative leadership 
 
1. บทน า  

ยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทส าคัญท าให้โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และการเมือง ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของประชาชนไทย
และประชากรทั่วโลก จากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป จนปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน ท าให้ประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลกต้องการพัฒนาประเทศโดยการสร้างประเทศให้เป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Based Society) ซ่ึงสังคมแห่งความรู้สามารถที่จะ
พัฒนาคนหรือประชากรให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่สูงขึ้น จนสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกได้ (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
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2579, 2560 : 11) การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของการพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีนโยบาย
ของการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ที่เรียกกันว่า ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาจึงเป็น
ภารกิจหลักในการพัฒนาคน อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุกระบบ เพื่อน าพาประเทศก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงเป็นยุคสังคมฐานความรู้ และจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับประชากรของประเทศ โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาในระดับที่มีความส าคัญต่อการวางรากฐานการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และจิตใจให้พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม มีความรู้ มีความสามารถต่อการพัฒนา
ตนเอง สังคมและประเทศชาติในอนาคต (เทพรังสรรค์ จันทรังษี, 2556 : 2)                                                                                                                   

ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคคลหลักของการปสิรูปการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะ
ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) โดยมุ่งหวังสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ คือเป็นผู้เรียนอย่างมี
คุณธรรม มีความสามารถแสวงหาความรู้ ใฝ่เรียนรู้ เป็นเด็กไทยที่มีภาวะผู้น าและเป็นเด็กผู้สร้างนวัตกรรม ครูจึงต้องเป็นผู้ที่มีทักษะเรียกว่า 
“ทักษะส าหรับครูมืออาชีพ” (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2560 : 8) และมีภาวะผู้น า วิโรจน์ สารรัตนะ (2557 : 22) กล่าวว่า 
ทฤษฎีภาวะผู้น าเริ่มเปลี่ยนสู่ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ ซ่ึงเป็นการรวมทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ พฤติกรรม และตามสถานการณ์
เข้าด้วยกัน สอดคล้องกับ Yulk (2010 : 491-498) และ Angalet (2000 : 55-57)  ที่ศึกษากระบวนทัศน์ใหม่ในเรื่องภาวะผู้น าในศตวรรษ
ที่ 21 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ เป็นกระบวนทัศน์ที่ช่วยท าให้ผู้น ามีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยภาวะผู้น าเชิงบูรณาการเป็นการผสมผสาน
ทฤษฎีภาวะผู้น าร่วมสมัย เข้าด้วยกันซ่ึงแต่ละทฤษฎีมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สอดคล้องกับ 
Hatala and Hatala (2005 : 7) และ Printy, Marks and Bowers (2009 : 1-15) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการพัฒนามาจากแนวคิด
ที่หลากหลายที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ จากที่กล่าวมาข้างต้น ภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับครูในยุค
ปัจจุบัน คือ ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ ซ่ึงหมายถึง การบูรณาการผสมผสานแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้ น าด้านต่าง ๆ ซ่ึงภาวะผู้น าที่ผู้วิจัย
สนใจศึกษา ได้แก่ ภาวะผู้น าครู ภาวะผู้น าทางวิชาการ และภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ
ของครู โดยเฉพาะการศึกษาระดับประถมศึกษา ซ่ึงเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
พื้นฐานในการด ารงชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 คือ โรงเรียน
ประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ซ่ึงมีบริบทใกล้เคียงกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการศึกษา (ส านักงานศึกษาธิการภาค 11, 2562 : 19 ) ซ่ึงครูเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาด้าน
การศึกษาและเป็นปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ
ของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 เพื่อวิจัยและพัฒนาครูให้มีภาวะผู้น าเชิงบูรณาการสามารถพัฒนาตนเอง
จนเกิดทักษะครูมืออาชีพน าไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านการเรียนและการด ารงชีพในศตวรรษที่ 21  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 2.  เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 3.  เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยใช้วิธีแบบผสม (Mix Method) มีขั้นตอนด าเนินการวิจัยดังนี้ 
ตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยทักษะการบูรณาการ 

5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการใช้เทคโนโลยี 4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วม 
และ 5) ด้านการวัดและประเมินผล  

1.2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงส ารวจ ด าเนินการดังนี้ 
 1.2.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงส ารวจ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1,305 โรงเรียน ครูผู้สอน จ านวน 14,953 คน  

                      

 

 

          1                       

ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา 

คุณลักษณะที่ดีของครูในศตวรรษท่ี 21 
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 1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงส ารวจ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 11 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ จ านวน 100 โรงเรียน ครูผู้สอน จ านวน 393 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Random Sampling)  

 1.2.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงส ารวจ คือ แบบสอบถามองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด โดยสร้างข้อค าถาม แบ่งเป็น 8 ตอน  

 1.2.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 ท่าน เพื่อประเมินค่า
ดัชนีความสอดคล้อง พบว่าค่าความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.88 - 1.00  

 1.2.5  ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้จริง จ านวน 54 คน ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s -coefficient) พบว่า แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น () อยู่ที่ 0.986 หมายความว่า มีค่า
ความเช่ือมั่นอยู่ในระดับดีมาก และมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.549 - 0.922  

 1.2.6  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ  
ตอนที่ 2 การศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 

11 ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
2.1  สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 

3) กระบวนการพัฒนา 4) เนื้อหา 5) การวัดและประเมินผล และกระบวนการพัฒนา แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 1) การอบรมเชิงปสิบัติการ 
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนวิชาชีพ (PLC) 3) การฝึกปสิบัติจริง และ 4) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

2.2  ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบและเอกสารประกอบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู  

ตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู  โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11   

3.1  ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินพฤติกรรมภาวะผู้น า
เชิงบูรณาการของครูก่อนการทดลองใช้รูปแบบ หลังการทดลองใช้รูปแบบ และระยะติดตาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ 
ครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู  มีลักษณะเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือ
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 ท่าน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ 
t-test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

3.2  สรุปผลการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู ก่อนการทดลองใช้รูปแบบกับหลังการทดลองใช้รูปแบบ 
และผลการใช้รูปแบบหลังการทดลองใช้รูปแบบกับระยะติดตาม 

 
5. ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจยั  

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
1.1  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ประกอบด้วยทักษะ

การบูรณาการ 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการใช้เทคโนโลยี 4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และ
มสี่วนร่วม และ 5) ด้านการวัดและประเมินผล สรุปได้ดังตารางที่ 1   

 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลสภาพความต้องการของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โดยภาพรวม

และรายด้าน 

ด้านที ่
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชงิบูรณาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

ผลการวิเคราะห ์
(n = 393) การแปลผล 

X  (S.D.) 
1 ทักษะการบูรณาการด้านการพัฒนาหลกัสูตร 4.59 0.30 มากที่สุด 
2 ทักษะการบูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้ 4.64 0.30 มากที่สุด 
3 ทักษะการบูรณาการด้านการใช้เทคโนโลยี 4.58 0.35 มากที่สุด 
4 ทักษะการบูรณาการด้านการสร้างความสัมพันธ์และมีสว่นร่วม 4.55 0.37 มากที่สุด 
5 ทักษะการบูรณาการด้านการวัดและประเมินผล 4.56 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.34 มากที่สุด 
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จากตาราง 1 พบว่า สภาพความต้องการขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.58) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สภาพความต้องการขององค์ประกอบ
ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านที่ 2 ทักษะการบูรณาการ
ด้านการจัดการเรียนรู้ ( X  = 4.64) รองลงมาคือ ด้านที่ 1 ทักษะการบูรณาการด้านการพัฒนาหลักสูตร ( X  = 4.59) ด้านที่ 3 ทักษะ
การบูรณาการด้านการใช้เทคโนโลยี ( X  = 4.58) ด้านที่ 5 ทักษะการบูรณาการด้านการวัดและประเมินผล ( X  = 4.56) และด้านที่ 4 
ทักษะการบูรณาการด้านการสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วม ( X  = 4.55) ตามล าดับ 

1.2  ผลการวิจัยเชิงส ารวจกับกลุ่มตัวอย่าง 393 คน พบว่า สภาพความต้องการขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู 
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.58) ทุกด้าน และผลการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติ KMO เท่ากับ 0.949 และการทดสอบสมมติฐาน Bartlett’s test of sphericity มีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กัน จึงสามารถใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ โดยมีค่า Eigen มากกว่า 1 
ทุกองค์ประกอบ และทั้ง 5 องค์ประกอบมีความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 49.490 ของความแปรปรวนทั้งหมด ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู 

แบบสอบถาม 
จ านวนข้อค าถาม 

(ตัวแปร) KMO 
Bartlett’s Test of Sphericity 

Chi-square (2) Dƒ Sig. 
ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา 65 0.949 14999.624 2080 0.000* 
* P- value < 0.05 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู 

องค์ประกอบที่ ชื่อองค์ประกอบ 
ค่าความผันแปร 
(Eigen value) 

ค่าร้อยละ 
ของความแปรปรวน 

ค่าร้อยละ 
ความแปรปรวนสะสม 

1 การพัฒนาหลักสูตร 21.453 33.004 33.004 
2 การจัดการเรียนรู้ 3.329 5.122 38.126 
3 การใช้เทคโนโลยี 2.924 4.499 42.625 
4 การสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วม 2.459 3.783 46.408 
5 การวัดและประเมินผล 2.003 3.082 49.490 

  
 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) เปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่าง 
393 ตัวอย่าง และใช้โปรแกรม AMOS version 18 ในการการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Model: SEM) 
ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM) โดยใช้โปรแกรม Amos version 18 ด าเนินการวิเคราะห์ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลการปรับโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้ง 3 ครั้ง 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 


2  4154.204 2706.019 1956.161 
dƒ  2005 1876 1771 
P-value  .000 .000 .001 


2/dƒ <2.00 2.072 1.442 1.105 
Goodness of Fit Index (GFI) >0.95 .745 .828 .873 
Comparative Fit Index (CFI) >0.95 .845 .940 .987 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) <0.05 .052 .034 .016 
Normed Fit Index (NFI) >0.80 .739 .830 .877 
Tucker-Lewis Index (TLI) >0.95 .839 .933 .984 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ครั้งที่ 3 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดล มีค่า ดังนี้ ไค-สแควร์ (2) = 1956.161, 2/dƒ = 1.105, dƒ = 1771, P-value = 0.001, Goodness of Fit Index (GFI) 
= 0.873, Comparative Fit Index (CFI )= 0.987, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.016, Normed Fit Index 
(NFI) = 0.877, Tucker-Lewis Index (TLI) = 0.984 สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในส านักงานศึกษาธิการภาค 11  



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

25 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ประกอบด้วย 1) หลักการ 
2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการพัฒนา 4) เนื้อหา 5) การวัดและประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  หลักการ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 มี
หลักการ ดังนี้ 

 1.  เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยยึดแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าหลาย ๆ ด้านที่เหมาะสมกับครูในศตวรรษที่ 21 เช่น 
ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ ภาวะผู้น าครู ภาวะผู้น าทางวิชาการ และภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี 

 2.  เป็นรูปแบบที่ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ในการสร้างความคิดรวบยอด การพัฒนาความเข้าใจ
และความสามารถต่าง ๆ ด้วยตนเอง และการบูรณาการเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง  

 3.  เป็นรูปแบบการพัฒนาที่มีการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและใช้วิธีการที่หลากหลาย ประกอบด้วย การอบรม
เชิงปสิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนวิชาชีพ (PLC) การฝึกปสิบัติจริง และการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

2)  วัตถุประสงค์ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1.  เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11  

 2.  เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11  
 3.  เพื่อให้ครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 น าความรู้และทักษะด้านภาวะผู้น าเชิง

บูรณาการของครูไปประยุกต์ใช้ในการปสิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  กระบวนการพัฒนา กระบวนการพัฒนาของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 มีกระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปสิบัติการ ระยะที่ 2 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบบชุมชนวิชาชีพ (PLC) ระยะที่ 3 การฝึกปสิบัติจริง ระยะที่ 4 การก ากับ ติดตาม และประเมินผล      

4)  เน้ือหา เนื้อหาของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 11 เป็นสาระที่เป็นองค์ความรู้ของการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ลื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมประกอบการพัฒนา 
โดยจัดท าเป็นเล่มคู่มือประกอบเอกสารการพัฒนา จ านวน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการพัฒนา จ านวน 5 เล่ม ดังนี้ 1) คู่มือรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู 2) เล่มที่ 1 ทักษะการบูรณาการด้านการพัฒนาหลักสูตร 3) เล่มที่ 2 ทักษะการบูรณาการ
ด้านการจัดการเรียนรู้ 4) เล่มที่ 3 ทักษะการบูรณาการด้านการใช้เทคโนโลยี 5) เล่มที่ 4 ทักษะการบูรณาการด้านการสร้างความสัมพันธ์
และมีส่วนร่วม 6) เล่มที่ 5 ทักษะการบูรณาการด้านการวัดและประเมินผล 

5)  การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 คือ วิธีการวัดและประเมินผลพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู กับกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้
รูปแบบการพัฒนา ประกอบด้วย การวัดและประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบก่อนและหลังการทดลอง และการวัดและประเมินผล
ความคงทนของรูปแบบในระยะติดตาม ซ่ึงการวัดและประเมินผลของรูปแบบ คือ การน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู 
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ไปใช้ทดลองจริงในภาคสนาม เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของรูปแบบว่ามีมากน้อย
เพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร จึงต้องมีเครื่องมือเพื่อการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนา ซ่ึงผลจาก
การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนานั้น ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ รูปแบบ
การประเมินประสิทธิผลตามแนวคิดของ Guskey มาเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ รวม 3 ประเภท ดังนี้ 
1) แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูก่อนเข้ารับการอบรม 2) แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูหลังเข้ารับการอบรม 
3) แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูระยะติดตาม  

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 ท่าน พบว่า 
ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 11 มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.70) พิจารณารายการตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ คือ 1) 
เนื้อหา ( X  = 4.90) 2) กระบวนการพัฒนา ( X  = 4.70) 3) การวัดและประเมินผล ( X  = 4.70) 4) หลักการ ( X  = 4.60) และ 5) 
วัตถุประสงค์ ( X  = 4.60) ตามล าดับ และผลการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาเอกสารประกอบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ
ของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.54) 
พิจารณารายการตามเล่มเนื้อหาเอกสารโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ เล่มที่ 2 ทักษะการบูรณาการด้านการจัดการ
เรียนรู ้มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.63) รองลงมา คือ เล่มที่ 5 ทักษะการบูรณาการด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.60) เล่มที่ 3 ทักษะการบูรณาการด้านการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.55) 
เล่มที่ 1 ทักษะการบูรณาการด้านการพัฒนาหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.51) และเล่มที่ 4 ทักษะการบูรณาการ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.43)  



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

26 

ตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู สรุปดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
3.1  ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง พบว่า ผลการประเมิน

ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.56) ซ่ึงสูงกว่าผลการประเมินก่อนการทดลองที่มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X  = 2.91) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการประเมิน
หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองทุกด้าน ซ่ึงหมายความว่า ครูที่เข้าร่วมการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมภาวะ
ผู้น าเชิงบูรณาการของครูที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าความต่างโดยรวมเพิ่มขึ้น 1.65 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า 56.70 สรุปได้ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5  ผลการประเมินภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง 

ที่ พฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู 
ระดับปฏิบตัิการ (n = 30) 

t-test Sig. ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
X  (S.D.) X  (S.D.) 

1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2.94 0.54 4.47 0.23 14.136** .000 
2 ด้านการจัดการเรียนรู ้ 2.99 0.61 4.61 0.21 12.813** .000 
3 ด้านการใช้เทคโนโลยี 2.87 0.61 4.62 0.28 13.849** .000 
4 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วม 2.88 0.52 4.57 0.28 15.464** .000 
5 ด้านการวัดและประเมินผล 2.89 0.55 4.53 0.21 17.070** .000 

รวมทั้งฉบับ 2.91 0.53 4.56 0.15 17.078** .000 
** P- value < 0.05 
 
 3.2  ผลการประเมินพัฒนาการการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูหลังการทดลองใช้รูปแบบกับระยะติดตาม 
พบว่า ผลการประเมินพัฒนาการของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูระยะติดตาม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.66) ซ่ึงสูงกว่า
การประเมินหลังการทดลอง (X = 4.56) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการประเมินระยะติดตาม 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหลังการทดลองทุกด้าน ซ่ึงหมายความว่า ครูที่เข้าร่วมการทดลองมีพัฒนาการของการมีภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูสูงขึ้น
กว่าเดิม โดยมีค่าความต่างโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.10 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า 2.19 สรุปได้ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  ผลการประเมินภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู หลังการทดลองกับระยะติดตาม 

ที่ พฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู 
ระดับปฏิบตัิการ (n = 30) 

t-test Sig. หลังการทดลอง ระยะติดตาม 
X  (S.D.) X  (S.D.) 

1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 4.47 0.23 4.63 0.15 4.934** .000 
2 ด้านการจัดการเรียนรู ้ 4.61 0.21 4.67 0.21 1.660 .108 
3 ด้านการใช้เทคโนโลยี 4.62 0.28 4.74 0.11 2.621** .014 
4 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วม 4.57 0.28 4.63 0.25 1.419 .167 
5 ด้านการวัดและประเมินผล 4.53 0.21 4.63 0.24 1.992 .056 

รวมทั้งฉบับ 4.56 0.15 4.66 0.12 5.655** .000 
** P- value < 0.05 
 
6. การอภิปรายผลการวิจัย  

1.  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู เป็นการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่ 
ภาวะผู้น าครู ภาวะผู้น าทางวิชาการ และภาวะผู้ทางเทคโนโลยี ประกอบด้วยทักษะการบูรณาการ 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการใช้เทคโนโลยี 4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วม และ 5) ด้านการวัดและประเมินผลที่เป็น
เช่นนี้สืบเนื่องมาจากครูเป็นบุคคลหลักของการปสิรูปการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้
นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ครูจึงต้องเป็นครูมืออาชีพและจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าหลากหลายด้านเพื่อให้เหมาะสม
และครอบคลุมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงสอดคล้องกับ Yulk (2010 : 491-498) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการเป็นกระบวนทัศน์
ที่ช่วยท าให้ผู้น ามีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยภาวะผู้น าเชิงบูรณาการเป็นการผสมผสานทฤษฎีภาวะผู้น าร่วมสมัย และแก้ปัญหาในแต่ละ
ประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างครอบคลุม และสอดคล้องกับ Hatala and Hatala (2005 : 7) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ พัฒนา
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มาจากแนวคิดที่หลากหลายที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างสรรค์ ปรับปรุง และยืดหยุ่นในการน าไปสู่
ความส าเร็จ  

2.  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์  
3) กระบวนการพัฒนา 4) เนื้อหา และ 5) การวัดและประเมินผล และกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู ประกอบด้วย 
4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การอบรมเชิงปสิบัติการ 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนวิชาชีพ (PLC) 3) การฝึกปสิบัติจริง และ 4) การก ากับ 
ติดตามและประเมินผล ที่เป็นเช่นนี้สืบเนื่องมาจากรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูจะต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ และน าไปทดลองใช้รูปแบบและประสบผลส าเร็จในการทดลอง 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา ไชยมหา (2556 : บทคัดย่อ) สุกสะหวัน ไชยสมบัติ (2556 : บทคัดย่อ) และกษมน มังคละคีรี (2557 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครู ซ่ึงประกอบด้วย หลักการของรูปแบบ ความมุ่งหมาย เนื้อหาของรูปแบบ 
กระบวนการของรูแบบ การวัดและประเมินผล และสื่อและแหล่งเรียนรู้ โดยกระบวนการพัฒนา แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาดูงาน 
ระยะที่ 2 อบรมเชิงปสิบัติการแบบเข้ม ระยะที่ 3 ระยะฝึกปสิบัติจริง ระยะที่ 4 ระยะติดตามผล  

3.  ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู พบว่า  
 3.1  ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกองค์ประกอบ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้สืบเนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมเชิงปสิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ และ
เกิดทักษะภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูส่งผลให้การประเมินหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฐิติมา ไชยมหา (2556) ที่ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง และสอดคล้องกับ กษมน มังคละคีรี (2557 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูเพื่อประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า หลังการทดลองใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าก่อนการทดลอง  

 3.2  ผลการประเมินพัฒนาการการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู พบว่า ระยะติดตามสูงกว่า
หลังการทดลองใช้รูปแบบทุกองค์ประกอบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้สืบเนื่องจากผู้เข้ารับการทดลอง
ได้น าความรู้ และทักษะภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครูไปใช้ฝึกปสิบัติจริงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พัฒนาการของภาวะผู้น าเชิง
บูรณาการของครูมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหลังการทดลอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา ไชยมหา (2556 : บทคัดย่อ) พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ระยะติดตามมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหลังการทดลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ กษมน มังคละคีรี 
(2557 : บทคัดย่อ) พบว่าหลังปสิบัติการพัฒนากิจกรรมภาวะผู้น าครูค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าหลังทดลอง  
 

7. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
  จากผลการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบูรณาการของครู พบว่าองค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในล าดับสุดท้าย สถานศึกษาจึงควรส่งเสริมให้ครูในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ เช่น การก าหนดเป็นสมรรถนะหลัก  
ที่ต้องมีการพัฒนา หรือพัฒนาบุคลากรโดยการร่วมอบรมเชิงปสิบัติการ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป  
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาอยู่ในแต่เฉพาะกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ซ่ึงอาจจะน า
กระบวนการนี้ไปศึกษาวิจัยกับกลุ่มสังกัดอื่น ๆ ได้ ควรมีการวิจัยเพิ่มเติม ซ่ึงยังมีตัวแปรอื่นที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง  ดังนั้นหากผู้ที่สนใจ
ในเร่ืองนี้ควรด าเนินการวิจัยต่อยอด หรือหาปัจจัยเพิ่มเติมเพื่อการศึกษาที่จะมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 

8. กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก รองศาสตราจารย์ ดร .ศิกานต์ 
เพียรธัญญกรณ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่กรุณาแนะน า 
เสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร้องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือการท าวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ 
ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัสสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธวัชชัย ไพใหล รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัส
สกลนคร ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ อันมีคุณค่า      
 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดาของผู้วิจัย และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอน
จนผู้วิจัยสามารถด ารงตนและบรรลุผลส าเร็จในปัจจุบัน  
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9. เอกสารอ้างอิง  
กษมน มังคละคีรี. (2557). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
และการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

A study of the possibility for developing the Bachelor of Education Program  
in Counseling and Guidance Psychology, Songkhla Rajabhat University 

วสันต์ ยอดศรี1, มณีนุช รองพล2, ไหมไทย ไชยพันธุ์3, เกรียงศักดิ์ รัฐกุล4 และมะลิ ประดิษฐแสง5 
1สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

2สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
5สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ก าลังศึกษาทั้งสถานศึกษา
ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ านวน 340 คน และผู้ใช้บัณฑิตซ่ึงได้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ านวน 92 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามจ านวน 2 ชุด คือ แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และแบบสอบถามการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอน
หลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีค่าความเที่ยงโดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
แอลฟาคอนบราคเท่ากับ .83 และ .82 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  
1)  กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ได้ตอบแบบสอบถาม มีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยสูงสุดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะศึกษาในหลักสูตร คือ 
ความชอบและความต้องการของนักเรียน ความตั้งใจที่จะศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และความรู้สึกภาคภูมิใจหากได้เป็นนักศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามล าดับ  

2)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้งานบัณฑิต ในภาพรวมกลุ่มผู้ใช้งานบัณฑิตมีความต้องการบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีความคิดเห็น
สูงสุดได้แก่ คิดว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานท้องถิ่นและสังคม และทางมหาวิทยาลัยก็เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้าง
ประโยชน์และช่วยพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

ค าส าคัญ: การพัฒนาหลักสูตร จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว 
 

Abstract  
The specific purpose of this empirical research was to assess the feasibility of the development of counseling 

and guidance program in the Faculty of Education, Songkhla Rajabhat University. The selected samples were 340 high 
school or equivalent high school students studying in both official and private schools and 92 employers, including 
teachers and educational personnel in Songkhla, Satun, Phatthalung, Pattani, Yala, and Narathiwat. The samples were 
obtained by multi-stage random sampling. The effective instruments typically consisted of two specific sets of 
questionnaires: survey form on the need to study in the counseling and guidance psychology course, Faculty of 
Education, Songkhla Rajabhat University, and a questionnaire about the possibility of curriculum development. All 
instruments were analyzed internal reliability with alpha Cronbach of .83 and .82 respectively. The statistics used for 
data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

Research results 
1)  The students who responded to the questionnaires had a high level of perception and unbounded 

confidence in education decisions in the counseling and guidance psychology curriculum. The most significant factors 
powerfully affecting the decision to study in the program were the preference and needs of the students themselves, 
intention to study at Songkhla Rajabhat University, and feel proud if they attend an undergraduate at Songkhla Rajabhat 
University. 
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2)  The opinions of employers towards the courses in the overview are at the highest level. They 
commented that this program is beneficial to the development of local organizations and society and is a university 
that benefits and helps local development.  

Keywords: Counseling, Guidance, Songkhla Rajabhat University 
 
1. บทน า  

มหาวิทยาลัยถือเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา 
เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลายระดับ รวมทั้งการท าการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม มหาวิทยาลัยถือเป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้ ในการสร้างคนเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
จึงจ าเป็นต้องมีหลักสูตรของตนเอง การพัฒนาหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการศึกษา เพราะเป็นการขยายแนวคิดในการจัด
การศึกษาหรือปรัชญาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาซ่ึงมีหนึ่งในเป้าหมายส าคัญ คือ การผลิตครูและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งในวิชาชีพครู และเป็นผู้น าในการปฏิรูปการศึกษา (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580), 2561) ดังนั้นมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจึงพยายามพัฒนาหลักสูตรให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของบัณฑิต เพื่อให้แต่ละหลักสูตรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและสามารถตอบสนองความต้องการศึกษาต่อ
ของผู้เรียนที่นับวันจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น บางหลักสูตรได้รับความสนใจจากผู้เรียนมากแต่ในทางกลับกันบางหลักสูตรเปิดมา
แล้วแต่ก็ไม่มีผู้เรียนหรือมีน้อยจนต้องปิดหลักสูตรไปและถึงแม้ว่าบางหลักสูตรจะมีผู้ให้ความสนใจศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก แต่จาก
สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในอดีตที่มาผ่านได้สะท้อนให้เห็นว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมนั้นกลับไม่มี
งานท ามีเป็นจ านวนมาก แนวทางหนึ่งที่จะท าให้การพัฒนาหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้หลักสูตรมีคุณภาพ และสามารถรับประกันได้ว่าบัณฑิตเมื่อจบการศึกษาออกไปจะมีงานท าคือ การศึกษา
ความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

การปรึกษาและการแนะแนวมีบทบาทและมีความส าคัญในสังคมปัจจุบัน  สืบเนื่องจากสภาพปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน
ในโรงเรียน ทั้งปัญหาในการศึกษาเล่าเรียน ปัญหาในการประกอบอาชีพ ตลอดจนปัญหาส่วนตัว ซ่ึงปัญหาเหล่านี้มักจะปรากฏได้ชัดกับ
นักเรียนที่เข้าสู่วัยรุ่น เป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ถ้าช่วงวัยนี้ด าเนินชีวิตผ่านไปอย่างราบรื่นก็จะเข้าสู่
ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ แต่ถ้าเป็นไปในทางตรงกันข้ามจะเป็นช่วงวัยที่มีความยุ่ งยากต่อการด าเนินชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 22 ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเมืองมักจะประสบสภาพปัญหาอย่างน้อยหนึ่งอย่างเกี่ยวกับ
ปัญหาทางด้านอารมณ์และการปรับตัวในพฤติกรรม (Hossain, 2013 อ้างถึงใน มนตรี อินตา, 2019 : 1) พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
นักเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ การใช้สารเสพติด เพศสัมพันธ์ความรุนแรง ภาวะซึมเศร้า ความพยายามฆ่าตัวตาย เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้
มีผลกระทบต่อการไม่ประสบความส าเร็จทางการศึกษาและเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จในชีวิต (Eaton et al., 2008) จากปัญหาดังกล่าว
การให้ความสนใจ การเอาใจใส่ และการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญ การปรึกษาและการแนะแนวในโรงเรียนจึงมี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมพัฒนาการ การป้องกันปัญหา และการแก้ไขปัญหา โดยการแนะแนวสามารถช่วยระบุและขจัดสาเหตุ
ของความล้มเหลว การแก้ไขสิ่งที่ไม่ดี การเข้าชั้นเรียนที่ไม่สม่ าเสมอ และขจัดปัญหาที่ขัดขวางความก้าวหน้าของนักเรียน ถือว่าการปรึกษา
และการแนะแนวเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการช่วยเหลือบุคคลค้นพบความสามารถและพรสวรรค์ของตนเอง สามารถค้นหาหรือพัฒนา
ตนเองให้มีชีวิตที่สมดุล มีสุขภาพที่ดีช่วยให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาและปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น เกิดความเจริญงอกงามและพัฒนา
อย่างเต็มที่ มีชีวิตอยู่กับความพึงพอใจ แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันจากการเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาครั้งที่ 6 เรื่อง 
การปฏิรูประบบแนะแนว : ประสบการณ์จากต่างประเทศ พบว่าการแนะแนวยังมีปัญหาที่ยังต้องปรับปรุงอยู่เป็นอย่างมาก ปัญหาที่ส าคัญ 
ได้แก่ คุณภาพของครูแนะแนวที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการตลาดแรงงาน และ
จ านวนครูแนะแนวมีจ านวนไม่เพียงพอ (สุริยา ฆ้องเสนาะ, 2559) โดยในที่ประชุมได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ 
การก าหนดให้มีหน่วยงานแนะแนวในทุกโรงเรียน การก าหนดเกณฑ์สัดส่วนครูแนะแนวต่อนักเรียน การก าหนดมาตรฐานการแนะแนว 
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพการด าเนินงานแนะแนว และด้านคุณภาพการบริหารจัดการแนะแนว และประสานสถาบันอุดมศึกษา
ในการผลิตครูแนะแนวรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว จึงได้ด าเนินการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
หลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวขึ้น เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบริการทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว โดยสร้างจิตส านึกการใช้จิตวิทยาในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นให้ช่วยตนเองได้เพื่อท าประโยชน์ต่อสังคมต่อไป เพราะ
ปัจจุบันการปรึกษาและการแนะแนวได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น เนื่องจากการปรึกษาและการแนะแนวมีจุดมุ่งหมายและ
หลักการที่สอดคล้องหรือเหมือนกันกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ การช่วยให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ที่คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาในทุก ๆ ด้าน มุ่งสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การที่หลักสูตรจิตวิทยาการ
ปรึกษาและการแนะแนวเข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนซ่ึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติ และ
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต อันต้องรับผิดชอบประเทศชาติต่อไป จึงสมควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
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ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ เพื่อช่วยให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นที่พึงประสงค์ของประเทศชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

2.  เพื่อศึกษาความต้องการใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ก าลังศึกษาทั้งสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน

ในจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ านวน 340 คน และผู้ใช้บัณฑิตซ่ึงได้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ านวน 92 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามจ านวน  2 ชุด ดังนี ้
1.  แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ก าลังศึกษาทั้งสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
ในจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับมากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย จนถึงน้อยที่สุด 

2.  แบบสอบถามการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง  ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
เพื่อน าผลไปจัดท า และวิเคราะห์ข้อมูล  

2.  การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถึงครู บุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
และให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง  ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถาม เพื่อน าผลไปจัดท า และวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์แจกแจงความถี่ และร้อยละ โดยในส่วนของแบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้การแปรผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยดังนี้ (เพ็ญแข ศิริวรรณ และคณะ, 2551, หน้า 25) 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 คือ มีความคิดเห็นต่อข้อนั้นมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 คือ มีความคิดเห็นต่อข้อนั้นมาก คะแนนเฉลี่ย 
2.01 - 3.40 คือมีความคิดเห็นต่อข้อนั้นปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.00 คือ มีความคิดเห็นต่อข้อนั้นน้อย และคะแนนเฉลี่ย 1.00 -
1.80 คือ มีความคิดเห็นต่อข้อนั้นน้อยที่สุด 
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5. ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ โดยจ าแนกการน าเสนอผลการวิจัยตามลักษณะ
กลุ่มตัวอย่างและตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ก าลังศึกษา

ทั้งสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 340 แบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 เพศชายจ านวน 134 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.4 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา ก าลังศึกษาสาย วิทย์ - คณิต และมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.0 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้   

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรู้และความมั่นใจของนักเรียนต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรจิตวิทยาการ

ปรึกษาและการแนะแนว  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (n=340) 
ระดับการรับรูแ้ละความมั่นใจต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ 

หลักสูตรจิตวทิยาการปรึกษาและการแนะแนว X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  มีความสนใจที่จะเรียนหลกัสูตรนี้ 4.43 0.89 มากที่สุด 
2.  มั่นใจว่าเรียนหลกัสูตรนี้แล้วจะได้รับความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดี 4.33 0.75 มากที่สุด 
3.  มั่นใจว่าเรียนหลกัสูตรนี้แล้วจะท าให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ดีขึ้น 4.40 0.84 มากที่สุด 
4.  มั่นใจว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วจะท าให้มีความรู้ด้านการให้การปรึกษาและการแนะแนวเป็นอย่างดี 4.36 0.76 มากที่สุด 
5.  ทราบดีว่าจบหลักสูตรนี้แลว้จะประกอบอาชีพใดได้บ้าง 4.34 0.81 มากที่สุด  
6.  มีความมั่นใจวา่หลักสูตรนี้จะท าให้มีอาชีพที่ดีในอนาคต 4.18 0.79 มาก 
7.  หลักสูตรนี้มีความเหมาะสมทีจ่ะเปิดสอนขึ้นมา 4.25 0.74 มากที่สุด 
8.  จะแนะน าให้ผู้อื่นที่รู้จักเรียนหลักสูตรนี้ 4.12 0.78 มาก 
9.  มั่นใจว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ

แนวเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 4.30 0.76 มากที่สุด 
10.  มั่นใจว่าสภาพการณ์ของประเทศในปัจจบุันต้องการบัณฑิตจบจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 4.31 0.80 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.30 0.79 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1  ระดับการรับรู้และความมั่นใจของนักเรียนต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยข้อที่ว่า มีความสนใจที่จะเรียนหลักสูตรนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.43 รองลงมาได้แก่ มั่นใจว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วจะท าให้สามารถ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และข้อที่ว่ามั่นใจว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วจะท าให้มีความรู้ด้านการให้การปรึกษา
และการแนะแนวเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา

และการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (n=340) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 4.29 0.81 มากที่สุด 
2.  บรรยากาศและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.33 0.77 มากที่สุด 
3.  ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการเรียน 3.76 0.74 มาก 
4.  ที่ตั้งมหาวิทยาลัย 4.32 0.74 มากที่สุด 
5.  ความชอบและความต้องการของนักเรียน 4.46 0.78 มากที่สุด 
6.  การประชาสัมพันธ์ของหลกัสูตรและของมหาวิทยาลัย 3.76 0.79 มาก 
7.  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์

ในการสอน 4.31 0.72 มากที่สุด 
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8.  รู้สึกภาคภูมิใจหากได้เป็นนักศึกษาสังกดัมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 4.44 0.73 มากที่สุด 
ตารางที่ 2  (ต่อ) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
9.  คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชนแ์ละช่วยพฒันาท้องถิ่น 3.98 0.73 มาก 
10.  มีความตั้งใจที่จะศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 4.45 0.91 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.21 0.77 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 2 พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความชอบและความต้องการของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.46 รองลงมาได้แก่ 
ข้อที่ว่ามีความตั้งใจที่จะศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และข้อที่ว่ารู้สึกภาคภูมิใจหากได้เป็นนักศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จ านวน 

92 แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 เพศหญิงจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มีอายุ 45 ปีขึ้นไป และท างานในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสงขลาเป็นหลัก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงใน
ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ดังต่อไปนี้   

 
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (n=92) 
ความคิดเห็นที่มตี่อหลักสูตรจติวิทยาการปรึกษา 

และการแนะแนว X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  หลักสูตรนี้มีความน่าสนใจ 4.22 0.90 มากที่สุด 
2.  เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดี 4.30 0.65 มากที่สุด 
3.  หลักสูตรนี้ช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพที่รับผิดชอบ 4.30 0.64 มากที่สุด 
4.  หลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาหนว่ยงานท้องถิ่นและสังคม 4.37 0.58 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.29 0.69 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกข้อเช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คิดว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานท้องถิ่นและสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด 
เท่ากับ 4.37 รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดี และคิดว่าหลักสูตรนี้ช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.30 ตามล าดับ 

 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1.  สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถสรุปได้ดังนี้  
 1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษา  
  1.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่าที่ก าลังศึกษาทั้งสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด
สงขลา ทั้งหมดก าลังศึกษาในชั้นมัธยมปลาย สาขาวิชาที่ก าลังศึกษาส่วนใหญ่ ได้แก่ สาขาวิทย์ – คณิต มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.0 

  1.1.2 กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ที่ได้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการรับรู้และความมั่นใจต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตร
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มั่นใจว่าสภาพการณ์ของประเทศในปัจจุบันต้องการบัณฑิตจบจากหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีความสนใจที่จะเรียนหลักสูตรนี้ 
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  1.1.3 ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
เช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายในการเรียน 
การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัย และข้อมีความตั้งใจที่จะศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 2.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต 
  1.2.1 ข้อมูลทั่วไปจากผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 45 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาโท มีที่ตั้งของหน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด
สงขลา  1.2.2 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกข้อเช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คิดว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานท้องถิ่นและสังคม ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ หลักสูตรนี้มีความน่าสนใจ 

2.  อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
 2.1  จากการศึกษาความตองการเขาศึกษาตอหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ก าลังศึกษาทั้งสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบวานักเรียนมีความสนใจที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตร จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43) โดยมั่นใจว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วจะท าให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ดีขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.40) และมั่นใจว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วจะท าให้มีความรู้ด้านการให้การปรึกษาและการแนะแนวเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36) 
ตามล าดับ สอดคลองกับผลการวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(2554) ที่ได้กล่าวว่า นักเรียนมีความสนใจในการเรียนสาขาจิตวิทยา คิดเป็นร้อยละ 58.5 และมีระดับความตองการในการเขาศึกษาตอ 
หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะความตองการที่เพิ่มพูนทักษะองคความรูในศาสตรเฉพาะทาง
ในระดับที่สูงมากขึ้นอันจะน าไปสูการได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างตรงกับแนวคิดของ Maslow  (1970  อางถึงใน ศรีเรือน แกวกังวาล, 
2551) และทฤษฎีความตองการสองปัจจัยของ Herzberg ความตองการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs)  คือความตองการที่จะให้ 
ผู้อื่นยกยองสรรเสริญตัวเอง มีความภาคภูมิใจในสถานภาพทางสังคมตองการชื่อเสียงและการยกยองจากบุคคลอื่นและสามารถน าไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงและเกิดผลส าเร็จตามมา สอดคล้องกับผลการวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ์ (2554) ที่กล่าวว่า เป็นการน าความสามารถน าความรูไปใชในด้านการประกอบอาชีพ 
การยกระดับความรแูละการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นสอดรับกับแนวคิดของ McClelland’s (1961 อางถึงใน 
ธันยชนก เทศนา, 2555) ที่ได้เนนถึงแรงจูงใจทางสังคม 3 ประเภทคือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motive) เป็นความปรารถนา  
ที่จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยพยายามแขงขันกับมาตรฐานอันดีเลิศมีความสบายใจเมื่อประสบความส าเร็จ  
สวนแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ (Affiliation Motive) เป็นความปรารถนาที่จะเป็นที่ยอมรับจากคนอื่นตองการเป็นที่นิยมชมชอบหรือรักใครชอบพอ
ของคนอื่นสิ่งเหลานี้เป็นแรงจูงใจที่จะกระท าใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ได้มาซ่ึงการยอมรับจากบุคคลอื่น และแรงจูงใจใฝอ านาจ 
(Power Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่จะได้มาซ่ึงอิทธิพลที่เหนือกวาคนอื่น ๆ ในสังคม ท าใหบุคคลแสวงหาอ านาจเพราะจะเกิด
ความรูสึกวาหากท าอะไรไดเ้หนือคนอื่นจะเป็นความภาคภูมิใจ ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะเป็นผู้ที่พยายามควบคุมสิ่งต่าง ๆ เพื่อตนเอง
บรรลุความตองการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอื่น  

2.  จากการศึกษาความต้องการใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ใช้งานบัณฑิตมีความต้องการบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะในปจจุบันเมื่อสภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปและเต็มไปด้วยการแขงขันที่สูงขึ้นน าไปสู่การตอบสนองต่อ
ความตองการของตนเองตามที่ได้คาดหวังไว้ไม่วาจะเป็นด้านร่างกายจิตใจและสังคม ผลกระทบดังกล่าวสงผลใหบุคคลมีการรับรู้ข่าวสาร
ต่าง ๆ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศนเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายจาก
กระแสทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผลกระทบตอการด าเนินชีวิตของบุคคลในหลายด้าน เช่น ปญหาสุขภาพกาย ปญหาสุขภาพจิต ฯลฯ 
(บวรพจน์ พุดสีเสน และสุวรี ฤกษจารี, 2560) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2554) ได้กล่าววา สถานประกอบการสวนใหญ่เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ตองมีนักศึกษาที่จบจาก
สาขาจิตวิทยาอยูในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69.6 และคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยาที่ผู้ประกอบการ 
ตองการ พบวา ผูป้ระกอบการต้องการบุคคลที่มีความรูความสามารถทางด้านจิตวิทยา มีความรูความสามารถภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้เป็นเพราะ
ประเทศไทยถือวาเป็นหนึ่งในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะตองมีการเตรียมความพรอมส าหรับแรงงาน ทั้งการพัฒนาศักยภาพของ
แรงงานใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในประเทศและการเขาใจถึงเนื้อหาของงานในรูปแบบใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์
อย่างมากในการประกอบอาชีพ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558) รวมทั้งความมีความเป็นผู้น าหรือผู้ตามที่ดี เป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบ มีความอดทนมีความขยันซ่ือสัตยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการแกไขปญหา มีความสามารถในการตัดสินใจไดดี 



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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มีความตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตองานที่ตนเองรับผิดชอบ มีความขยันอดทนมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
สอดรับกับงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2554) ที่ไดก้ลาวถึง
คุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา ที่ผูป้ระกอบการตองการประกอบด้วยความสามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยา
ได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรูความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
จิตวิทยา มีความสามารถน าความรูทางจิตวิทยาไปคิดวิเคราะห์แกไขปญหาและพัฒนาตนเองรวมถึงผู้อื่นใหอยู่ร่วมกันไดอย่างมีความสุข 
มีความเขาใจเห็นคาตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง ตลอดจนมีความสามารถคนควาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยา 

 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้  
1.  บัณฑิตที่จะจบไปนั้น ควรมีความสามารถในการใช้ ICT ได้ดี สามารถพัฒนารูปแบบการสอนแบบใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับวิชา

ที่ต้องรับผิดชอบ 
2.  ควรมีทักษะในการค้นหาความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากการสอนและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมาถ่ายทอดให้นักเรียน 
3.  หากบัณฑิตได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยโดยเน้นให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะ จะท าให้

บัณฑิตท างานรับใช้ประเทศชาติ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ  
4.  ควรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น 
5.  กระบวนการรับคนเข้าเรียนต้องมีคุณภาพ เน้นคนดีเป็นหลักและกระบวนการพัฒนาผู้ท าหน้าที่พัฒนาต้องมีคุณภาพ

ใช้วิธีการที่เสริมสร้างคนดีมากกว่าคนเก่ง กระบวนการให้ผ่าน ต้องใช้วิธีการกลั่นกรองที่มีคุณภาพด้วยเครื่องมือที่เข้มข้น ยึดหลักที่ว่า ได้ครูดี
สู่สังคม 1 คน เท่ากับช่วยคนได้อย่างมหาศาล 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1.  จากผลการศึกษาท าให้ทราบถึงความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา
และการแนะแนว และสามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรในอนาคตต่อไป 

2.  การวิจัยในครั้งนี้หากมีความประสงค์จะน าผลการวิจัยไปประกอบการพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยได้นั้น 
ควรจะต้องมีการด าเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการในช่วงระยะเวลาเดียวกันหรือพิจารณาในปีปัจจุบัน เพื่อเป็นการส ารวจความต้องการ
ของผู้เรียน ณ ช่วงเวลานั้น ทั้งเป็นการได้ข้อมูลที่ทันสมัยและเข้ากับสังคมในช่วงเวลานั้นอีกด้วย 

3.  ควรมีการศึกษาความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาอื่น ๆ ต่อไป โดยพิจารณาจากความพร้อม
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถขุองนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 

Development of Computer Mutimedia Lesson Based on Inquiry based Method (5E) in Science 
Subject Entitled Object Force and Movement for Mathayomsuksa  1 

นางสาวสายทิพย ์ พัทธจารี1 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้  (5E) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร จ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
มแีผนจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบด้วย  t-test for dependent   

ผลการวิจัยพบว่า 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) ผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5E) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ:  บทเรียนคอมพิวเตอร์, กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E, วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

Abstract  
This Pre-experimental Research aimed to : 1) Develop Computer Multimedia Lesson based on Inquiry 

Method (5E)  for Mathayom Suksa 1 students and. 2) Compare students' achievement before and after learning  by 
using multimedia lesson sample were 30 Mathayom Suksa 1 students of Pakthongchaichunhawan Wittayakan 
School, obtained by cluster sampling.  

The research instruments were lesson plan the computer multimedia lesson, and the achievement test. 
Data were analyzed by mean standard deviation and t-test for dependent.  

The research foumd that : 1) Develop Computer Multimedia Lesson based on Inquiry Method (5E)  for 
Mathayom Suksa 1 students met  the efficient criteria at 80/80. 2) The students' achievement after learning by using 
Computer Multimedia Lesson based on Inquiry Method (5E)  were higher than thor before learning  at the significant 
level .05 

Keywords: Computer Multimedia Instruction, (5E) inquiry-based learning, Science 

 
1. บทน า  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 22 ก าหนดแนวทาง
ในการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
ส าคัญที่สุด ดังนั้นกระบวนการในการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพทั้งด้าน
ความรู้ทักษะ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ เผชิญปัญหาและสถานการณ์  ทั้งนี้ก็เพื่อน าประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนท าได้คิดเป็น ท าเป็น 
เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรยีนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียนที่เอื้อต่อการเกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน จากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ ได้อีกด้วย (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556 : 12-14) 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างนักวิทยาศาสตร์ 
ผู้สอนมีบทบาทในการต้ังค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง แล้วสรุปออกมาเป็นหลักการหรือวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ (ประสาท  เนืองเฉลิม, 
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2558 : 137) การสอนโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ 5E ซ่ึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  5E มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Engagement) ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจ (Exploration) ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบาย (Explanation) ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ 
(Expansion)  และขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (Evaluation) โดยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
ตอบสนองการเรียนได้ดีไม่น้อยกว่าการเรียนรู้แบบอื่นๆเช่นกัน 

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้มัลติมีเดียถูกน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซ่ึงสามารถน ามาช่วยในการผลิต
และเผยแพร่สื่อได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สวยงาม และมีประสิทธิภาพ  (ณัฐกร สงคราม, 2557 : 2) ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่น าเสนอสื่อประสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก วีดิทัศน์ และเสียง 
เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ที่ใกล้เคียงกับการสอนในห้องเรียนมากที่สุด สามารถดึงดูความสนใจและกระตุ้นผู้เรียนให้เกิด
ความต้องการในการเรียนรู้ โดยการปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบ พร้อมทั้งให้ผลป้อนกลับทันที เป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี คอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้กับการเรียนการสอนในลักษณะของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จึงมีความเหมาะสมกับ
สภาพการเรียนการสอนในลักษณะของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จึงมีความเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเพราะค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลดังนั้น คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจึงเป็นสื่อทางการศึกษายุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 
และยังมีข้อได้เปรียบสื่ออื่นๆด้วยกันหลายประการ จึงนับเป็นสื่อทางการศึกษาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้น (เรวัติ อ่ าทอง, 
2541 : 6) 

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเคลื่อนที่ของวัตถุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พบว่าการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนชุณหะวัณวิทยาคาร พบว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันการสอน ยังมีกระบวนการเรียนการสอนที่ยังเป็นวิธีการเดิม 
การอ่าน การฟัง การจดจ า และยังไม่มีความพร้อมในการเตรียมการสอนเท่าที่ควร ขาดสื่อและรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับเนื้อหา ซ่ึงเนื้อหาเร่ือง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ยังเป็นเนื้อหาที่ต้องมีการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการสืบเสาะด้วยตนเอง 
ท าให้นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนา จึงท าให้นักเรียนขาดความสนใจ ขาดความฝึกฝน และไม่เข้าใจในบทเรียน 

จากกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และยังเป็น
กระบวนการที่น าพาผู้เรียนไปสู่คุณลักษณะของผู้ที่ใฝ่รู้ในยุคโลกาภิวัฒน์ เรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้ต่างๆ ด้วยการตั้งค าถาม การค้นคว้า
หาค าตอบ และการใช้วิจารณญาณเพื่อตัดสินใจ สร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักตนเอง ปรับความคิด เพื่อให้สอดคล้อง
กับคนในทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ได้ ทางผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5E เร่ือง การเคลื่อนที่ของวัตถุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้วิจัยหวังว่าจะท าให้ผู้เรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังท าให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เป็นอย่างดี 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง การเคลื่อนที่ของวัตถุ   

 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

ในการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร  อ าเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมดจ านวนนักเรียน 90 คน 
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 60 คน ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 

  3.1.2.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 30 คน 
ส าหรับหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E มี 3 ขั้นตอน คือ แบบรายบุคคล 
จ านวน 3 คน แบบกลุ่มเล็ก จ านวน 6 คน และภาคสนามจ านวน 21 คน   

  3.1.2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 
จ านวน 30 คน  

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
   ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 
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 3.2.1 ตัวจัดการกระท า ได้แก่ การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ออกแบบ
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 

 3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
  3.2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เร่ืองการเคลื่อนที่ของวัตถุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ออกแบบ

ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E 
3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ แรงและการเคลื่อนที่ 

รหัสวิชา ว 21102 โรงเรียนชุณหะวัณวิทยาคาร พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์   

3.4 ระยะเวลา 
 ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้เวลาทดลองทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง 

โดยไม่รวมการทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
การผลิตมัลติมีเดียเพื่อเป็นสื่อประกอบการพูดน าเสนอนั้น เน้นการออกแบบสื่อด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ผสมผสานข้อความ 

ภาพนิ่ง กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ เข้าด้วยกันเพื่อให้น่าสนใจ น่าติดตาม และง่ายต่อการสื่อความหมาย หากใช้ประกอบการ
บรรยายของผู้สอนก็จะท าหน้าที่ช่วยขยายเนื้อหาการบรรยายให้สามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้ น ส่วนการผลิตรูปแบบบทเรียนมัลติมีเดีย 
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นจะออกแบบการน าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียนตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ เน้นให้บทเรียนมีลักษณะ
การโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้หรือผู้เรียนมากขึ้น มีการใช้งานที่ง่าย สะดวก และเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน (ณัฐกร สงคราม, 2557 : 13) 
ซ่ึงการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เป็นรายบุคคล 
โดยผู้เรียนสามารถที่จะเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกไม่มีใครบังคับ จะเรียนได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐาน ความสามารถของผู้เรียน
และลักษณะการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เป็นวิถีทางการสอนรายบุคคลโดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดหา
ประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กันมีการแสดงเนื้อหาตามล าดับ สื่อมัลติมีเดียเป็นสื่อที่มีความส าคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะว่าผู้ เรียนสามารถ
ตอบสนองกับบทเรียนได้และทราบผลการตอบสนองนั้น ตัวสื่อที่น าเสนอมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว มีเสียงประกอบ สิ่งเหล่านี้ต่างเป็น
ตัวกระตุ้นและเสริมแรงที่ส าคัญ ที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความสนใจ (วชิระ แซ่ตั้น, 2550 : 2) 

ได้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการที่เน้นพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างนักวิทยาศาสตร์ 
นอกจากการใช้การเรียนการสอนแล้วเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง แล้วสรุปออกมาเป็นหลักการหรือวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 
(วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม, 2554) การจัดกิจกรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ครูจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด โดยให้โอกาส
นักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์ด้วยตนเอง ที่เรียกว่า 5E 
ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Engagement) ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจ (Exploration) ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบาย (Explanation) 
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Expansion) และขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (Evaluation) ไม่เน้นการสอนแบบบรรยาย หรือบอกเล่า หรือให้ผู้เรียน
เป็นผู้รับเนื้อหาวิชาต่างๆจากครู หากแต่ครูจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546 : 219-220) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จึงเป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ แต่การสอนแบบ 5E มีข้อจ ากัด คือผู้เรียนที่มีระดับปัญญาต่ าจะขาด
แรงจูงใจในการสืบค้นเนื้อหา ถ้าสถานการณ์ที่ครูสร้างขึ้นไม่น่าสนใจ จะท าให้เด็กเบื่อหน่ายในการเรียนทั้งนี้กิจกรรมที่จัดต้องค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งระดับสติปัญญา อุปนิสัยใจคอ เจตคติ 
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และความสนใจ ผู้เรียนจึงมีวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน วิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยการเสริมกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนเก่งและเรียนอ่อนได้เรียนรู้
ตามความสามารถไปพร้อม ๆ กัน (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2552 : 15-2) 

การน ากระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มาพัฒนาให้อยู่ในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยออกแบบตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เร่ือง การเคลื่อนที่ของวัตถุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีโดยหวังว่าผู้เรียนจะเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้เป็นอย่างดี 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  

ในการด าเนินการวิจัย  มีองค์ประกอบดังนี้ 
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างไว้ดังนี้ 
 5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชีมา ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมดจ านวนนักเรียน 90 คน 
 5.1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกรทดลอง จ านวน 
2 ห้องเรียน รวม 60 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม และจับสลากเพื่อจัดเป็นกลุ่ม ได้แก่    

     5.1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 30 คน 
ส าหรับหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E มี 3 ขั้นตอน คือ แบบรายบุคคล 
จ านวน 3 คน แบบกลุ่มเล็ก จ านวน 6 คน และภาคสนามจ านวน 21 คน   

     5.1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร  
จ านวน 30 คน 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  
 5.2.1  แผนจัดการเรียนรู้ ส าหรับการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ 5E  เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาจ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 
ชั่วโมง โดยไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 5.2.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E  เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยออกแบบเป็น 2 หน่วยการเรียน ได้แก่ ปริมาณทางกายภาพและการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองโดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 5.4.1 ขั้นเตรียมการทดลอง  
           5.4.1.1 เตรียมสถานที่และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซ่ึงสถานที่ในการทดลองคือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

จัดเตรียมห้องและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอส าหรับกลุ่มทดลอง 
  5.4.1.2 ชี้แจงนักเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
        5.4.1.3 ท าแบบทดสอบก่อนเรียนในช่วงนอกเวลาเรียน ใช้เวลา 40 นาที 
   5.4.2  ขั้นเตรียมการทดลอง  
       5.4.2.1  เตรียมสถานที่และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ซ่ึงสถานที่ในการทดลองคือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

จัดเตรียมห้องและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอส าหรับกลุ่มทดลอง 
        5.4.2.2  ชี้แจงนักเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   5.4.2.3  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนในช่วงนอกเวลาเรียน ใช้เวลา 60 นาที 
    5.4.3 ขั้นปฏิบัติการทดลอง  
  5.4.3.1 จัดกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการทดลอง โดยการทดลองแต่ละครั้ง จัดผู้เรียน 1 คน ประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1 เครื่อง 
  5.4.3.2  ให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
    5.4.4 ขั้นประเมินผลการทดสอบ  
  5.4.4.1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แบบทดสอบหลังเรียน ใช้เวลา 

40 นาที 
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             5.4.4.2  น าข้อมูลไปด าเนินการวิเคราะห์ 
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ แบ่งเป็นดังนี้ 
 5.5.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ โดยใช้วิธีการหาประสิทธิภาพ E1/E2 และเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 80/80  
    5.5.2  การหาประสิทธิภาพเชิงพรรณนา คือ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 5.5.3 การทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย เรื่อง การเคลื่อนที่วัตถุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ทดสอบค่าที (t-test for dependent) 
 

6. ผลการวิจัย  
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบเตรียมการทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตาม

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุ  
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีใ่ช้หาประสิทธิภาพและกลุ่มที่ใช้ในการทดลอง ซ่ึงผู้วิจัยได้น าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้ทดสอบประสิทธิภาพทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ ขั้นทดสอบรายบุคคล ขั้นทดสอบกลุ่มเล็ก และ
ขั้นทดสอบภาคสนาม ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์  ได้ผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  5E  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  เร่ืองการเคลื่อนที่ของวัตถุในการทดสอบรายบุคคล ทดสอบกลุ่มเล็ก และทดสอบภาคสนาม 
การหาประสิทธภิาพ n E1 E2 
ทดสอบรายบุคคล 3 80.00 81.67 
ทดสอบกลุ่มเล็ก 6 80.83 81.67 

ทดสอบภาคสนาม 21 81.43 81.43 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองการเคลื่อนที่ของวัตถุในการทดสอบรายบุคคล ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/81.67 การทดสอบ
กลุ่มเล็ก  ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/81.67 และขั้นทดสอบภาคสนาม ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.43/81.43 ได้ค่าประสิทธิภาพ  
E1/E2 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ คือ 80/80 
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่
ของวัตถุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
5E  กับการเรียนแบบปกติ  

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระกาเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบ
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E ผู้วิจัยได้เสนอการทดลองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในตารางที่ 2 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ของ

วัตถุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  5E 
การทดสอบ n (  )   S.D. t p 

ก่อนเรียน  12.53 1.63   
 30   12.66* 0.00 
หลังเรียน  16.30 1.27   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้ 5E พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ 12.53 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  
(  ) เท่ากับ 16.30 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ (T-Test for independent) พบว่า การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ ซ่ึงได้สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะในบท 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบเตรียมการทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ทีใ่ห้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ   

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร จ านวน 3 ห้องเรียน ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งหมด 90 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สุ่มตัวอย่างแบบทั้ง 2 ห้อง และจับสลากมาใช้เป็น
กลุ่มหาประสิทธิภาพจ านวน 2 ห้องเรียนรวม 60 คน  ใช้ในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน และใช้ในการทดลอง  
1 ห้องเรียนจ านวน 30 คน      

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  5E 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (T-Test 
for independent) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผู้วิจัยขอน าเสนอในส่วนของ การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี ้

7.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  5E  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  
การเคลื่อนที่ของวัตถุ  ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 7.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  5E  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นได้ค่า E1 เท่ากับ 84.52 และ E2 เท่ากับ  
80.71 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ได้ก าหนดเอาไว้  คือ 80/80 

 7.1.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน  คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7.2 อภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคล้องกับ
สมมุติฐานการวิจัย ผู้วิจัยสามารถน าผลการวิจัยมาอภิปราย ได้ดังนี้ 

 7.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ได้ค่า E1 เท่ากับ 84.52 และ E2 เท่ากับ 80.71 เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ได้ก าหนดไว้  คือ 
80/80 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นนั้น 
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  เนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
โดยค านึงถึงหลักการส าคัญของการออกแบบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และได้พัฒนาตามหลักแนวคิดการออกแบบและพัฒนา
อย่างเป็นระบบด้วย ADDIE Model โดยผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้และการประเมินผล ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จึงส่งผลให้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พัฒนาขึ้น 
เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้  จึงท าให้การเคลื่อนที่ของวัตถุ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
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ที่ก าหนดไว้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุณา สมณะ (2559) และปิยมาภรณ์ หีบโคกสูง (2561) ที่วิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่มีการออกแบบในลักษณะเดียวกัน  จึงส่งผลให้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 7.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองสุข นะธะศิริ  
(2553) รัชนีกร ภิรมย์ไทย (2555) และปิยมาภรณ์ หีบโคกสูง (2561) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนแสวงรู้ในการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ซ่ึงเป็นผลมาจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าภารกิจ
ที่ก าหนดให้ได้ จึงสามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ 

 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  8.1.1 ศึกษาคู่มือใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อให้สามารถใช้บทเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 8.1.2 การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไปใช้ กรณีผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและท าแบบทดสอบหลังเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์

ที่ก าหนดไว้ ควรที่จะทบทวนเนื้อหาในแต่ละหน่วยย่อยโดยท าแบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกทบทวน แบบทดสอบหลังเรียนซ้ าอีกครั้ง จะท าให้
เข้าใจยิ่งขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น    

   8.1.3 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไปใช้ในการสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องอื่นได้ 
เพราะการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนได้ทันที และสามารถทบทวนได้ตามความต้องการตามความจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละคน  

8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป 
    8.2.1 ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบด้านอื่นๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อศึกษา

เกี่ยวกับระยะความสนใจเกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตร์ในความแตกต่างของผู้เรียน ระดับสติปัญญาและทัศนคติของครูที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

  8.2.2 ควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคงทนในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียกับกลุ่มประชากรที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  8.2.3 ควรศึกษาความคงทนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5E    

 
9. กิตติกรรมประกาศ  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ ด้วยความกรุณาจากคณาจารย์หลายท่านที่ได้ถ่ายทอด ความรู้ ประสบการณ์ ให้ค าปรึกษา
แนะน าในด้านวิชาการ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซ่ึงผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน พิมลบรรยงก์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์  
อภิบาลศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  โชรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก คุณครูวาสนา เม็งจันทึก และคุณครู
นางสาวบุญฐกาญจน์  บุญเคน  ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้  ความกรุณาในการตรวจสอบเครื่องมือ  และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงเครื่องมือเป็นอย่างยิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุกกลุ่มงาน และคณะครู  
ทีเ่กี่ยวข้องที่ได้อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ ของงานวิจัย ตลอดจนนักเรียนทุกคนที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาของการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่สนับสนุนให้โอกาสในการศึกษา ให้ความรัก ความห่วงใย และเป็นก าลังใจที่ดี
เสมอมา จนท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
Developing reading comprehension skills by using the SQ4R teaching method for  

Matthayom 1 students 
นางสาวมณฑา วิริยางกูร1  และนางสาวมณีรัตน์  ชาวดร2 

1สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีสอน
แบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้าน
การอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R โดยผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัย เร่ิมจากศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ก าหนดจุดประสงค์และเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ 
SQ4R  พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือการวิจัยเบื้องต้น แล้วสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R ตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน
จับใจความ ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อด าเนินหาประเมินคุณภาพ แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ เพื่อสรุป และอภิปรายผลการศึกษาวิจัย โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความส าคัญ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความจ านวน 1 ชุด และแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยมีสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) และค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ T1/T2  

ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.75/87.10 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีการสอนแบบ 
SQ4R มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา การอ่านจับใจความ ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  

ค าส าคัญ : ทักษะการอ่านจับใจความ, วิธีการสอนแบบ SQ4R, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

Abstract 
This research article purpose is to develop a lesson plan for reading comprehension in Thai Language for 

Matthayom 1 students by using the SQ4R teaching method meet the determined requirement at 80/80. To compare the 
learning achievement in reading comprehension With SQ4R teaching methods before learning and after learning. To study 
learning satisfaction of Matthayom 1 students in teaching reading comprehension by using the SQ4R teaching method. At 
the beginning researchers studied the core curriculum of basic education in 2008. Define the purpose and content in 
accordance with the curriculum, create lesson plans for develop reading comprehension by using SQ4R teaching methods, 
studied the theory and methods of creating tests from basic research textbooks, create learning achievement test bring it 
to experts to assess the quality to find the consistency index (IOC), Try out the lesson plans with the sample group to find 
the efficiency of the reading comprehension lesson plans with the SQ4R teaching method in accordance with the criteria 
80/80 and compare learning achievement in reading comprehension with SQ4R teaching methods before learning and after 
learning of Matthayom 1 students when conducting quality assessments And then analyze the data for summary and 
discussion of research findings. The research instruments consisted of reading comprehension lesson plans, one set of 
reading comprehension test and satisfaction evaluation forms. The researchers have the statistics used in the research such 
as consistency index (IOC) and efficiency according to the criteria T1/T2. 

The result of the research has found out that reading comprehension lesson plans with the SQ4R teaching 
method meets the efficiency range at 90.62 / 90.83 which is higher than the determined requirements at 80 / 80. 
Matthayom 1 students who learned reading comprehension lesson plans with the SQ4R teaching method, with 
academic achievement Higher than before studying at the statistical significance of 0.01. The satisfaction of Mathayom 1 
students towards learning management for development. Reading comprehension With the SQ4R teaching method, 
Thai language learning Grade 1 is the most satisfactory level. With an average value of 4.62. 

Keywords:  Reading comprehension skills, Using the SQ4R teaching method, Matthayom 1 students 
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1. บทน า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ 

คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า “ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ” การมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นช่วง
สุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน  
มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม มีความภูมิใจในความเป็นไทย
ตลอดทั้งใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ  

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ คนไทย
จ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย ต้องท าความเข้าใจ และศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษาให้เข้าใจฝึกฝนให้มีทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใช้สื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นทักษะทั้ง 5 ด้าน คือ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
การใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม รวมทั้งสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนโดยเฉพาะการอ่านนับว่าเป็นหัวใจในการเรียนรู้ ผู้ที่ประสบ
ผลส าเร็จในการอ่านได้ จะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนั้นการอ่านจึงมีความจ าเป็นและมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือ 
ท าให้ได้รับความรู้ ความคิด ตลอดจนแนวทางในการด ารงชีวิตทุกแง่มุม ทางอ้อมคือ ท าให้เขียนหนังสือไม่ผิด ช่วยให้อ่านหนังสือได้
คล่องแคล่ว และมีนิสัยรักการอ่าน   

การอ่านจับใจความเป็นทักษะส าคัญ เพราะสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่องที่อ่านอย่างถูกต้อง ส าหรับผู้เรียนวิชาต่าง ๆ  
ทุกสาขาผู้เรียนจะใช้ทักษะการอ่านจับใจความเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้า
ไปเรื่อย ๆ มีการวิจัยสิ่งที่แปลกใหม่ตลอดเวลา การอ่านจับใจความจะท าให้ผู้อ่านรู้ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์และทันต่อ ความเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของโลก และยังเป็นพื้นฐานส าคัญมากส าหรับการอ่านระดับสูงต่อไป ปัจจุบันปัญหาที่พบมากในการจัดการเรียนการสอน
คือ ปัญหาการอ่านจับใจความ สาเหตุมาจากนักเรียนอ่านหนังสือแล้ว ไม่สามารถสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มี
นิสัยรักการอ่านหนังสือ ส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียนจ านวนหนึ่งอ่านจับใจความไม่เป็น หรืออ่านได้ช้าท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการอ่าน 
ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สนใจเรียน และไม่รับผิดชอบต่องานที่ครูมอบหมาย  การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทย 
จ าเป็นต้องน าสื่อการสอนและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของนักเรียน   

จากสภาพปัญหาดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาวิธีการหรือเทคนิคที่จะช่วยแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ
ของนักเรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการอ่านจับใจความ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร่วมกับรูปแบบการสอนที่เหมาะสมจะช่วยในการพัฒนาการอ่านจับใจความให้ได้ผลดี ผู้วิจัยคิดว่ารูปแบบวิธีการสอน 
แบบ SQ4R เป็นวิธีสอนที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนในการพัฒนาการอ่านจับใจความ วิธีสอนแบบ 
SQ4R มีขั้นตอนการสอนอย่างเป็นระบบชัดเจนโดยเริ่มต้นจากขั้นตอนง่าย ๆ ก่อน มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรก (Survey) 
ให้นักเรียนได้อ่านคร่าว ๆ เพื่อส ารวจหาใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน ขั้นตอนที่สอง (Question) เป็นการตั้งค าถามโดยเปลี่ยนจาก
ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านให้เป็นค าถาม ขั้นตอนที่สาม (Read) ให้นักเรียนได้อ่านบทอ่านเพื่อหาค าตอบโดยละเอียด ขั้นตอนที่สี่ 
(Record) เป็นการให้นักเรียนได้จดบันทึกข้อมูลและสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่าน ขั้นตอนที่ห้า (Recite) ให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่าเรื่องจาก
ข้อมูล และขั้นตอนสุดท้าย (Reflect) ให้นักเรียนได้เขียนแสดงความคิดเห็นจากบทอ่านที่นักเรียนได้อ่าน เมื่อเรียนจบในแต่ละแผนแล้ว
นักเรียนจะท าแบบฝึกย่อย เสริมทักษะการอ่านจับใจความ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับเพลง 
นิทาน บทความ ข่าว บทร้อยกรอง และสารคดี เพราะเช่ือว่าเมื่อนักเรียนท ากิจกรรมตามขั้นตอนการสอนครบทั้ง 6 ขั้นตอนแล้วจะท าให้
ผู้เรียนรักการอ่าน ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ผู้เรียนสามารถพัฒนาการอ่านได้เต็มตามศักยภาพ เกิดการเรียนรู้ และความคิด 
เข้าใจเร่ืองราวที่อ่าน และสามารถสื่อสารเรื่องที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าวิธีสอนแบบ SQ4R ท าให้การอ่านมีจุดมุ่งหมายและมีทิศทาง สามารถจับใจความจากการอ่าน
ได้ดี และท าให้ผู้วิจัยสนใจใช้รูปแบบการสอนแบบ SQ4R พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการอ่านจับใจความได้ดี 
มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย     

1.  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีสอนแบบ 
SQ4R ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
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2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียน 
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ
ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย   

3.1  กลุ่มเป้าหมาย   
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 36 คน  

3.2  ระยะเวลาในการวิจัย  
  ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2562  โดยใช้เวลาทดลอง 6 ชั่วโมง รวมเวลาสอน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียน การปฐมนิเทศและทดสอบหลัง
เรียน ใช้ชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในการทดลอง  

3.3  ขอบเขตเน้ือหา  
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาความสนใจในการอ่านของเด็กแต่ละช่วงวัย 
ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกข้อความที่ใช้เป็นแบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความโดยคัดเลือกเนื้อหาจาก นิทาน บทความ และบทร้อยกรอง 
เนื้อหาแบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความที่ใช้ในการวิจัยมี จ านวน 1 เล่ม 3 ตอน  ใช้เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  

1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
2.  ก าหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสภาพของผู้เรียน โดยศึกษาเนื้อหาวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ 

และก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชา   
3.  ออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินความพึงพอใจการอ่านจับใจความ 

โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SQ4R  
4.  ประเมินคุณภาพเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ

แบบประเมินความพึงพอใจการอ่านจับใจความ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SQ4R โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
การสร้างสื่อ จ านวน 3 ท่าน  

5.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินความพึงพอใจการอ่านจับใจความ โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบ SQ4R ที่สร้างขึ้นมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินอีกครั้ง  

6.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา2562 จ านวน 1 ห้อง นักเรียน 36 คน และให้ท าแบบประเมินความพึงพอใจการอ่านจับใจความ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 
SQ4R   

7.  รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล 
 
 
 

ทักษะการอ่านจบัใจความ โดยวิธกีาร SQ4R  
 

 - การส ารวจ (Survey)   - การต้ังค าถาม (Question)  
 - การอ่าน (Read) - การท่องจ า (Recite) 
 -  การจดบันทึก (Record)  -  การทบทวน (Review)  

การใช้ชุดแบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วธิีการสอน
แบบ SQ4R ประกอบด้วย 
      - เล่มแบบฝึกทักษะ 
      - แบบทดสอบ 
      - ใบความรู ้
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6. ผลการวิจัย  
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้

สรุปผลการวิจัยตามล าดับต่อไปนี้  
1.  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีสอนแบบ 

SQ4R มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.75/87.10 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  
2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
 

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากการทดลองใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน
จับใจความ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

คนที่ 

คะแนน 
รวม แบบทดสอบย่อยท้ายแผน 

1 2 3 4 5 6 
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (30) 

1 2 4 5 5 4 4 24 
2 4 3 5 5 4 4 22 
3 4 3 4 4 5 5 25 
4 4 4 3 4 5 5 20 
5 4 4 4 4 5 5 21 
6 4 2 4 4 3 4 24 
7 3 5 5 5 5 4 22 
8 3 5 5 5 5 4 25 
9 3 5 5 5 5 4 20 
10 3 4 4 4 4 2 21 
11 3 4 4 4 4 2 24 
12 4 4 3 4 4 2 22 
13 4 4 3 4 4 5 24 
14 4 4 3 4 4 5 22 
15 2 4 5 4 4 5 25 
16 4 5 4 4 4 5 20 
17 4 5 4 4 4 5 21 
18 4 5 4 4 3 5 24 
19 4 5 4 4 3 5 24 
20 4 5 4 2 3 5 22 
21 4 5 4 2 4 4 25 
22 4 5 4 4 4 4 20 
23 4 4 4 4 4 4 21 
24 4 3 3 4 2 3 24 
25 4 3 3 4 4 3 26 
26 4 3 3 4 4 3 25 
27 4 3 4 4 4 3 20 
28 4 3 4 4 4 4 27 
29 4 4 4 4 4 4 24 
30 3 4 2 4 4 4 24 
31 3 4 2 4 4 4 27 
32 3 4 5 5 5 4 25 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวจิัย คร้ังท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

49 

ตารางที่ 1  (ต่อ) 

คนที่ 

คะแนน 
รวม แบบทดสอบย่อยท้ายแผน 

1 2 3 4 5 6 
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (30) 

33 3 4 5 5 5 4 20 
34 3 4 5 5 5 4 21 
35 4 4 5 5 5 4 25 
36 4 4 4 3 4 4 22 

คะแนนรวม 145 144 156 134 159 168 906 
ค่าเฉลี่ย 4.28 4.25 4.45 3.95 4.60 4.73 86.75 

S.D. 0.96 0.98 1.13 0.81 1.14 1.19 3.70 
ร้อยละ 86.75 

 
 จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบย่อยท้าย แผนพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบ 
SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จ านวน 6 ชุด เท่ากับ 86.75 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ย เท่ากับ 3.70 คะแนน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.75 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แสดงว่า การพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีสอน
แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80   
 
ตารางที่ 2  คะแนนของนักเรียนที่ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน หลังเรียน ในการพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีสอน

แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
คนที่ คะแนนทดสอบก่อนเรียน (20) คะแนนทดสอบหลังเรยีน (20) 

1.  11 14 
2.  13 15 
3.  10 13 
4.  14 13 
5.  18 18 
6.  16 16 
7.  10 15 
8.  14 16 
9.  15 15 
10.  16 16 
11.  17 15 
12.  11 13 
13.  14 14 
14.  13 13 
15.  14 16 
16.  13 17 
17.  13 16 
18.  11   15 
19.  17 17 
20.  15 17 
21.  14 18 
22.  11 14 
23.  11 13 
24.  12 14 
25.  12 15 
26.  14 15 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 
คนที่ คะแนนทดสอบก่อนเรียน (20) คะแนนทดสอบหลังเรยีน (20) 

27.  15 15 
28.  13 18 
29.  14 16 
30.  12 17 
31.  13 17 
32.  13 16 
33.  14 15 
34.  11 18 
35.  14 17 
36.  16 17 

คะแนนรวม 468 636 
ค่าเฉลี่ย 14.28 24.25 

S.D. 1.76 1.98 
ร้อยละ 48.75 87.10 

 
จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ ก่อนเรียนในการพัฒนาการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย ( X ) 14.28 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 48.75 และคะแนน
จากการท าแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.25 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.10
 จากตาราง แสดงว่าการพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E) เท่ากับ 86.75 และ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E) เท่ากับ 87.10 ดังนั้นการพัฒนาการอ่าน
จับใจความด้วยวิธีสอน แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E/E) เท่ากับ 86.75/87.10   
  
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง จังหวัดปทุมธานี  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.75/87.10 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 
80/80 ทั้งนี้เน่ืองจาก แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยและ
ศึกษาขั้นตอนของการสอนแบบ SQ4R ซ่ึงผู้เรียนได้เรียนรู้ไปที่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจาก (1) Survey (S) ขั้นการอ่านคร่าว ๆ 
เพื่อเป็นการมองภาพรวมของเรื่องที่อ่าน (2) Question (Q) ขั้นตั้งค าถาม เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น ดังนั้นจึงเพิ่ม 
ความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านระลึกถึงความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองได้เร็ว 
(3) Read (R) ขั้นการอ่านอย่างละเอียดของบทอ่าน เพื่อท าความเข้าใจค้นหาค าตอบส าหรับค าถามที่ได้ตั้งไว้ ในขั้นนี้จะเป็นการอ่าน
เพื่อจับใจความและจับประเด็นส าคัญ ๆ โดยแท้จริง (4) Record (R) ขั้นการจดจ า จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้อ่านจากขั้นตอนที่ 3 โดยมุ่ง
จดบันทึกในส่วนที่ส าคัญและสิ่งที่จ าเป็นโดยใช้ข้อความอย่างรัดกุมหรือย่อ ๆ ตาม ความเข้าใจของผู้เรียน (5) Recite (R) ขั้นเขียนสรุป
ใจความ และ (6) Reflect (R) เป็นขั้นตอนสุดท้าย ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ บทอ่านที่ผู้เรียนได้อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นโดยการเชื่อมโยง
ความคิด จากบทอ่านกับความรู้เดิม โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เป็นการทบทวนเนื้อเรื่องที่อ่านทั้งหมด ด้วยขั้นตอนการสอนแบบ SQ4R 
ทั้ง 6 ขั้นตอนดังกล่าว ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการ ในการอ่านอย่างมีมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะขั้นตอนในการอ่านไม่ ซับซ้อนท าให้
ผู้อ่าน อ่านอย่างมีทิศทาง โดยเร่ิมจากขั้นตอนที่ง่ายๆ ผู้เรียนได้ค่อยๆเรียนรู้ไปทีละขั้น ๆ เหมือนขึ้นบันไดทีละขั้น ใน ที่สุดก็ไปถึงเป้าหมาย 

 การสอนแบบ SQ4R มีความน่าสนใจสามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี เพราะมีค าถามกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความอยากรู้
อยากเห็น ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองได้เร็วขึ้น และจดจ าเร่ืองได้ อย่างแม่นย า ท าให้ผู้เรียนไม่ตึงเครียด ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน ด้วยขั้นตอน
การสอน ดังกล่าวจึงท าให้ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับโรบินสัน (Robinson, 
1961 : 29-30) ได้กล่าวถึงยุทธวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ว่าสามารถช่วยให้ผู้เรียน เลือกสิ่งที่เขาคาดว่าจะรู้จากเร่ืองที่อ่าน เข้าใจแนวคิด
ของเร่ืองที่อ่านได้อย่างรวดเร็วและจดจ าได้ดีและ ทบทวนเร่ืองราวที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสอนแบบ SQ4R ได้เพิ่มขั้นการสะท้อน
ความคิด ขึ้นมา การเขียนสะท้อนความคิด เป็นการใช้ความคิดวิเคราะห์ และความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อ วัตถุหรือสถานการณ์ที่เป็น
สิ่งเร้าต่าง ๆ   

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R ก่อนเรียน และหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาการอ่านใจความ ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ แสดงว่าการจัดกิจกรรม 
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การเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการอ่านและสามารถจับใจความ
เรื่องที่อ่านได้ดีขึ้น ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับ ใจความด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59) ทั้งนี้เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้
ด้านการอ่านจับใจ ความด้วยวิธีสอนอ่านแบบแบบ SQ4R เป็นการสอนคล้ายกับการขึ้นขั้นบันได โดยเริ่มจากขั้นที่ไม่ ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก 
ท าให้นักเรียน สนุกเพลิดเพลิน มี 6 ขั้นตอน (Survey) ให้นักเรียนได้อ่านคร่าวๆ ส ารวจหาใจความส าคัญ (Question) เป็นขั้นการต้ังค าถาม
โดยเปลี่ยนจากใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านให้เป็นค าถาม (Read) ให้นักเรียนได้อ่านบทอ่านเพื่อหาค าตอบโดยละเอียด (Record) 
เป็นการให้นักเรียนได้จดบันทึกข้อมูลและสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่าน (Recite) ให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่าเรื่องจากข้อมูล (Reflect) 
เป็นขั้นตอนสุดท้าย ให้นักเรียนได้เขียนแสดงความคิดเห็นจากบทอ่านที่นักเรียนได้อ่าน 
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
   1.1 จากผลวิจัยพบว่า การพัฒนาการอ่านจับใจความหลังการเรียนโดยใช้วิธีสอน แบบ SQ4R ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะเพิ่มสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สามารถพัฒนาการอ่านจับใจความดีขึ้น
ท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรน าวิธีการ และขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ไปใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านในด้านอื่น ๆ อีก เช่น การอ่านอย่างมีวิจารญาณ การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรอืทักษะการฟัง และการเขียน  

 1.2  ในการเลือกเนื้อเรื่อง ผู้สอนควรค านึงถึงความสามารถและความแตกต่างของ นักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียน เลือกเนื้อเรื่อง
ตามความสนใจของผู้เรียน และมีความยากง่ายที่เหมาะสม  

 1.3  ผู้สอนควรแนะน านักเรียนให้เข้าใจขั้นตอนการสอนอ่านทั้ง 6 ขั้นตอนของวิธีสอนแบบ SQ4R เพราะจากปัญหาที่พบ
ในช่วงแรกของการสอน นักเรียนไม่ค่อยเข้าถึงขั้นตอนการสอนทั้ง 6 ขั้นตอนของวิธีสอนแบบ SQ4R  

 1.4 ในการสอนแต่ละครั้งครูต้องคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนแต่ละคน เพราะมีบางขั้นตอนที่นักเรียน
ยังไม่เข้าใจ เช่น ขั้นตอนการต้ังค าถาม และขั้นสรุปใจความส าคัญและการน าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ขั้นตอนการสอน
บรรลุไว้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  

 1.5 ผู้สอนควรให้เวลาในการท ากิจกรรมแก่นักเรียนเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมควรมีความยืดหยุ่น โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการเขียน ซ่ึงนักเรียนจะต้องใช้เวลาในการเขียนมากว่าขั้นตอนอื่น 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป  
     2.1  การวิจัยในลักษณะเช่นนี้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ สามารถท าครบทุกสาระและทุกระดับชั้น  
     2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการวิจัยการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ  

 
9. กิตติกรรมประกาศ   

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ผู้วิจัยขอขอบคุณโรงเรียน 
บุญคุ้มราษฎร์บ ารุง ที่ได้ให้ความอุปการะในการท าการวิจัยในชั้นเรียน และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการท าวิจัยในครั้งนี ้การด าเนินการ
วิจัยมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจาก อาจารย์มณฑา วิริยางกูณ อาจารย์นิเทศการฝึกสอน สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ให้
ค าปรึกษา จนงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา และให้ก าลังใจเป็น
อย่างดี อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน  
ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น ามาอ้างอิงในการท าวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

The Instruction for development scientific process skills of Mathayomsuksa 1  
students in Sangarun School with STEM Education 

กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์1, จิตตวิสุทธิ ์วิมุตติปัญญา2 และทิพรัตน์ พิมพ์นนท์3 
1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
3สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
2) เปรียบเทียบพัฒนาการทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 24 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3) แบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2) คะแนนพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน เพิ่มขึ้นแต่ละทักษะ 0.80 คะแนนต่อคร้ัง 

ค าส าคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์, สะเต็มศึกษา 
 

Abstract  
The Instruction for development scientific process skills of Mathayomsuksa 1 students in Sangarun School 

with STEM Education has purposes  were 1) to compare the learning achievement in science between before and after 
learning of Mathayomsuksa 1 students in Sangarun School 2) to compare of development of science process skills of 
mathayom suksa 1 students in Saeng Arun School. That has been managed by full study the sample used in this study 
was 24 Mathayom suksa 1 students in Saeng Arun School, academic year 2019, which were collected by Simple 
Random Sampling. The research instruments consisted of 1) Learning Management Plan using by STEM educational 
management. 2) Science Process Skill Achievement Test 3) Science Process Skill Practice test the statistics used for data 
analysis are the mean, standard deviation and t-testing  

The results of the research were 1) The achievement in science after learning was higher than before learning 
the significance at .05 level. 2) The scores of development of science process skills increased at .80 per time. 

Keywords: Science Process Skills, Achievement, STEM Education 
 
1. บทน า  

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจ าวั น
และการงานอาชีพ เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   
มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย  และ
มีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ ดังนั้นทุกคนจึงต้อง ได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจ
ในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552 : 92) เห็นได้ว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้ กระบวนการและเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ การได้รับ
การส่งเสริม กระตุ้นให้สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสงสัยเกิดค าถามเกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุ่งมั่น และมีความสุขที่จะศึกษา
ค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลน าไปสู่ค าตอบของค าถาม สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
สามารถสื่อสารค าถาม ค าตอบ ข้อมูล และสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีเหตุผล 

ปัจจุบันวันนี้ครูผู้สอนได้มุ่งเน้นในด้านความรู้ของผูเ้รียนในส่วนของทฤษฎีเน้นในการท่องจ า เพื่อให้ผู้เรียนเรียนสามารถที่จะท า
ข้อสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในส่วนของโรงเรียน หรือแม้กระทั่งข้อสอบ O - NET ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้กล่าวมานี้ 
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แม้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเองและทางโรงเรียนได้ แต่จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนนั้น  
ที่มุ่งเน้นแต่เพียงทฤษฎีในส่วนความจ า ผู้เรียนเรียนยังขาดในส่วนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ซ่ึงท าให้ไม่สามารถน าทฤษฎีในวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันในการแก้ไขปัญหาได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ พันธ์ ทองชุมนุม (2547 : 36) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการศึกษาค้นคว้าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาในแต่ละครั้ง จะมีความน่าเชื่อถือและเหตุผลรองรับการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
การแสวงหาความรู้จะต้องมีทักษะหรือความสามารถในการที่จะให้การด าเนินการศึกษาหาความรู้ในครั้งนั้นมีความราบรื่น ข้อมูลที่ได้ในแต่ละ
ขั้นตอนมีความน่าเชื่อถือ และเนื่องจากเราถือว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันในความถนัด และความสามารถที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด แต่ไม่ได้
หมายความว่า ความแตกต่างดังกล่าวจะไม่สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาได้ จากผลการศึกษาในปัจจุบันพบว่า ความสามารถหรือทักษะต่าง ๆ 
สามารถฝึกฝนและพัฒนาเพื่อให้เกิดความช านาญได้ ดังนั้น การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความช านาญ
สามารถเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ในการแก้ปัญหาในแต่ละด้านก็สามารถท าได้เช่นกัน 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้สอนควรเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยจะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ผู้เรียนพบ โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาดังกล่าว คือ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) (สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2558 : 201 - 202) ซ่ึงมีจุดเด่นที่การน ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มาผนวกเข้ากับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย กิจกรรมสะเต็มศึกษาจะเน้นการน า
ประเด็นหรือสถานการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน อาจเป็นปัญหาเหตุการณ์ หรืออาชีพที่พบเห็นได้ในชุมชนมาเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน และความรู้เกี่ยว กับ
เทคโนโลยีหาวิธีการหรือพัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ครูน าเสนอ การจัดการเรียนรู้แบบนี้ช่วยให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์
ของความรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่นักเรียนใช้ในชั้นเรียน อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
(กมลฉัตร กล่อมอิ่ม, 2559 : 2) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นทักษะการสร้างแบบจ าลอง เพื่อให้เด็ก
มองเห็นสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน และสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ จึงจะจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
ได้อย่างเต็มความสามารถของตน โดยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน - หลังเรียน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

2.  เพื่อเปรียบเทียบอัตราการพัฒนาการทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 59 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้อง 1 โรงเรียนแสงอรุณ เขตธนบุรี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 24 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ระยะเวลาในการวิจัย 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงใชเ้วลาในการสอนทั้งหมด 3 แผน 9 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้ท าการวิจัยได้ท าการศึกษา 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต 

ทักษะการวัด ทักษะการค านวณ ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติ และมิติกับเวลา ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และทักษะ
การสร้างแบบจ าลอง โดยมีเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับสะเต็มศึกษา  

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบสะเต็มศึกษา 
ตัวแปรตาม คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

54 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 แผน ใช้เวลาในการสอน 9 ชั่วโมง หาค่าความสอดคล้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความสอดคล้อง จ านวน 3 คน ไดค่้าความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 

2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 6 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะ
การวัด 3) ทักษะการค านวณ 4) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติ และมิติกับเวลา 5) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และ 
6) ทักษะการสร้างแบบจ าลอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนิดเลือกตอบจ านวน 30 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 0.2-0.6 ค่าความยากง่าย 
0.4-0.6 ค่าความเชื่อมั่น 0.85 

3)  แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 6 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด 3) ทักษะการค านวณ 
4) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติ และมิติกับเวลา 5) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และ 6) ทักษะการสร้างแบบจ าลอง 
ทักษะละ 3 ครั้ง ครั้งละ 4 ข้อ รวมเป็นแบบฝึกครั้งละ 24 ข้อ หาค่าความสอดคล้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้อง จ านวน 3 คน 
ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 

การด าเนินการทดลอง 
1)  ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ในด้านทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะ

การสร้างแบบจ าลอง ผู้ท าการวิจัยได้ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คะแนนที่ได้จะบันทึกไว้เป็นผลก่อนการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

2)  จัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบสะเต็มศึกษาในด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ในการประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จ านวน 3 กิจกรรม ซ่ึงหลังจาก
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม จะให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บันทึกคะแนนที่ได้ในแบบละครั้ง 

3)  ภายหลังการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ ได้ท าการทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ในด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ฉบับเดียวกับคร้ังก่อนเรียน ซ่ึงใช้เวลา ในการสอบ 50 นาที แล้วบันทึกคะแนนที่ได้ เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
6. ผลการวิจัย  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา แสดงผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 1) แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา และ 2) แสดงการเปรียบเทียบอัตราการพัฒนาการทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ดังต่อไปนี้ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 

การจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบสะเต็มศึกษา 

ตัวแปรตาม 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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ตอนที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 
  
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
การวัดทักษะ N X S.D. t 

ก่อนเรียน 24 10.83 2.14 
25.88∗ หลังเรียน 24 20.08 2.39 

∗p< .05 (ค่าวิกฤตของ t ที่ระดับ .05 , df = 23 เท่ากับ 2.069) 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 10.83 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.14 และ 20.08 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.39 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อทดสอบค่า t พบว่า ค่า t แบบไม่อิสระ ค านวณ
ได้ 25.88 เมื่อเทียบกับค่าวิกฤตของ t เท่ากับ 2.069 ซ่ึงค่า t ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่า แสดงว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ข้างต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การเปรียบเทียบอัตราการพัฒนาการทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 

ตอนที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการพัฒนาการทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  
 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบอัตราการพัฒนาการทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    

ปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
คะแนนค่าเฉลี่ย 

รวม 
(12 คะแนน) 

อัตรา
พัฒนาการ 

ครั้งที่ 1 
(4) 

ครั้งที่ 2 
(4) 

ครั้งที่ 3 
(4) 

  

1. ทักษะการสังเกต  1.33 1.80 3.12 6.25 0.90 
2. ทักษะการวัด  1.45 2.45 3.37 7.27 0.96 
3. ทักษะการค านวณ  1.45 2.12 3.25 6.82 0.90 
4. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวา่งมิติกับมิติและมิติกับ
เวลา  

1.83 2.20 2.87 6.90 0.52 

5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล  1.67 2.04 2.91 6.62 0.62 
6. ทักษะการสร้างแบบจาลอง  1.41 2.25 3.25 6.91 0.92 

รวมเฉลีย่  1.52 2.14 3.12 6.80 0.80 
คะแนนพัฒนาการรวม (36 คะแนน) 9.14 12.86 18.77 13.52  

ช่วงพัฒนาการ ช่วงที่ 1 
3.72. 

ช่วงที่ 2 
5.91 

  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเปรียบเทียบอัตราการพัฒนาการทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ระหว่างเรียนแต่ละทักษะมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตามล าดับ โดยมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยทุกทักษะเพิ่มขึ้น 0.80 คะแนน ต่อคร้ัง จากคะแนนเต็ม 36 คะแนน  
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7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นกิจกรรม
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมสะเต็มศึกษาช่วยสร้างแรงจูงใจในการทางกิจกรรมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้  
มีความส าคัญต่อนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา ซ่ึงการน าการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  
เป็นวิธีการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักการตั้งค าถาม การคิดแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และลงมือท า ท าให้ผู้เรียนรู้จักน า
องค์ความรู้จากวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาบูรณาการเข้ าด้วยกัน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาส าคัญที่พบในชีวิตจริง นอกจากนี้
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษายังเป็นกระบวนการที่เหมาะกับผู้เรียน ท าให้นักเรียนสนใจมีความกระตือรือร้น รู้สึกท้าทาย 
และเกิดความมั่นใจในการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้น และประสบความส าเร็จในการเรียน 
สอดคล้องกับ พลศักดิ์ แสงพรมศรี (2558 : 2 - 9) ได้พัฒนาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นสูง และเจตคติต่อการเรียนเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบปกติเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและแบบวัดเจตคติต่อการเรียนเคมีผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกา ร
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจคติต่อการเรียนเคมีหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ช่วยเพิ่มผลการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ 
ได้เป็นอย่างดี และคะแนนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียนแต่ละทักษะ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามล าดับ โดยมีคะแนน
อัตราพัฒนาการเฉลี่ยทุกทักษะ 4.81 คะแนน แสดงให้เห็นว่า สะเต็มศึกษา สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มขึ้น
ซ่ึงสอดคล้องกับ ศรีสอางค์ ดีประชา (2549 : 59) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการใช้กิจกรรม ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนสกฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี พบว่า 
พัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างการฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ครั้ง 
พบว่า คะแนนทุกทักษะมีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตราพัฒนาการในภาพรวมทุกทักษะ 0.90 คะแนนต่อคร้ัง เช่นเดียวกับ อรัญญา ค ายนต์ 
(2550 : 45) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการใช้วิธีสอนแบบทดลองที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาอัตราพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนั กเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีสอนแบบทดลอง พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบทดลองฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีอัตรา
พัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทุกทักษะสูงขึ้นโดยมีอัตราการพัฒนาการทุกทักษะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.70 คะแนนต่อครั้ง  
จะเห็นว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะมีอัตราพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น 
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1  ในการจัดการเรียนการสอนครูควรศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาสอนเป็นอย่างดี เพื่อลดปัญหาการผิดพลาดของข้อมูล

ที่นักเรียนจะได้รับ 
1.2  ก่อนด าเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษาทุกครั้งครูผู้สอนควรวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้าในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม

ก่อนการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 
1.3  ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดรูปแบบสะเต็มศึกษา ขั้นตอนการท าตลอดจนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ในการท ากิจกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น  
2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1  ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สะเต็มศึกษาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนอื่นหรือในชั้นอื่น ๆ 
2.2  ควรมีการเปรียบเทียบ 2 กลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ 2 แบบ เช่น กลุ่มแรกใช้วิธีการจัดการเรียน

แบบสะเต็มศึกษา กลุ่มที่สองใช้การจัดการเรียนรู้แบบทั่วไป แล้วน าผลสัมฤทธิ์ของทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบ เพื่อหาเหตุผลมาสนับสนุน
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ สะเต็มมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจริง 

2.3  ควรพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาร่วมกับทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติมจาก
ทักษะที่วิจัยครั้งนี้ได้ท า เช่น ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร เป็นต้น 
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ผลของการอบรมโดยใชก้ิจกรรมสะเต็มศึกษาที่มต่ีอระดับความรู้ความเข้าใจ ระดับความคิดสร้างสรรค์ และ 
ระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษาของนกัศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ทีม่ีระดับผลการเรียนทีแ่ตกต่างกัน 

Effects of Stem Workshop Activities on Knowledge Level, Creativity Thinking Level and the Level 
of Opinions Towards STEM Education of Students of the Faculty of Education  

with Different Academic Levels  
 สิรภพ เทพพิทกัษ์1, กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์1 และณัฐมน พันธุ์ชาตรี2   

1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
 

บทคัดย่อ   
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ระดับความคิดสร้างสรรค์ 

และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ก่อนและหลังอบรมโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา และเปรียบเทียบ
ผลคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ระดับความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาครุศาสตร์ที่มี
ผลการเรียนแตกต่างกันที่ผ่านการอบรมโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
สาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในโรงเรียน จ านวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง แล้วแยกออกเป็น
สามกลุ่มตามระดับผลการเรียน คือ กลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ า ท าการอบรมโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญสะเต็ม
ศึกษา และเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 2) แบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน (TCT-DP) ของ Jellen and Urban 3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษา 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย t-test การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว และ Duncan Test 
ผลการวิจัยพบว่า  

1)  ก่อนอบรม กลุ่มตัวอย่างมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อผ่านการอบรม มีระดับความรู้
ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อผ่านอบรม 
คะแนนก่อนและหลังอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนด้านความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ 
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านการคิดคล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่น มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ในด้านระดับความคิดเห็นต่อสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับมาก และมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

2)  นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนที่แตกต่างกัน เมื่อผ่านการอบรม พบว่าในระดับความรู้ความเข้าใจ และระดับความคิดเห็น 
ทีม่ีต่อสะเต็มศึกษามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนระดับความคิดสร้างสรรค์ พบว่านักศึกษากลุ่มสูงและกลุ่มปานกลาง 
มคีะแนนด้านความคิดสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มต่ า โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  

ค าส าคัญ: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ความคิดสร้างสรรค์ สะเต็มศึกษา  
 

Abstract   
The research objective was 1) to compare the knowledge scores regarding stem education, Creative level And 

the level of opinions towards the stem education of students of the Faculty of Education before and after the training 
by using stem educational activities 2) to compare the knowledge scores regarding stem education, Creative level And 
the level of opinions towards the stem education of students of the Faculty of Education with different academic 
achievement through training using stem educational activities. The samples used in the study were 30 4th year Faculty 
of Education students who are related to STEM teaching in school by purposive sampling and divided into three groups 
according to grade level, namely high, medium and low. They trained in STEM workshop and take the test before and 
after the training by using the knowledge measurement test, creative measurement (TCT-DP) and questionnaire. The 
data were analyzed by using mean, dependent t-test, one-way ANOVA and Duncan test. The results found that  

1)  Before training, the sample group had knowledge about stem education and creativity at a medium 
level. As for the level of opinions on stem studies at a high level. When passing the training There was no 
statistically significant difference in knowledge and the level of opinions on stem studies before and after training. 
the sample group had higher knowledge and creativity significantly. Creative score Before and after the training, 
there was statistically significant difference at the 0.05 level. 

2)  Students with different grades, High group and moderate groups had creativity higher than the low 
group significantly, but knowledge and opinion levels was no statistical differences 

Keywords: Workshop, Creative Thinking, STEM Education 
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1. บทน า   
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง น าไปสู่ การแก้ปัญหา ค้นคว้า สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ 
ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริงได้ (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557 : 3-5; พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556 : 50; ชลาธิป สมาหิโต, 2557 : 1) 
โดยแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ใน ปี ค.ศ.1980 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งพัฒนารูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความเข้มแข็งในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซ่ึงจะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ โดยหลักการของสะเต็มศึกษานั้น เป็นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชาระหว่ างศาสตร์สาขาวิชาที่ส าคัญ ได้แก่ 1) วิชา
วิทยาศาสตร์ (S) ซ่ึงเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติ 2) วิชาเทคโนโลยี (T) ซ่ึงเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการท างาน
ทางเทคโนโลยีส าหรับน าไปใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งต่าง ๆ หรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 
3) วิชาวิศวกรรมศาสตร์ (E) ซ่ึงเป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ 4) วิชาคณิตศาสตร์ (M) ซ่ึงเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การใช้ภาษาทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ขั้นสูง เมื่อน ามาบูรณาการจึงเป็นการน าจุดเด่นของธรรมชาติของวิชา ตลอดจน
วิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว สะเต็มศึกษาสามารถใช้บูรณาการสอนได้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดเป็นนโยบายทางการศึกษาให้แต่ละรัฐน าสะเต็มศึกษามาใช้ ซึ่งครู
ได้น าไปใช้ในรูปแบบหลากหลาย และได้ผลดี บางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการน าสะเต็มศึกษาไปสอนตั้งแต่ระดับวันก่อนวัยเรียน 
(พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556 : 50) ส าหรับประเทศไทยนั้นมีนักวิชาการ ครู และอาจารย์ ในสถานศึกษาต่าง ๆ น าเอาสะเต็มศึกษา  
ไปทดลองใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไปจน
ระดับอุดมศึกษา และมีการรายงานวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์เพิ่มสูงขึ้น (อับดุลยามีน หะยีขาเดร์, 2560 : 90; ภัสสร ติดมา และคณะ, 2558 : 71-76; อาทิตยา ภูมิคอนสาร และคณะ, 
2560 : 857-863) แต่อย่างไรก็ตามการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาก็ยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากเป็น
รูปแบบที่ครูในสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคย และส่วนใหญ่ครูยังขาดการพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง  
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และยังขาดประสบการณ์ รวมถึงความรู้ในการจัดกิจกรรม มีผลให้ครูขาดแรงจูงใจในการน าสะเต็ม
ศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา (ณิชภัทร นนทะโส และยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ (2561, 1455)  ปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดปัญหาดังกล่าวหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพยายามจัดกิจกรรมอบรม หรือให้ควา มรู้ในลักษณะต่าง ๆ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านสะเต็มศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถทางสมองในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ หลายแง่หลายมุม และหลายทิศทาง
คิดได้กว้างไกล ละเอียดรอบคอบ และก่อให้เกิดความคิดใหม่ต่อ เนื่องกันไป เป็นความคิดที่หลากหลาย คิดได้กว้างไกล อันจะน าไปสู่
การสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า ความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบส าคัญที่ได้รับอิทธิพลพื้นฐานมากจากทฤษฎีโครงสร้าง
ทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford) ที่อธิบายไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้หลายทิศทาง หรือเรียกว่า 
“ลักษณะการคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking)” โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1) ความคิดคล่องตัว (Fluency) เป็นความสามารถ
ในการคิดหาแนวทางที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาได้หลายแนวทางในเวลาที่ก าหนด 2) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นความสามารถ
ในการหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ไม่ซ้ ากันได้ หลายแนวทาง ภายในเวลาที่ก าหนด  3) ความคิดริเริ่ม (Originality) เป็นความคิด
ที่แตกต่างจากความคิดเดิม ซ่ึงไม่เหมือนใคร อาจเกิดจากการน าความรู้เดิมมาดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น และ 4) ความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) เป็นความคิดในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ที่จะน าความคิดนั้นไปสู่การปฏิบัติการสร้าง 
การกระท าให้เป็นผลส าเร็จ ท าให้เกิดผลงานหรือผลิตผล สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อท าให้ความคิดริเริ่มนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ยังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั้งทางบวกและลบหลายประการ ปัจจัยส่งเสริมทางบวก ได้แก่ การเลี้ยงดูในครอบครัว 
สภาพแวดล้อม และสังคมที่อยู่อาศัย จินตนาการ ส่วนปัจจัยทางลบที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ ประสบการณ์และความเคยชิน ความกลัว 
ขนบธรรมเนียม ฯลฯ การส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถท าได้หลายลักษณะ อาทิ ค าถาม การระดมสมอง ซ่ึงอาจใช้วิธีการ
ในการส่งเสริมได้หลายวิธี เช่น การสอน การปฏิบัติ ฯลฯ เมื่อมีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้ว สามารถวัดได้โดยวิธีการต่าง ๆ อาทิ 
การสังเกตพฤติกรรม การให้วาดภาพ การเขียนเรียงความและงานศิลปะ การใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ (อารี พันธ์มณี (2537 : 
35-39) กล่าวว่า การวัดความคิดสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่จ าท าให้ทราบระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเป็นข้อมูลให้สามารถจัด
โปรแกรมการเรียนการสอนและกิจกรรมให้สอดคล้องเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้สูงยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถสกัดกั้น
อุปสรรคต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วย นับว่าผลของการวัดความคิดสร้างสรรค์จะท าให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้สมบูรณ์ขึ้น 
(อารี พันธ์มณี, 2537 : 187-185) 

ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก าลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ประเทศใดมีความพร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะสามารถแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีโลกได้อย่างเข็มแข็งทั้งนี้เนื่องจากวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ ฯลฯ อันเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประชาชน 
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันประเทศไทยจึงเร่งพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก อย่างไรก็ตามในการพัฒนาด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
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ประเทศให้ก้าวหน้าจ าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนในชาติ เพื่อทุกคน
เกิดองค์ความรู้ น าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและสรรค์สร้างเทคโนโลยีต่าง ๆ ซ่ึงทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์เป็นพื้ นฐานส าคัญ 
ในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เร่งพัฒนาปรับปรุงสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง 
โดยมุ่งพัฒนาไปสู่การจัดเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1-3) เพื่อให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวสถานศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัด
การศึกษาของไทย โดยเริ่มน าสะเต็มศึกษา (STEM Education) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ เพื่อบูรณาการให้ผู้เรียนเกิดการคิด
เชื่อมโยงหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่การสร้างสรรค์ความรู้หรือนวัตกรรมต่างๆ ได้ 
(ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ, 2558 : 4-7) ในสถานศึกษาต่าง ๆ จึงเร่งพัฒนาทักษะด้านสะเต็มศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรเพื่อให้พร้อมต่อ
การขับเคลื่อนหลักสูตรให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 

ในการพัฒนาการเรียนรู้นั้น การฝึกอบรม ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลโดยมุ่ง
เพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) อันจะน าไปสู่การยกมาตรฐานการท างานให้สูงขึ้น ท าให้บุคคล
มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และองค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (สมคิด บางโม, 2559 : 13) มีรายงานวิจัยหลายเรื่อง
ได้สะท้อนผลของการใช้การอบรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู ว่าสามารถใช้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติให้แก่ครูได้ในหลาย ๆ กรณี 
(พินิจ ข าวงษ์ และคณะ, 2560 : 108; ภูเบศ เลื่อมใส และคณะ, 2560 : 284-295) ดังนั้นการฝึกอบรมจึงน่าจะเป็นแนวทางที่สามารถใช้
พัฒนาการเรียนรู้นอกหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติให้กับนักศึกษาได้ 

คณะครุศาสตร์ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตด้านครูในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา จึงต้องเร่งพัฒนานักศึกษา
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่เหมาะสม มีความพร้อม สามารถท างานได้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐานที่มีการปรับปรุง รวมถึงการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเร่งพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับบริบทที่กล่าวมา ส าหรับนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรเก่าซ่ึงไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรได้ทัน ก็มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานเช่นกัน แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาและรายวิชาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร จึงน าแนวคิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ มาใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ โดยเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยตรง และหลักสูตรที่มีโครงสร้างรายวิชาวิชาชีพครู และวิชาการศึกษาทั่วไปที่เหมือนกัน 
แตกต่างกันเฉพาะวิชาเอก ซ่ึงมีกลุ่มที่สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าวมี 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาคณิตศาสตร์ โดยเลือก
วิธีการอบรมและวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษาจากหน่วยงานที่มีความรู้โดยตรง ท าการวัดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติที่มี
ต่อสะเต็มศึกษาก่อนและหลังอบรม และเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปจัดการอบรมในรอบต่อไป จึงท าการศึกษาอิทธิพลระดับผลการเรียน
ของนักศึกษาว่ามีผลต่อการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหรือไม่ ข้อค้นพบที่ได้นอกจากเกิดประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนา
นักศึกษาแล้ว ยังสามารถน าความรู้ไปใช้ประยุกต์ในการด้านการศึกษาในวงกว้างต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

2.1  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ระดับความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มี
ต่อสะเต็มศึกษา ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ก่อนและหลัง ไดรั้บการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสะเต็มศึกษา 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ระดับความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มี
ต่อสะเต็มศึกษาของนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนที่แตกต่างกันที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสะเต็มศึกษา 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย   

ในการศึกษาวิจัยมีขอบเขตในการด าเนินการ ดังนี้ 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ซ่ึงมีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา และ

เรียนในหลักสูตรมีโครงสร้างรายวิชาวิชาชีพครู และวิชาการศึกษาทั่วไปที่เหมือนกัน และได้เรียนรายวิชาต่าง ๆ ในภาคทฤษฎีครบถ้วน
ตามหลักสูตรแล้ว เหลือเพียงวิชาด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นเต็มรูปในชั้นปีที่ 5 โดยมีนักศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว
จ านวน 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 23 คน และสาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 60 คน รวม 83 คน 

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา และ
เรียนในหลักสูตรมีโครงสร้างรายวิชาวิชาชีพครู และวิชาการศึกษาทั่วไปที่เหมือนกัน และได้เรียนรายวิชาต่าง ๆ ในภาคทฤษฎีครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว เหลือเพียงวิชาด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นเต็มรูปในชั้นปีที่ 5 ซ่ึงมีกลุ่มที่สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว 2 สาขา คือ สาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเง่ือนไขที่ก าหนด และ
ความสมัครใจของนักศึกษา แยกกลุ่มตัวอย่างตามระดับผลการเรียนทีแ่ตกต่างกัน ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า ดังนี้ 

1)  กลุ่มสูง ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียน 3.5 ขึ้นไป  
2)  กลุ่มปานกลาง ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียน 3.0-3.5  
3)  กลุ่มต่ า ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียน ต่ ากว่า 3.0   
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3.2  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 
  1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การอบรมโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา และระดับผลการเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างกัน 
  2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ระดับการคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อ

สะเต็มศึกษา 
3.3  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมสะเต็มศึกษา เป็นกิจกรรมที่ออกแบบเป็นกิจกรรมแบบบูรณาการแบบสะเต็มศึกษา 

และด าเนินกิจกรรมโดยวิทยากรคณะวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  
3.4  ระยะเวลาในการวิจัย ด าเนินการวิจัยในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 - พฤษภาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี    
3.5  สถานที่วิจัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  

ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
5.1  แบบแผนการวิจัย ก าหนดรูปแบบเป็นแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) และมีการทดสอบก่อน

และหลังการทดลอง (อรพินทร ชูชม, 2552 : 8) 
5.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา เป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรมีโครงสร้างรายวิชาวิชาชีพครู และวิชาการศึกษา
ทั่วไปที่เหมือนกัน และได้เรียนรายวิชาต่าง ๆ ในภาคทฤษฎีครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว เหลือเพียงวิชาด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ขั้นเต็มรูปในชั้นปีที่ 5 ซ่ึงมีกลุ่มที่สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 30 คน 
ซ่ึงได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเง่ือนไขที่ก าหนด และความสมัครใจของนักศึกษา แยกกลุ่มตัวอย่างตามระดับ
ผลการเรียนที่แตกต่างกัน ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า ดังนี้ 

 5.2.1 กลุ่มสูง ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียน 3.5 ขึ้นไป  
  5.2.2 กลุ่มปานกลาง ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียน 3.0-3.5  
   5.2.3 กลุ่มต่ า ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียน ต่ ากว่า 3.0   
5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวิธีการสร้างเครื่องมือ ได้แก่  
  5.3.1 กิจกรรมการอบรมแบบสะเต็มศึกษา เป็นกิจกรรมมาตรฐานที่ได้รับการออกแบบ และด าเนินกิจกรรมโดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยลักษณะกิจกรมเป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตาม
แนวทางของ สสวท. โดยวิทยากรแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ขั้นตอน โดยมีลักษณะกิจกรรมเป็นดังนี้  

        1)  กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เป็นกิจกรรมที่เน้นเสริมทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 
เช่ือมโยงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้สถานการณ์และกิจกรรมที่วิทยากรสร้างขึ้น โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

   2)  กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ เป็นกิจกรรมเน้นพัฒนาทักษะการคิดเชิงการออกแบบทาง
วิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์มาบูรณาการ โดยวิทยากรใช้กิจกรรมและสถานการณ์ให้นักศึกษาร่วมกันค าตอบ 

   3)  กิจกรรมการบูรณาการความรู้ เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความคิดบูรณาการความรู้จากกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อสรุปหาค าตอบร่วมกัน 

  กิจกรรมทั้งหมดใช้เวลาในการใช้ระยะเวลาอบรม เป็นเวลา 12 ชั่วโมง (2 วัน) 
 5.3.2 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ใช้วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาก่อนและหลัง

อบรม โดยออกแบบเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ และก าหนดให้สอดคล้องครอบคลุม
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา โดยมีขั้นตอนในการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

ตัวแปรตาม 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 
 ระดับความคิดสร้างสรรค์  
 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษา 

ตัวแปรต้น 
การอบรมโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา และ 

ระดับผลการเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างกัน  
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   1)  ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา จากเอกสารต าราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   2)  ออกแบบ และสร้างแบบทดสอบความรู้ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ แต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้อง
เพียงค าตอบเดียว โดยก าหนดให้สอดคล้องครอบคลุมเนื้อหาสะเต็มศึกษา 

   3)  น าแบบวัดความรู้สร้างขึ้นไปให้ ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษา และการวัดผล
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาคะแนน ดังนี้ 

    เห็นว่าสอดคล้องกับเนื้อหาและหลักการของสะเต็มศึกษา ให้คะแนน +1  
    ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับเนื้อหาและหลักการของสะเต็มศึกษา ให้คะแนน 0  
   เห็นว่าไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักการของสะเต็มศึกษา ให้คะแนน -1  
   4)  น าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  

โดยพิจารณายอมรับค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5-1.00 หากมีค่าต่ ากว่า 0.5 น าไปปรับปรุงและตรวจซ้ า ซ่ึงผล
การทดสอบที่ได้พบว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ย เท่ากับ 0.90  

   5)  น าแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ชั้นปีที่ 5 จ านวน 30 คน ตรวจให้คะแนน ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน และข้อที่ตอบผิด หรือไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน 
และน าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 
ของ คูเดอร์ รชิาร์ดสัน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 197-199) ซ่ึงผลจากการทดสอบพบว่าค าถามในแบบทดสอบมีความยากง่าย
อยู่ในช่วง 0.36-0.49 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มค่ีาอ านาจจ าแนก อยู่ในช่วง 0.30-0.46 อยู่ในเกณฑ์ดี และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
เท่ากับ 0.72 ซ่ึงมีคุณภาพในอยู่ในเกณฑ์ที่น าไปใช้ทดสอบได้  

   6)  น าแบบวัดความรู้ไปใช้ในการวัดกับกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยต่อไป    
  5.3.3 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ The Test for Creative Thinking 

- Drawing Production (TCT-DP) ซ่ึงเป็นแบบวัดมาตรฐานของเจลเลน และเออร์แบน (Jellen and Urban, 1989) ซ่ึงออกแบบให้
สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford) มีองค์ประกอบส าคัญในการวัด 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดคล่องตัว 
(Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเร่ิม (Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ในการวัดระดับความคิด
สร้างสรรค์นั้น ผู้ได้รับการทดสอบจะได้รับแบบวัด ซ่ึงออกแบบให้ผู้รับการทดสอบแสดงทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน โดยให้ผู้รับ
การทดสอบวาดภาพตามจินตนาการของตนเองลงไปในภาพร่างที่ออกแบบไว้ เพื่อต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด ผู้ประเมิน 
จะน าภาพที่ได้มาให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์แปลผลที่ก าหนดไว้ในคู่มือการให้คะแนน แยกคะแนนออกเป็นด้านแต่ละด้าน และรวมคะแนน
เพื่อประเมินระดับความคิดสร้างสรรค์โดยรวม ก าหนดเกณฑ์ส าหรับแปลผลในภาพรวม คือ ได้คะแนนรวมต่ ากว่า 24 คะแนน มีความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในระดับต่ า ได้คะแนนรวมระหว่าง 24-47 คะแนน มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง และได้คะแนนรวมตั้งแต่ 48 คะแนน 
ขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับสูง เครื่องมือดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือที่มีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือไว้แล้ว  

  5.3.4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ออกแบบข้อค าถามให้ครอบคลุมทัศนคติที่ส าคัญในการน า
ประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต จ านวน 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ดังนี ้

   1)  ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา จากเอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2)  ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับความคิดเห็น การสร้างแบบสอบถามวัดความคิดเห็น ตามวิธีการของลิเคิร์ต (ล้วน สายยศ 

และอังคณา สายยศ, 2542 : 90-95) จากเอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   3)  ออกแบบ และสร้างข้อค าถาม เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมที่มีต่อสะเต็มศึกษา ให้ครอบคลุม

ทัศนคติที่ส าคัญต่อการน าประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในสถานศึกษาในอนาคต จ านวน 10 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่า 
(Rating scale) โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงและความหมายดังนี้ 

   ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
    ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
    ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
    ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
    ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
   การให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของค่าที่ได้จากความคิดเห็น 

ดังนี ้
   0.00-1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
   1.51-2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
    2.51-3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
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    3.51-4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   4.51-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4)  น าแบบสอบถามความคิดเห็น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ และความเที่ยงตรง 

โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาคะแนน ดังนี้ 
    เห็นว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ให้คะแนน +1  
    ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ให้คะแนน 0  
    เห็นว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้คะแนน -1  
   5)  น าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากนั้นน ามาปรับปรุงเนื้อหาตามความเหมาะสม 

โดยพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ถ้าค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5-1.00 คัดเลือกไปใช้ได้ หากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ต่ ากว่า 0.5 พิจารณาปรับปรุงแล้วตรวจสอบซ้ า จากการวิเคราะห์พบว่าแบบสอบถามความคิดเห็นมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 
1.00 สามารถน าไปใช้ในการวิจัยได้ 

    6)  น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป     
5.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
  5.4.1 ส ารวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง อาทิ เพศ อายุ สาขาที่เรียน โครงสร้างหลักสูตร ระดับ

ผลการเรียน ฯลฯ เพื่อใช้ในการวางแผนสุ่มตัวอย่าง และใช้เป็นข้อมูลส าหรับน าไปวิเคราะห์และอภิปรายผล 
  5.4.2 สุ่มตัวอย่าง โดยเลือกตัวอย่างจากนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา และเรียนในหลักสูตรมีโครงสร้างรายวิชาวิชาชีพครู และวิชาการศึกษาทั่วไปที่เหมือนกัน 
และได้เรียนรายวิชาต่าง ๆ ในภาคทฤษฎีครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว เหลือเพียงรายวิชาด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูปในชั้นปีที่ 5 
จ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเง่ือนไขที่ก าหนด และความสมัครใจของนักศึกษา แยกกลุ่ม
ตัวอย่างตามระดับผลการเรียนที่แตกต่างกัน ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า 

 5.4.3 ประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และรายละเอียดการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อสร้างเข้าใจให้เกิดการปฏิบัติ  
ทีส่อดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์  

  5.4.4 ท าการทดสอบและเก็บข้อมูลก่อนอบรมโดยใช้เครื่องมือวิจัย ดังนี้ 
   1)  ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาก่อนการอบรม โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่สร้างขึ้น 
   2)  วัดระดับการคิดสร้างสรรค์ ก่อนอบรม โดยใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ The Test for 

Creative Thinking - Drawing Production (TCT-DP) ของเจลเลน และเออร์แบน (Jellen and Urban, 1989) 
   3)  วัดระดับความคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษาที่สร้างขึ้น  
  5.4.5 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสะเต็มศึกษา เป็นกิจกรรมมาตรฐาน

ที่ได้รับการออกแบบ และด าเนินกิจกรรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยลักษณะกิจกรรม
เป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท.   

  5.4.6 ท าการทดสอบและเก็บข้อมูลหลังอบรมโดยใช้เครื่องมือวิจัย ดังนี้ 
   1)  ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาก่อนการอบรม โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 
   2)  วัดระดับการคิดสร้างสรรค์ ก่อนอบรม โดยใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ The Test for 

Creative Thinking - Drawing Production (TCT-DP) ของเจลเลน และเออร์แบน (Jellen and Urban, 1989) 
   3)  วัดระดับความคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษาที่สร้างขึ้น  
  5.4.7 ตรวจประเมินให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ตามคู่มือ และบันทึกคะแนนลงในตาราง 
  5.4.8 รวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบตามวัตถุประสงค์  
5.5  การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ 
 5.5.1 เปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ระดับความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็น  

ที่มีต่อสะเต็มศึกษา ก่อนและหลังการอบรม โดยน าคะแนนแต่ละด้านมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และน าค่าเฉลี่ย
มาเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังอบรมโดยใช้สถิติแบบที (dependent sample t-test) 

  5.5.2 เปรียบเทียบคะแนนด้านความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ระดับความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มี
ต่อสะเต็มศึกษา ของนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนแตกต่างกัน โดยน าคะแนนแต่ละด้านมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
น ามาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และการเปรียบเทียบหลังการทดสอบรวมโดยใช้ Duncan test  
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6. ผลการวิจัย  
6.1 การเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ระดับความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มี

ต่อสะเต็มศึกษา ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ก่อนและหลัง ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสะเต็มศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสะเต็มศึกษา มีคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ระดับ

ความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษา แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้ ระดับความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง       
(n = 30) ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสะเต็มศึกษา โดยใช้สถิติแบบที (t-test)  

รายการ/ดชันี 
คะแนนก่อนการอบรม คะแนนหลังการอบรม 

t Sig. 
   S.D.    S.D. 

1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (10 คะแนน) 5.10 1.38 6.74 1.12 5.550* 0.000 
2) ระดับความคิดสร้างสรรค์โดยรวม (72 คะแนน) 36.40 6.85 40.59 6.90 4.524* 0.006 
     2.1) ด้านความคิดริเร่ิม (12 คะแนน) 4.63 1.39 5.27 1.68 2.290* 0.039 
     2.2) ด้านความคิดคล่องแคล่ว  (6 คะแนน) 2.90 1.49 2.69 1.65 0.103ns 0.652 
     2.3) ด้านความคิดยืดหยุ่น  (24 คะแนน) 8.87 3.44 10.47 3.40 2.675 ns 0.092 
     2.4) ด้านความคิดละเอียดละออ (30 คะแนน) 20.00 3.71 22.17 3.80 3.818* 0.007 
3) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษา (คะแนน 5) 4.43 0.29 4.18 0.51 1.648 ns 0.125 
หมายเหตุ  1)  ns หมายถึง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (Nonsignificant) 
 2) sig. หมายถึง ค่านัยส าคัญ (Significant) 
 

 จากตารางที่ 1 มีข้อสรุปดังนี้ 
 1)  คะแนนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็ม พบว่านักศึกษาที่ผ่านการอบรมมีระดับคะแนนหลังการอบรมสูงขึ้น 

โดยคะแนนก่อนและหลังการอบรมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2)  ระดับความคิดสร้างสรรค์ พบว่านักศึกษาที่เข้าอบรมมีระดับความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการอบรมอยู่ในระดับ

ปานกลาง แต่มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวมหลังอบรมสูงขึ้นกว่าก่อนอบรม โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาแยกองค์ประกอบพบว่าคะแนนด้านความคิดริเร่ิมและด้านความคิดละเอียดละออเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แต่ในด้านความคิดคล่องแคล่วและด้านความคิดยืดหยุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

  3)  ระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษา พบว่านักศึกษาให้คะแนนระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษา ก่อนอบรมและ
หลังอบรม อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

   
6.2  การเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้ด้านสะเต็มศึกษา ระดับความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษา

ของนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนที่แตกต่างกันที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสะเต็มศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับผลการเรียนที่แตกต่างกัน มีคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ระดับความคิด

สร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษา และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) แสดงดัง
ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้ด้านสะเต็มศึกษา ระดับความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษาของ
นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนที่แตกต่างกันที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA) และ Duncan Test 

ดัชนี 
ระดับคะแนนเฉลีย่จ าแนกกลุ่มตามระดับผลการเรยีนที่แตกต่างกัน 

F Sig. กลุ่มสูง (n=10) กลุ่มปานกลาง (n=10) กลุ่มต่ า (n=10)  
   S.D.    S.D.    S.D. 

1) ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัสะเตม็ศึกษา (10 คะแนน) 6.00  1.92 6.05  1.60 5.70  1.53 0.250ns 0.779 
2) ระดับความคิดสร้างสรรค์โดยรวม (72 คะแนน) 40.10a 7.53 41.05a 9.08 34.33b 5.34 4.737* 0.012 
    2.1) ด้านความคิดริเร่ิม (12 คะแนน) 5.45a 2.04 5.20a 1.32 4.20b 1.01 3.797* 0.028 
    2.2) ด้านความคิดคล่องแคล่ว (6 คะแนน) 2.65  1.54 2.90  1.49 2.83  1.73 0.130ns 0.878 
    2.3) ด้านความคิดยืดหยุ่น (24 คะแนน) 10.25   4.02 10.40 3.65 8.35 3.73 1.804ns 0.174 
    2.4) ด้านความคิดละเอยีดละออ (30 คะแนน) 21.75a 3.77 22.55a 4.70 18.95b 3.62 4.344* 0.018 
3) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษา (5 คะแนน) 4.36 0.43 4.35  0.31 4.20  0.51 0.868ns 0.425 
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หมายเหตุ   1) a, b หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่จ าแนกตามความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จาก Duncan Test 
   2) ns หมายถึง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
  3) sig. หมายถึง ค่านยัส าคัญ (Significant) 
 

 จากตารางที่ 2 มีข้อสรุปดังนี้ 
  1)  คะแนนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา พบว่านักศึกษาที่ระดับผลการเรียนที่แตกต่างกันมีคะแนนด้าน

ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2)  ระดับความคิดสร้างสรรค์ พบว่านักศึกษาที่ผ่านการอบรมมีระดับความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีผล

การเปรียบเทียบคะแนนแยกกลุ่มตามระดับผลการเรียนที่แตกต่างกัน สรุปประเด็นดังนี้ 
   2.1)  ระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวม พบว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนที่แตกต่างกัน มีระดับความคิด

สร้างสรรค์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มสูงและกลุ่มปานกลางมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวม
จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มต่ า 

   2.2)  นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนที่แตกต่างกันมีคะแนนด้านความคิดริเร่ิมและด้านความคิดละเอียดละออแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ในด้านความคิดคล่องแคล่วและด้านความคิดยืดหยุ่น มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

  3)  ระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษา พบว่านักศึกษาที่ระดับผลการเรียนที่แตกต่างกัน ให้คะแนนระดับความคิดเห็น
ที่มีต่อสะเต็มศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   

7.1  การเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้ ระดับความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษา ก่อนและหลัง
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสะเต็มศึกษา  

  จากผลการเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ระดับความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็น 
ที่มีต่อสะเต็มศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ระดับ
ความคิดสร้างสรรค์โดยรวม สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสะเต็มศึกษาสามารถ
เสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านสะเต็มศึกษาและเพิ่มระดับความคิดสร้างสรรค์ได้ ทั้งนี้อาจเป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นกิจกรรมที่บูรณาการ
ความรู้หลายศาสตร์เข้าด้วยกันและให้ผู้อบรมมีส่วนร่วมและทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ ท าให้เกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ประกอบกับ
กิจกรรมแบบสะเต็มศึกษาที่ใชใ้นการอบรมนั้นเป็นกิจกรรมมาตรฐานที่ออกแบบและด าเนินการอบรมโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงในระหวา่ง
การอบรมนั้น วิทยากรได้กระตุ้นให้ผู้อบรมคิดแก้ปัญหา และมีส่วนร่วมกันตลอดขั้นตอนที่ท ากิจกรรม ส่งผลให้ผู้ เข้าร่วมอบรมเกิดการ
ตื่นตวัไปกับการเรียนรู้ และเกิดการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และสาขาต่าง ๆ ไปด้วยกันอย่างผสมผสาน (มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2556 : 16) ท าให้เกิดการตกผลึกความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้ ซ่ึงช่วยให้ 
ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ไปพร้อม ๆ กับการสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ ผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องไปกับงานวิจัยที่มีการศึกษากับนักเรียนในระดับชั้น
ต่าง ๆ ซ่ึงผลที่ได้มีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความรู้หลังการอบรม และความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (อับดุลยามีน 
หะยีขาเดร์, 2560 : 90; ภัสสร ติดมา และคณะ, 2558 : 71-76; อาทิตยา ภูมิคอนสาร และคณะ, 2560 : 857-863) อย่างไรก็ตาม ในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาจากคะแนนในองค์ประกอบย่อยจะเห็นได้ว่าผู้อบรมเกิดการพัฒนาในด้านความคิดริเริ่มและความคิด
ละเอียดละออสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่องค์ประกอบด้านความคิดคล่องแคล่วและความคิดยืดหยุ่นกลับมีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่ากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสะเต็มระยะสั้นนั้นส่งเสริมให้เกิดการสังเกตและรับรู้ข้อมูลและเชื่อมโยงเป็น
ระบบได้ แต่ด้วยระยะเวลาที่สั้น การส่งเสริมให้สมองเกิดท างานที่ความคล่องแคล่วและยืดหยุ่นเกิดขึ้นได้น้อย หากต้องการให้เกิดการคิด
สร้างสรรค์ได้ครบองค์ประกอบอาจต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ให้มากขึ้น หรือการท าซ้ าหลายๆ ครั้ง จนสมองท างานเกิดเป็นระบบการคิด
ที่คล่องแคล่วและยืดหยุ่นกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ส่วนผลการวัดความคิดเห็น พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
สะเต็มศึกษาโดยเฉลี่ยก่อนและหลังการอบรมอยู่ในระดับมาก และมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าอบรม
มีทัศนคติที่ดีต่อสะเต็มศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม การอบรมไม่ได้ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดทัศนคติที่ดีขึ้นกว่าเดิม ข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติม
จากแบบสอบถามความคิดเห็น พบว่ากลุ่มตัวอย่างบางส่วน ให้ความเห็นว่าการน าสะเต็มไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาท าได้ยาก และ
ต้องใช้งบประมาณ สอดคล้องกับการศึกษาของณิชภัทร นนทะโส และยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ (2561 : 1455) ซ่ึงรายงานว่าครูส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ 
ขาดการพัฒนา และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ต้องใช้งบประมาณ ครูจึงขาด
แรงจูงใจในการน าสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ดังนั้นการอบรมแม้ให้ผลดีต่อด้านความรู้และความคิดสร้างสรรค์  แต่อาจมีผลน้อย 
ในด้านความคิดเห็นหรือทัศนคติ ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ยาก 

7.2 การเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้ด้านสะเต็มศึกษา ระดับความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษา
ของนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนที่แตกต่างกันที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสะเต็มศึกษา 

 จากผลการเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ระดับความคิดสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อ 
สะเต็มศึกษาของนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนที่แตกต่างกันที่ได้รับการอบรมโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (ตารางที่ 2) จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง
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ที่มีระดับผลการเรียนแตกต่างกันที่ผ่านการอบรมโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา มีคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ บ่งชี้ว่าการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาอาจไม่ได้ขึ้นกับระดับผลการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยอาจมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องด้วย 
เช่น เจตคติในการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (2559 : 97) ซ่ึงพบว่าความรู้ความเข้าใจต่อการสอนแบบ
สะเต็มศึกษา มีความสัมพันธ์หลายปัจจัย อาทิ สถานภาพส่วนบุคคล อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ ระดับชั้นเรียน และความสามารถของผู้เข้าอบรม 
ในด้านความคิดสร้างสรรค์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีผลการเรียนแตกต่างกันเม่ือผ่านการอบรมโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษามีระดับความคิด
สร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกลุ่มสูงและกลุ่มปานกลางซ่ึงมีผลการเรียนดีกว่า มีคะแนนด้านความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า
กลุ่มต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระดับของสติปัญญาหรือความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ที่ติดตัวมาของกลุ่มตัวอย่างมี
ผลต่อการพัฒนาทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ประสาท 
เนืองเฉลิม, 2561 : 16) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยจะพบว่าระดับคะแนนที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างนั้น จะพบเฉพาะในด้านความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดละออ ส่วนด้านความคิดคล่องแคล่วและความคิดยืดหยุ่นกลับมี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยทางสถิติ แสดงว่าระดับผลการเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการพัฒนาด้านความริเริ่มและความคิด
ละเอียดละออ แต่มีผลต่อการคิดคล่องแคล่วและความคิดยืดหยุ่นน้อย ลักษณะผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากระยะเวลาในการอบรม
ที่สั้น การอบรมโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านความคิดคล่องแคล่วและด้านความคิดยืดหยุ่นน้อย แม้ว่าผลการเรียน
ที่แตกต่างของกลุ่มตัวอย่างเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ส่ังสมมาที่แตกต่างกัน แต่ไม่มีอิทธิผลต่อการพัฒนาในด้านความคิดคล่องแคล่วและ
ความคิดยืดหยุ่น กิจกรรมการอบรมระยะสั้นจึงอาจไม่เหมาะส าหรับคนที่ยังไม่พร้อมหรือขาดความรู้ส าหรับการน ามาบูรณาการเรียนรู้
ในระยะเวลาสั้น ๆ หากต้องการประสิทธิภาพสูงควรแยกกลุ่มในการอบรม ส่วนในด้านความคิดเห็นที่มีต่อสะเต็มศึกษานั้น กลุ่มตัวอย่างที่มี
ผลการเรียนแตกต่างกันมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับดี และมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าระดับผลการเรียน
มีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติที่มีต่อสะเต็มศึกษาน้อย    

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การอบรมโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษามีผลให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
โดยรวมเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อทัศนคติ และผู้เข้าอบรมที่มีผลการเรียนที่แตกต่างมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน 

 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์   

1)  การอบรมโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา สามารถน าไปใช้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาได้ โดยในกรณีที่นักศึกษา
มีผลการเรียนแตกต่างกันมาก ควรจัดอบรมให้กับกลุ่มนักศึกษาในกลุ่มต่ าแยกออกไป โดยเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้นานขึ้น  

2)  ควรการน ากิจกรรมสะเต็มศึกษาไปอบรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับกิจกรรมลักษณะอื่น เช่น กิจกรรมด้าน
ศิลปะ และท าการศึกษาวิจัยผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการอบรมให้เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อไป  
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ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
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The Result of Self Assessment about Knowledge and Development Needs about  
Official Letter among Student Teacher's Professional Experience  

Faculty of Education Songkhla Rajabhat University 
 วิภาพรรณ  น าอุทิศ1   

1สาขาวิชา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2) ศึกษาผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 จ านวน 338 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการ
พัฒนาเร่ืองหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและความถี่ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีผลการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับความรู้เรื่องหนังสือราชการ ในระดับปานกลาง 2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการในระดับมาก 

ค าส าคัญ: ความรู ้ความต้องการพัฒนา หนังสือราชการ  
 

Abstract  
The purpose of this research were: 1) study about the result of self assessment about knowledge about 

official letter among student teacher's professional experience Faculty of Education Songkhla Rajabhat university 
2) study about the result of self assessment about development needs about official letter among student teacher's 
professional experience Faculty of Education Songkhla Rajabhat University. The research populations were 338 
bachelor's degree in Bachelor of Education students level 5 in Faculty of Education Songkhla Rajabhat University, 
academic year of 2014.  The research instruments were a set of questionnaire asking the self assessment about 
knowledge and development needs about official letter among student teacher's professional experience Faculty of 
Education Songkhla Rajabhat university. The data were analyzed using such statistics as arithmetic mean, percentage 
and frequency 

The research findings may be summarized as follows 1) student teacher's professional experience Faculty of 
Education Songkhla Rajabhat university show a middle level of the effect of self assessment about knowledge about 
official letter 2) student teacher's professional experience Faculty of Education Songkhla Rajabhat university show a high 
level of the effect of self assessment about development needs about official letter 
 Keywords: Knowledge Development Needs Official Letter  
 
1. บทน า  

องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์กรหรือหน่วยงานเดียวกันหรือติดต่อกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก  
การติดต่อสื่อสารด้วยวาจาเป็นการติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการและไม่สามารถท าให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ต้องมี
การติดต่อสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร  การติดต่อสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรขององค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นเอกชนจะติดต่อด้วย
จดหมายธุรกิจ  ส่วนการติดต่อสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรขององค์กรหรือหน่วยงานราชการจะติดต่อสื่อสารด้วย “หนังสือราชการ” 

โรงเรียนในสังกัดหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งที่มีการติดต่อสื่อสารทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  
เมื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จะต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ณ โรงเรียนในสังกัดหน่วยงานของรัฐ ท าให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้
หนังสือราชการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้นักศึกษาบางคนยังได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
หนังสือราชการ เช่น การร่างหนังสือราชการ  การพิมพ์หนังสือราชการ การจัดเก็บหนังสือราชการ เป็นต้น 

โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (สาขาวิชาภาษาไทย) คณะครุศาสตร์ได้จัดบริการวิชาการ โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการเขียนหนังสือราชการ” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15-16  
มิถุนายน 2556 พบว่าหลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีทักษะในการเขียนหนังสือราชการในระดับมาก  
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(โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ [สาขาวิชาภาษาไทย], 2556: 9) ซ่ึงผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการถือว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการ แต่ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์และอาจารย์นิเทศก์ประจ าวิชาภาษาไทย 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาคเรียนที่ 2/2556 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่าหนึ่งในหน้าที่ที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมักได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ คือ การเขียน
หนังสือราชการภายในและภายนอก รวมไปถึงการฝึกประสบการณ์ในงานธุรการ  นักศึกษาทุกคนให้ข้อมูลว่า มิเคยเรียนรู้และฝึก
ประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือราชการ แต่ศึกษาจากตัวอย่างหนังสือราชการที่โรงเรียนจัดท าขึ้น นอกจากนี้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า 
ควรฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือราชการให้แก่นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ซ่ึงเป็น
สาขาที่สถานศึกษาคาดหวังว่าจะมีความรู้ ความสามารถในด้านนี้  (ปนัดดา  ทองสุข, ปิยวรรณ  พวกพล. สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม 2556; 
นพณัฐ  ไผ่ชู, สุนารี บุญรัตน์. สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2556; ตะวันนิช ดาราหมานเศษ, ณรงค์ฤทธิ์ นพสวัสดิ์. สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 
2556; จุฑารัตน์ คลายคลี่, ธรชญา ลาด า, นิตยา นิลกระวัตร์. สัมภาษณ์, 19 ธันวาคม 2556) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาความรู้และ
ความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพื่อศึกษาผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2.2 เพื่อศึกษาผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

3.1 ประชากร 
 ประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 338 คน 
3.2 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ เดือนเมษายน-พฤษภาคม  2557   
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.3.1  ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องหนังสือราชการ 
 3.3.2  ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการ 

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยด้วยการศึกษาผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือ
ราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าอยู่ในระดับใด  
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยเร่ืองผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้วิจัยด าเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 

5.1 แบบแผนการวิจัย 
 ผู้วิจัยออกแบบแผนการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

ค าถามการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ประชากร เครื่องมือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล 

นักศึกษาฝกึประสบการณ์ 
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา มีความรู้และ
ความต้องการพัฒนา 
เรื่องหนังสือราชการ 
ในระดับใด 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา มีความรูเ้รื่อง
หนังสือราชการในระดับน้อย 
และมีความต้องการพัฒนา
เรื่องหนังสือราชการ         
ในระดับใดมาก 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
 

แบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับความรู้และ  
ความต้องการพัฒนาเรื่อง
หนังสือราชการของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น          
1 ฉบับ 

1. นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชพีคร ู
คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาตอบแบบ
ประเมิน        

2.  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ย             
ร้อยละ และความถี่ 

 



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

70 

5.2 ประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ านวน  
338 คน 

5.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2557   
5.4 ขอบเขตเน้ือหา ผู้วิจัยศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหนังสือราชการ และสอบถามผู้มีความรู้เรื่อง

หนังสือราชการ เพื่อก าหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะเป็นประเด็นหลักในแบบประเมิน ประเด็นเน้ือหาที่ได้มดีังนี้ 
 5.4.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการ ประกอบด้วยประเด็นย่อยดังนี้ 
  1) นิยามของหนังสือราชการ 
  2) ชนิดของหนังสือราชการ 
  3) ความส าคัญหรือประโยชน์ของหนังสือราชการต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือการประกอบวิชาชีพครู 
 5.4.2 ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและส่วนประกอบของหนังสือราชการ ประกอบด้วยประเด็นย่อยดังนี้ 
  1) รูปแบบและส่วนประกอบของหนังสือภายนอก 
  2) รูปแบบและส่วนประกอบของหนังสือภายใน 
  3) รูปแบบและส่วนประกอบของหนังสือประทับตรา 
  4) รูปแบบและส่วนประกอบของหนังสือสั่งการ  (ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ) 
  5) รูปแบบและส่วนประกอบของหนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ  แถลงการณ์ และข่าว) 
  6) รูปแบบและส่วนประกอบของหนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานทางราชการ   
 5.4.3 ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการ ประกอบด้วยประเด็นย่อยดังนี้ 
  1) การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามรูปแบบ 
  2) การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามเน้ือหา 
  3) การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 
  4) ข้อควรค านึงในการเขียนหนังสือราชการ 
5.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 1 ฉบับ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ โดยจ าแนกระดับของความรู้และความต้องการพัฒนา ดังนี้ 

 5.5.1 ระดับของความรู้เรื่องหนังสือราชการ จ าแนกดังนี้ 
  4 หมายถึง มีความรู้เป็นอย่างดี 
  3 หมายถึง มีความรู้มาก 
  2 หมายถึง มีความรู้ปานกลาง 
  1 หมายถึง มีความรู้เพียงเล็กน้อย 
  0 หมายถึง ไม่มีความรู้ 
 5.5.2 ระดับของความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการ จ าแนกดังนี้ 
  5 หมายถึง ต้องการพัฒนามากที่สุด 
  4 หมายถึง ต้องการพัฒนามาก 
  3 หมายถึง ต้องการพัฒนาปานกลาง 
  2 หมายถึง ต้องการพัฒนาน้อย 
  1 หมายถึง ต้องการพัฒนาน้อยที่สุด 
5.6 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 5.6.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหนังสือราชการ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือราชการ 

เพื่อก าหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะเป็นประเด็นหลักในแบบประเมิน  
 5.6.2 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล จากนั้นสร้างแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และ

ความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ฉบับ  
แบบประเมินมี 3 ตอน ดังนี้ 

  1) ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินซ่ึงสอบถามเกี่ยวกับเพศ สาขาวิชาที่สังกัด และประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือ
ราชการ  ลักษณะของเครื่องมือเป็นการเลือกตอบให้ตรงกับข้อมูลของผู้ประเมิน   

  2) ตอนที่ 2 ความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ ก าหนดประเด็นเนื้อหาเพื่อสร้างข้อค าถาม 
ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จ านวนข้อค าถาม 13 ข้อ โดยจ าแนกระดับของ
ความรู้และความต้องการพัฒนา ดังนี้ 
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   2.1) ระดับของความรู้เรื่องหนังสือราชการ จ าแนกดังนี้ 
    4  หมายถึง มีความรู้เป็นอย่างดี 
    3  หมายถึง มีความรู้มาก  
    2  หมายถึง มีความรู้ปานกลาง 
    1  หมายถึง มีความรู้เพียงเล็กน้อย 
     0 หมายถึง ไม่มีความรู้ 
   2.2) ระดับของความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการ จ าแนกดังนี้ 
    5  หมายถึง ต้องการพัฒนามากที่สุด 
    4  หมายถึง ต้องการพัฒนาปานกลาง 
    3  หมายถึง ต้องการพัฒนาน้อย 
    2  หมายถึง ต้องการพัฒนาน้อยที่สุด 
    1  หมายถึง ต้องการพัฒนาน้อยที่สุด 
  3) ตอนที่ 3 ความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการในประเด็นอื่น ๆ ลักษณะของเครื่องมือเป็นพื้นที่

ว่างที่เว้นให้ผู้ประเมินเขียนสะท้อน 
 5.6.3 น าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและการประเมินผล จ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสอนภาษาไทย จ านวน 2 คน ตรวจสอบความถูกต้อง  ความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถามจ านวน 13 ข้อ              
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC :  Index of  Item  Objective  Congruence) เป็นรายข้อ   

 5.6.4 น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนไปค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC :  Index of  Item  
Objective Congruence) เป็นรายข้อ ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ นอกจากนี้ผู้วิจัยปรับปรุงภาษาที่ใช้ในข้อค าถามให้กระชับขึ้น
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ  

 5.6.5 น าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC:  Index of  Item  Objective  
Congruence) และปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ รหัสนักศึกษา 52EXXXXXX  จ านวน 30 คน โดยส่งแบบประเมิน
ให้นักศึกษาทางระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) และให้นักศึกษาตอบแบบประเมินตนเอง  จากนั้นส่งกลับมาที่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้วิจัย ผู้วิจัยน ามาตรวจให้คะแนน 

 5.6.6 น าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไปหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของ                      
ครอนบาค (Cronbach, 1951 อ้างถึงใน บรรดล สุขปิติ, 2542 : 94-95) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 

 5.6.7 น าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่หาคุณภาพแล้วไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร  

5.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 5.7.1 น าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร โดยขอความร่วมมือผู้ประเมินตอบ 
แบบประเมินตนเองในวันปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้อธิบาย
วิธีการตอบแบบสอบถามและติดตามการส่งแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

 5.7.2 น าแบบสอบถามตรวจให้คะแนน 
 5.7.3 น าคะแนนจากการประเมินเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไปวิเคราะห์ข้อมูล  
5.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และประมวลผล
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จ SPSS หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 5.8.1 วิเคราะห์ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา โดยใช้ความถี่และร้อยละ 
 5.8.2 วิเคราะห์ตอนที่ 2 ความรู้และความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 5.8.3 วิเคราะห์ตอนที่ 3 ความรู้และความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการในประเด็นอื่น ๆ โดยใช้ความถี่ 
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5.9 เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยหาค่าเฉลี่ยของข้อค าถามในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลผล ดังนี้ 
 5.9.1 ระดับของความรู้เรื่องหนังสือราชการ   
      ค่าเฉลี่ย       การแปลผล 
  3.51 - 4.00 มีความรู้เป็นอย่างดี 
  2.51 - 3.50 มีความรู้มาก 
  1.51 - 2.50 มีความรู้ปานกลาง 
  0.51 - 1.50 มีความรู้เพียงเล็กน้อย 
  0.00 - 0.50 ไม่มีความรู้ 
 5.9.2 ระดับของความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการ 
  ค่าเฉลี่ย   การแปลผล 
  4.51 - 5.00 ต้องการพัฒนามากที่สุด 
  3.51 - 4.50 ต้องการพัฒนามาก 
  2.51 - 3.50 ต้องการพัฒนาปานกลาง 
  1.51 - 2.50 ต้องการพัฒนาน้อย 
  1.00 - 1.50 ต้องการพัฒนาน้อยที่สุด 

 
6. ผลการวิจัย   
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องหนังสือราชการ  ผลการวิเคราะห์
ปรากฏ  ดังตารางที่ 1 
 
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือราชการของนักศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชาที่สังกัด 
ประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือราชการ 

สาขาวิชาท่ีสังกัด 
(จ านวนนักศึกษา) 

เคยศึกษาหรือ 
รับการอบรมเรื่อง
หนังสือราชการ 

(คน) 

ร้อยละ 

เคยใช้หนังสือ
ราชการติดต่อกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 

(คน) 

ร้อยละ 
เคยร่างหนังสือ 
ราชการด้วย
ตนเอง (คน) 

ร้อยละ 
เคยพิมพ์
หนังสือ

ราชการ(คน) 
ร้อยละ อ่ืน ๆ(คน) ร้อยละ 

ไม่ม ี
ประสบการณ์

(คน) 
ร้อยละ 

ภาษาไทย  (51 คน) 11 21.6 8 15.7 5 9.8 8 15.7 5 9.8 20 39.2 
ภาษาอังกฤษ  (38 คน) 2 5.3 4 10.5 5 13.2 15 39.5 0 0.0 15 39.5 
สังคมศึกษา  (45 คน) 3 6.7 5 11.1 4 8.7 7 15.6 0 0.0 26 57.8 
คณิตศาสตร์  (43 คน) 5 11.6 10 23.3 5 11.6 11 25.6 0 0.0 12 27.9 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (91 คน)  7 7.7 10 11.0 5 5.5 14 15.4 3 3.3 55 60.4 
การศึกษาพิเศษ  (25 คน) 3 12.0 4 16.0 3 12.0 6 24.0 0 0.0 9 36.0 
การศึกษาปฐมวัย  (45 คน) 43 95.6 30 66.7 6 13.3 7 15.6 0 0.0 0 0.0 
รวมทุกสาขาวิชา (338 คน) 74 21.9 71 21.0 33 9.8 63 18.6 8 2.4 137 40.5 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือราชการมากที่สุด คือ จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 

กรณีที่มีประสบการณ์ นักศึกษาเคยศึกษาหรือรับการอบรมเรื่องหนังสือราชการมากที่สุด จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามสาขาวิชา พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือราชการ 

มากที่สุด จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 กรณีที่มีประสบการณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเคยศึกษาหรือรับการอบรมเรื่อง
หนังสือราชการมากที่สุด จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 95.6 

ตอนที่ 2  ความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการประเมินตนเอง จ าแนกตามสาขาวิชา
ที่สังกัด  ดังนี้ 

1.  ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมีความรู้เรื่องหนังสือราชการเกี่ยวกับ
การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.88  ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับปานกลาง  
ส่วนความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมีความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการเขียนหนังสือ
ราชการให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษามากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98  ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับมาก  

2.  ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องหนังสือราชการ
เกี่ยวชนิดของหนังสือราชการน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.74 ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับระดับปานกลาง ส่วนความต้องการพัฒนา
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เร่ืองหนังสือราชการ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ภาษามากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับมาก 

3.  ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุ
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่านักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษามีความรู้เรื่องหนังสือราชการ
เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามเนื้อหาน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.84 ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการ พบว่านักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษามีความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
ให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษามากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11  ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับมาก 

4.  ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า  นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีความรู้เรื่องหนังสือราชการ
เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาน้อยที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.76  ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ              
ปานกลาง ส่วนความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการเขียน
หนังสือราชการให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษามากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับมาก 

5.  ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีความรู้เรื่องหนังสือ
ราชการเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามรูปแบบน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.78  ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับปานกลาง  
ส่วนความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการเขียนหนังสือ
ราชการให้ถูกต้องตามรูปแบบมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับมาก 

6.  ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษมีความรู้เร่ืองหนังสือราชการ
เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามรูปแบบน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86  ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับปานกลาง  
ส่วนความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษมีความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการเขียนหนังสือ
ราชการให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษามากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับมาก 

7.  ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า  นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัยมีความรู้เรื่องหนังสือราชการ
เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามเนื้อหาน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.84 ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัยมีความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
ให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษามากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับมาก 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้เรื่องหนังสือราชการในระดับต่ าสุดกับค่ าเฉลี่ยความต้องการ
พัฒนาเร่ืองหนังสือราชการในระดับสูงสุดของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาและผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนา
เร่ืองหนังสือราชการของนักศึกษาทุกสาขาวิชา ดังนี้ 

1.  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องหนังสือราชการในเรื่องการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง
ตามหลักการใช้ภาษาในระดับต่ าสุดและประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการในเรื่องการเขียนหนังสือราชการ 
ให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาในระดับสูงสุด 

2.  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องชนิดของหนังสือราชการในระดับต่ าสุด และประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเร่ืองการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาในระดับสูงสุด  

3.  นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามเนื้อหาในระดับ
ต่ าสุด และประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเร่ืองการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาในระดับสูงสุด 

4.  นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
ในระดับต่ าสุด และประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเร่ืองการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาในระดับสูงสุด 

5.  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามรูปแบบ
ในระดับต่ าสุด และประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเร่ืองการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามรูปแบบในระดับสูงสุด  

6.  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามรูปแบบ
ในระดับต่ าสุด และประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเร่ืองการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาในระดับสูงสุด 

7.  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามเนื้อหา
ในระดับต่ าสุด และประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเร่ืองการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาในระดับสูงสุด 

จากผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้เรื่องหนังสือราชการในระดับต่ าสุดกับค่าเฉลี่ยความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ
ในระดับสูงสุดของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาและผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของ
นักศึกษาทุกสาขาวิชา แสดงว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการในประเด็นเดียวกัน คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
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และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเร่ืองการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง
ตามหลักการใช้ภาษา  ส่วนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่อง                  
การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามรูปแบบ  นักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ มีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนา
เร่ืองหนังสือราชการที่ต่างประเด็นกัน 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาทุกสาขาวิชา พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับ
ความรู้ในภาพรวม เท่ากับ 1.84 ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ส่วนผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาทุกสาขาวิชา พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการพัฒนา เท่ากับ 4.14 ผลการประเมิน
ตนเองอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ตอนที่ 3 ความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการในประเด็นอ่ืน ๆ  นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในลักษณะ
ปลายเปิดเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการในประเด็นอื่น ๆ ดังตารางที่ 2 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการในประเด็นอื่น ๆ   
ประสบการณ์เก่ียวกับหนังสือราชการ 

       สาขาวิชาที่สังกัด 
ประเด็นอื่น ๆ 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

สังคม
ศึกษา 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

การศึกษา
พิเศษ 

การศึกษา
ปฐมวัย 

รวมทุกสาขาวิชา 
ความถ่ี ร้อยละ 

ต้องการให้อบรม/เรียนเรื่องหนังสือราชการ  3 1 3 2 2 1 1 13 40.6 
ต้องการพัฒนาการใช้ภาษาในการร่าง
หนังสือราชการ  

 
3 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
2 

 
3 

 
10 

 
31.3 

ต้องการพัฒนาเรื่องรูปแบบ/ส่วนประกอบ
ของหนังสือราชการ  

 
2 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
12.5 

ต้องการพัฒนาการเขียนเนื้อหาในหนังสือ
ราชการ  

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
5 

 
15.6 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาทุกสาขาวิชาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ต้องการให้อบรม/เรียนเรื่องหนังสือราชการ จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าต้องการพัฒนาการใช้ภาษาในการร่างหนังสือราชการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าต้องการพัฒนาเรื่องรูปแบบ/ ส่วนประกอบของ
หนังสือราชการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 สุดท้ายนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าต้องการพัฒนาการเขียนเนื้อหาในหนังสือราชการ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 แสดงว่า
นักศึกษาต้องการให้อบรม/เรียนเร่ืองหนังสือราชการ (ในภาพรวม) มากที่สุด 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

7.1 การสรุปผลการวิจัย  ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า 
 7.1.1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับ

ความรู้เรื่องหนังสือราชการ ในระดับปานกลาง จ าแนกผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ตามสาขาวิชาที่สังกัด ดังนี้ 
  1) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องหนังสือราชการ ในระดับปานกลาง 
  2) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องหนังสือราชการ ในระดับปานกลาง 
  3) นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษามีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องหนังสือราชการ ในระดับปานกลาง 
  4) นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องหนังสือราชการ ในระดับปานกลาง 
  5) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องหนังสือราชการ ในระดับ          

ปานกลาง   
  6) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษมีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องหนังสือราชการ ในระดับ          

ปานกลาง     
  7) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องหนังสือราชการ ในระดับ          

ปานกลาง     
 7.1.2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับ

ความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการ ในระดับมาก จ าแนกผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ตามสาขาวิชาที่สังกัด ดังนี้ 
  1) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ ในระดับมาก 
  2) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ                    

ในระดับมาก 
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  3) นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษามีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ                
ในระดับมาก 

  4) นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ                  
ในระดับมาก 

  5) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ 
ในระดับมาก 

  6) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษมีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ                
ในระดับมาก   

  7) นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ 
ในระดับมาก   

7.2 การอภิปรายผลการวิจัย จากผลการวิจัยน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 7.2.1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับ

ความรู้เรื่องหนังสือราชการ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องหนังสือราชการ  
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับหนังสือราชการของนักศึกษา ซ่ึงน าเสนอในตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาจ านวน 137 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.5  ซ่ึงมีจ านวนมากที่สุด ให้ข้อมูลว่าไม่มีประสบการณ์ในเรื่องหนังสือราชการ แต่มีนักศึกษาหลายคนให้ข้อมูลว่ามีประสบการณ์
เกี่ยวกับหนังสือราชการบ้าง ได้แก่ เคยศึกษา/อบรม เป็นจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 เคยใช้หนังสือราชการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21 เคยพิมพ์หนังสือราชการ เป็นจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 ซ่ึงเป็นจ านวนไม่น้อย จึงย่อม
ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ในเร่ืองหนังสือราชการปานกลางได้ 

 7.2.2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาที่มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซ่ึงเป็นช่วงที่
นักศึกษาไปพบผู้บริหารและครูพี่เล้ียงเพื่อศึกษาบริบทโรงเรียนและเตรียมพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้ น
นักศึกษาจึงได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของครู ทั้งงานสอนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่อยู่ ใน
ความรับผิดชอบ พบว่า นักศึกษาหลายคนได้รับมอบหมายงานของฝ่ายธุรการ เช่น การจัดเก็บเอกสาร การรับ-ส่งเอกสาร การร่างและการพิมพ์
หนังสือราชการ เป็นต้น จึงอาจท าให้ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการ อยู่ในระดับมาก  
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
8.1 ควรเพิ่มจ านวนนักศึกษาที่สัมภาษณ์และหลากสาขาวิชาเพื่อประกอบการตั้งค าถามวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยให้

หลากหลายยิ่งขึ้น 
8.2 ควรเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเรื่องหนังสือราชการของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างสาขาวิชาที่สังกัด  
8.3 ควรศึกษาผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้และความต้องการพัฒนาเร่ืองหนังสือราชการของนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ 
8.4 ควรศึกษาผลการใชว้ิธีสอนต่าง ๆ ต่อความสามารถในการเรียนรู้เรื่องหนังสือราชการ 

 
9. กิตติกรรมประกาศ  
  งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีงบประมาณ 2557 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  ธัญญพาณิชย์ อาจารย์เอื้อนจิตร  สัมมา อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (สาขาวิชาภาษาไทย) และอาจารย์จงกล บัวแก้ว อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ ที่ได้กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยและให้ค าแนะน าด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณ ดร.ปรีดา เบ็ญคาร 
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ที่ได้ให้ค าแนะน าเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัย ขอขอบคุณ
นางสาวปภาดา  ปัญญาวรากรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ที่ให้ความช่วยเหลื อในด้านข้อมูลเกี่ยวกับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และขอขอบใจนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2557 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล   
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การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เร่ืองการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนกัการเงินการธนาคาร 
Cooperative Learning by using Jigsaw Technique in the Lesson of Dressing for Personality 
Development on Learning Achievement and Satisfaction toward Learning Management 

Personality Development for Bank financier Course 
จิตรลดา รอดพลอย1 

1สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคาร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 20 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที 
(t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
จิกซอว์ (Jigsaw) โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ: การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ความพึงพอใจต่อ
การเรียนแบบร่วมมือ 
 

Abstract 
The objectives of this research were to compare students’ learning achievement and satisfaction on the 

cooperative learning by using jigsaw technique in the lesson of dressing for personality development, personality 
development for bank financier course. The research population consisted of 20 third year students in bachelor of Business 
Administration program, finance and banking major, Thepsatri Rajabhat University, in the 2nd semester of the academic year 
2019, instructions were cooperative learning plan by using jigsaw technique, the learning achievement test which consisted 
40 multiple choice questions, and the student’s satisfaction assessment with 20 questions. 

The research results revealed that students’ learning achievement post-test was higher than their pre-test at the 
statistical significance level of .05 and students’ satisfaction on the cooperative learning by using jigsaw technique in the 
lesson of dressing for personality development, personality development for bank financier course was at high level. The 
data was analyzed statistically by percentage, mean, standard deviation (S.D.) and t-test. 

Keywords: cooperative learning by using jigsaw technique, learning achievement for personality development, 
satisfaction on the cooperative learning 
 
1. บทน า 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เป็นสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตที่จะต้องออกไปประกอบอาชีพในสถาบันการเงินต่างๆ ซ่ึงเป็น
อาชีพที่จะต้องเน้นในเรื่องการมีบุคลิกภาพที่ดีควบคู่ไปกับความรู้ ความสามารถ เพราะจะส่งผลต่อการท างานอย่างมาก เนื่องจากเป็นงาน
บริการ ต้องพูดคุยและให้ค าแนะน ากับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา จากการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคารที่ผ่าน
มาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ตั้งใจเรียนจะตระหนักถึงความส าคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี แต่บางคนยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของ
บุคลิกภาพที่ดีจะไม่ตั้งใจเรียนและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ซ่ึงส่งผลต่อคะแนนด้านจิตพิสัยในการประเมินวัดผลการเรียน
ในรายวิชานี้ และนอกจากนี้ผู้สอนยังพบว่า เมื่อผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท างานตามที่มอบหมาย นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดีแต่งกาย
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบจะเลือกอยู่กลุ่มเดียวกัน ส่วนนักศึกษาที่บุคลิกภาพไม่ดีแต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่มีเพื่อนเลือกเข้ากลุ่ มและ
นักศึกษาเหล่านี้จะไม่มีความสุขในการเรียน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่ ากว่าที่ควรจะได้รับ การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เป็นวิธีเรียนที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือให้ก าลังใจซ่ึงกันและกัน ท าให้นักศึกษาที่บุคลิกภาพ
ไม่ดีรู้จักปรับตัวหรือพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้เข้ากับผู้อื่นได้ นอกจากนี้การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ยังเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนแสดงความสามารถของตนอย่างเต็มที่ สมาชิกที่อ่อนในกลุ่มจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเพื่อน าไปสู่
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ความส าเร็จร่วมกันและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท าการวิจัยเรื่อง
การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคาร ของนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 3 
เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดี รวมถึงมีลักษณะ
นิสัยที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เร่ืองการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคาร 
 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw)  
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 

ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคาร รหัสวิชา 3010319 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 20 คน 

  3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการ
จัดการ ชั้นปีที่ 3 ที่ก าลังเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคาร รหัสวิชา 3010319 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน จ านวน 20 คน ได้มาโดยการการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) 
 3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย และความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 วิธีการด าเนินการวิจัย มีดังนี้ 
 4.1.1 ผู้สอนอธิบายถึงการเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ชี้แจงให้ผู้เรียน

ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีประเมินผลการเรียนรู้  
 4.1.2 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
 4.1.3 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย 

วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคาร ใช้เวลาสอน 9 ชั่วโมง จ านวน 5 แผน ดังนี้ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความส าคัญของการแต่งกาย จ านวน 2 ชั่วโมง 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หลักทั่วไปในการแต่งกาย จ านวน 1 ชั่วโมง 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การแต่งกายส าหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ จ านวน 1 ชั่วโมง 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การเสริมความงาม จ านวน 1 ชั่วโมง 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การแต่งกายส าหรับการน าเสนอผลงานและพิธีกร จ านวน 1 ชั่วโมง 
  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 จัดกลุ่มรับผิดชอบหัวข้อ โดยแบ่งนักศึกษาเข้ากลุ่มแบบคละความสามารถแล้วตั้งชื่อกลุ่มแต่ละกลุ่มว่า 

“กลุ่มผู้รู้” ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
  ขั้นตอนที่ 2 ให้แต่ละกลุ่มศึกษาและท าความเข้าใจหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย โดยให้แต่ละจดบันทึกสรุปความรู้หัวข้อ

เร่ืองที่ได้รับมอบหมาย 
  ขั้นตอนที่ 3 แยกกลุ่มไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้  โดยให้สมาชิก “กลุ่มผู้รู้” แยกย้ายไปรวมกับ

สมาชิกกลุ่มอื่น แล้วแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน โดยตั้งชื่อกลุ่มใหม่นั้นว่า “กลุ่มรวมมิตร” 
  ขั้นตอนที่ 4 สรุปองค์ความรู้ที่ได้ โดยให้สมาชิกกลุ่มผู้รู้กลับมารวมกันในกลุ่มเดิม “กลุ่มผู้รู้” แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และช่วยสอนเพื่อนในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกทุกคนเข้าใจองค์ความรู้ในแต่ละหัวข้อ ซ่ึงสมาชิกทุกคนจะได้เรียนรู้ภาพรวมของสาระทั้งหมด  
 4.1.4 หลังจากการทดลองส้ินสุด ให้ผู้เรียนท าการทดสอบหลังเรียน (Post –test)  
 4.1.5 ให้ผู้เรียนท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว์(Jigsaw) จ านวน 20 ข้อ   
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4.2 การรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่มกราคม - มีนาคม 2563 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 4.2.1 ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ

ส าหรับนักการเงินการธนาคาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ โดยน าไปทดสอบค่าความเชื่อมั่น 
โดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด้วยวิธีของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 
122-123)  

 4.2.2 ด าเนินการทดลองสอนโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย 
 4.2.3 ท าการประเมินผลหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงเป็นฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ก่อนเรียน 
 4.2.4 น าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น 
 4.2.5 ท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว์ (Jigsaw) มีลักษณะเป็นแบบประมาณ

ค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ โดยน าไปทดสอบค่าความเชื่อมั่น โดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด้วยวิธีของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
(Kuder-Richardson) อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 122-123) และสรุปผลการวิจัย 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 
 4.3.1 วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 

(Jigsaw) เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคาร โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน แล้วน ามาทดสอบความแตกต่างโดยใช้สูตร t-test Dependent 

 4.3.2 วิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย (x  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วแปลผลน าไปเทียบเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
5. ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
5.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ

ส าหรับนักการเงินการธนาคาร ของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) การจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคาร 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน
แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน โดยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t - test for Dependent) ดังแสดงผลในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อน

และหลังเรียนของนักศึกษา (n = 20) 

การทดสอบ X  S.D. X  S.D t 
Sig. 

(1-tailed) 
ก่อนเรียน 10.95 1.23  

6.450 
 

1.605 
 

17.971  * 
 

.000 
หลังเรียน 17.40 1.35    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพด้านการแต่งกาย รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคาร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.95 คะแนน และ 17.40 
คะแนนตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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5.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์  (Jigsaw) เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพด้านการแต่งกาย วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคาร 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์  (Jigsaw) 

เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคาร 
ข้อ รายการ X  S.D. แปลผล 
1. เนื้อหาวิชาเป็นความรู้ใหม่ 4.10 0.55 มาก 
2. เนื้อหามีความส าคัญและน่าสนใจ 4.20 0.41 มาก 
3. เนื้อหาที่เรียนไม่ยากเกินไป 4.15 0.37 มาก 
4. รู้สึกชอบเนื้อหาที่เรียน 4.55 0.51 มากที่สุด 
5. เนื้อหามีประโยชน์ต่อการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 4.35 0.49 มาก 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ 4.25 0.55 มาก 
7. การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ 4.15 0.37 มาก 
8. การท ากิจกรรมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม 4.25 0.44 มาก 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.10 0.31 มาก 
10. นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 4.30 0.47 มาก 
11. นักศึกษาพอใจในบทบาทของตนที่ได้รับในการท างานกลุ่ม 4.05 0.39 มาก 
12. การน าเสนอองค์ความรู้ของแต่ละกลุ่ม 3.95 0.22 มาก 
13. ผู้สอนเอาใจใส่แนะน านักศึกษา 4.20 0.52 มาก 
14. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัย 4.20 0.52 มาก 
15. สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา 4.15 0.49 มาก 
16. สื่อการสอนช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี 4.05 0.39 มาก 
17. แจ้งการวัดผลและการประเมินผลให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 3.90 0.31 มาก 
18. ได้รับทราบผลการตรวจคะแนนแบบทดสอบทันที 4.10 0.48 มาก 
19. ได้ความรู้และแบ่งปันความรู้ให้เพื่อน 4.30 0.47 มาก 
20. พอใจกับผลงานและคะแนนที่ได้รับ 4.20 0.52 มาก 

รวม 4.18 0.21 มาก 

 
 จากตารางที ่2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ
ด้านการแต่งกาย รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าทุกรายข้อนักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก โดยนักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดคือ รู้สึกชอบเนื้อหาที่เรียน ( X = 4.55) เนื้อหา 
มปีระโยชน์ต่อการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ( X = 4.35) นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น และได้ความรู้และแบ่งปันความรู้ให้เพื่อน ( X  = 4.30) ตามล าดับ 

 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
1.  นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย 

รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคาร มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.95 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
17.40 คะแนน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย 
รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับมาก ยกเว้น
รายข้อที่รู้สึกชอบเนื้อหาที่เรียนมีความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด รายข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ รู้สึกชอบ
เนื้อหาที่เรียน เนื้อหามีประโยชน์ต่อการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงได้ความรู้และแบ่งปันความรู้ให้เพื่อน ตามล าดับ 

ผลจากการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย 
รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงินการธนาคารมีข้อค้นพบที่ส าคัญดังนี้ 
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1.  นักศึกษาที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.95 คะแนน คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนเท่ากับ 17.40 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย (2552) ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ สาระประวัติศาสตร์กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ เป็นการเรียนรูท้ี่สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน แต่ละคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้เกิดความตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และ 
มีการแบ่งปันความรู้ ความคิดเห็น รวมถึงเป็นก าลังใจให้กันและกัน เพื่อน าพากลุ่มให้ประสบความส าเร็จ ท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ืองการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกายสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส แก้วสม (2562) ที่พบว่า
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วพบว่ามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจทุกรายอยู่ในระดับมาก ยกเว้นรายข้อที่รู้สึกชอบเนื้อหาที่เรียนมีความพึงพอใจทุกข้ออยู่ใน
ระดับมากที่สุด รายข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ รู้สึกชอบเนื้อหาที่เรียน เนื้อหามีประโยชน์ต่อการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน และนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงได้ความรู้และแบ่งปันความรู้ให้เพื่อน
ตามล าดับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของหนูเพียร สีลา (2553) ที่พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคจิกซอว์เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลวิจัยของวนิดา ชมพูพงษ์ (2555) ที่พบว่า
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ เรื่อง
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการที่นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับเพื่อนที่สามารถแนะน า
ความรู้กันและกันได้อย่างดี มีความมั่นใจในภูมิรู้ของตนเองเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ซ่ึงได้รับการตอบสนองตามหลัก
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow’s Hierachy of Need) กิจกรรมเรียนแบบจิกซอว์ ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองแล้วยังช่วยเหลือกลุ่มให้กลุ่มเกิดความส าเร็จสูงสุด ดังนั้นจึงมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนอยู่ในระดับมากทุกรายข้อ 
 
7. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
 7.1 ข้อมูลเนื้อหาที่ผู้สอนน ามาใช้ในจัดการเรียนรู้ต้องมีความทันสมัยตรงกับความสนใจของผู้เรียน เป็นการจูงใจให้ผู้เรียนตั้งใจ
เรียนมากขึ้น 
 7.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับเทคนิค
การสอนแบบอื่นที่หลากหลาย 
 7.3  ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ไปใช้ประยุกต์กับการจัดการเรียนรู้ในวิชาอื่น ๆ 
  
8. กิตติกรรมประกาศ 
 งานศึกษาฉบับนี้ ผู้ศึกษาท าขึ้นด้วยความพยายามและส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ สมหวัง ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการท าวิจัย และผู้ศึกษา   
ขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดามารดาที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนและได้รับก าลังใจเป็นอย่างดีจากครอบครัว ตลอดจนนักศึกษาทุกคนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างซ่ึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สุดท้ายนี้คุณประโยชน์ใดที่ได้จากงานวิจัยฉบับผู้ศึกษาขอมอบแด่ผู้มี
พระคุณทุกท่าน และขอขอบพระคุณผู้ที่เป็นเจ้าของแนวคิดและทฤษฎีต่างๆของงานวิจัย และบุคคลที่ผู้ศึกษาน ามาอ้างอิงในการท างานวิจัย
ฉบับนี้ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา   

High School English Teachers’ Linguistics Knowledges and Application in English Learning 
Management at Schools Under Office of Private Education in Mueang District, Yala Province 

สุนิสา โส๊ะอุ1, ตรีนุช เกิดทองค า1, คอลีเยาะ เจ๊ะโด1, ชณิตา เก้าเอีย้น1, สุกินา อาแล1 และชีวลา บาดกลาง1 
1สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

บทคัดย่อ   
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ทางภาษาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปในการสอน

ภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาภาษาศาสตร์ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ประชากรและกลุ่มป้าหมาย คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จ านวน 12 โรงเรียน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบ
วัดความรู้ทางภาษาศาสตร์ 1 ชุด แบบสอบถามเกี่ยวกับการน าความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 1 ชุด และแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ส าหรับครู 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา มีความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ระดับน้อย (ร้อยละ 29.17) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านความรู้นั้น พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
มีความรู้เกี่ยวกับระบบค ามากที่สุด (ร้อยละ 42.90) รองลงมาคือ ระบบเสียง (ร้อยละ 30.90) และมีความรู้ด้านไวยากรณ์น้อยที่สุด (ร้อยละ 
26.30) อีกทั้งการศึกษาพบว่าพบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีการน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.03)  
โดยประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.69) และด้านสื่อการสอนในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.37) 

ค าส าคัญ: ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษา   
 

Abstract   
The purposes of this study were to explore linguistics knowledge, linguistics application in English language 

teaching and opinion about linguistics of high school English teachers at schools under Office of Private Education in 
Mueang District, Yala Province. The target population of this study consisted of 35 high school English teachers from 
12 schools under Office of Private Education in Mueang District, Yala Province. The tools were linguistics knowledge 
test, linguistics application questionnaire and questionnaire for opinions about linguistics for teachers. Percentage, 
mean, and standard deviation were used to analyze the data.  

The result of the study showed that the high school English teachers at schools under Office of Private 
Education in Mueang District, Yala Province have linguistics knowledge at the low level (29.17 Percent). They know 
about word system (Morphology) at the highest level (42.90 Percent) but the knowledge of sound system (phonetics 
and Phonology) (30.90 Percent) and grammar (Syntax) were at the lowest level (26.30 Percent). Besides, the study 
found that the teachers moderately applied linguistics knowledge in their leaning management (  = 3.03). They 
applied most linguistics knowledge in their teaching (  = 3.69) but less in their teaching material (  = 2.37). 

Keywords: Linguistics, English Language Teaching, Linguistics for Language Teacher 
 
1. บทน า   

ภาษาศาสตร์และการสอนภาษามีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากมีภาษาเป็นหัวใจหลัก การสอนภาษาให้มีประสิทธิภาพนั้น
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของภาษา เรียกได้ว่าการสอนภาษา ถือเป็นภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) 
ภาษาศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทุกมิติของภาษา ผู้เรียนภาษาศาสตร์สามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างละเอียดตั้งแต่องค์ประกอบที่เล็กที่สุด 
คือ เสียง ไปจนถึง ระดับของประโยค ซ่ึงเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่สุดของภาษา อีกทั้งภาษาศาสตร์ยังมีความส าคัญต่อครูผู้สอนภาษาเช่นกัน 
ภาษาศาสตร์ช่วยให้ครูสอนภาษาสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะทางภาษาได้อย่างถูกต้อง เมื่อต้องสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์
จึงมีความส าคัญส าหรับครู ท าให้ครูบรรยายถึงประวัติศาสตร์ที่มาของค าและภาษา ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจภาษายิ่งขึ้น Corder (1968) 
ได้ให้ทัศนะว่า ครูผู้สอนไม่สามารถสอนภาษาด้วยวิธีการสอนใด ๆ ได้อย่างประสบผลส าเร็จหากครูผู้สอนนั้นไม่มีความรู้ทางภาษาศาสตร์ 
ซ่ึงภาษาศาสตร์นั้นเป็นแนวคิดพื้นฐานของการสอนภาษา เช่นเดียวกันกับ Wikin (1972) ที่ได้แนะน าว่าภาษาศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้
โดยตรงได้กับการสอนภาษา เช่น ในการเตรียมการสอนในชั้นเรียนและสื่อการสอนส าหรับทุก ๆ ทั กษะทางภาษา จากการวิเคราะห์
มาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษทั้งในประเทศไทย โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549, อ้างถึงใน ณัฐวิภา วิริยา, 2553 
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: 17) และมาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Standard in Foreign Language Education in USA 
(2004 อ้างถึงใน ณัฐวิภา วิริยา, 2553 : 16) พบว่า มาตรฐานข้อที่ 1 ที่ครูสอนภาษาอังกฤษของทั้งสองประเทศต้องมีเหมือนกันคือ ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและองค์ประกอบของภาษา กล่าวคือ ครูสอนภาษาอังกฤษจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์ 

จากค ากล่าวข้างต้นท าให้เห็นว่า การมีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ เป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูสอนภาษาทุกคนพึงมี ไม่ว่าจะเป็นการสอน
ภาษานั้น ๆ เป็นภาษาแรก หรือภาษาที่สอง หรือที่สามก็ตาม แตก่ระนั้น มีงานวิจัยหลายชิ้น แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนภาษามีความรู้ความเข้าใจ
ภาษาศาสตร์ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ท าให้ครูผู้สอนนั้นไม่สามารถจะประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางภาษาที่ถูกต้อง Galván, Ayla Aizza (2018) ได้ท าการวิจัย
เกี่ยวกับความรู้เสริมในเร่ืองภาษาศาสตร์ พบว่าครผูู้สอนภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถแนะน าทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
และศัพท์ให้กับนักเรียนในระดับ เกรด 11 และ 12 ได้ โดยสาเหตุมาจากการที่ครูไม่มีการเสริมความรู้เรื่องภาษาศาสตร์ในห้องเรียน ไม่สามารถ
ท าให้การเรียนการสอนภาษาศาสตร์เกิดขึ้นในห้องเรียนได้ และครูไม่ได้น าความรู้จากผลการวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์มาเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอน เช่นเดียวกันกับในประเทศไทย ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา และคณะ (2527 อ้างถึงใน วัชรี นนทะวาสี, 2552 : 24) ได้ท า 
การส ารวจพบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ มีความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า อีกทั้ง ภัทธิรา วิภวภิญโญ (2538) ได้ท าการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ส่วนใหญ่นั้นมีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง และมีการน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ตลอดจน ณัฐวิภา วิริยา (2553) ได้ท าการศึกษาพบว่าครูสอนภาษาอังกฤษในส านักงาน
เขตพื้นที่นครปฐม เขต 1 ประสบปัญหาด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้นทั้งระบบเสียง ระบบค า โครงสร้างทางไวยากรณ์ และหน้าที่ทางภาษา 
ชี้ให้เห็นว่า ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ยังเป็นจุดอ่อนของครูสอนภาษาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

ในฐานะผู้สอนวิชาภาษาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา และมีประสบการณ์ในการสอนภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ได้สังเกต
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเมื่อแรกเข้า พบว่า นักศึกษาขาดทักษะ ขาดความเข้าใจ และ การการฝึกฝนภาษาอังกฤษ สาเหตุ
มาจาก เมื่อตอนเรียนอยู่ในระดับมัธยม ครูผู้สอนไม่ได้ใช้หลักการ อธิบายให้นักเรียนเข้าใจ พยายามเน้นหนักให้นักเรียนท่องจ า และ 
ใช้วิธีการสอนแบบเดิมที่ไม่มีการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องของภาษา ดังนั้นผู้ศึกษามีความสนใจและต้องการที่จะส ารวจเกี่ยวกับความรู้และ
การน าความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ซ่ึงเป็นสถานการศึกษาที่มีนักเรียนจบการศึกษา และเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เป็นจ านวนมาก โดยข้อมูลจากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา
เข้าใหม่จากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีจ านวนรวม 1,665 คน คิดเป็นร้อยละ 55.61 ของจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ที่มาจากจังหวัดยะลา 
และคิดเป็นร้อยละ 18.86 ของนักศึกษาเข้าใหม่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส ารวจความรู้และให้ความรู้ทางภาษาศาสตร์
แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์
แก่ครูภาษาอังกฤษในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  เพื่อศึกษาระดับความรู้ทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวระบบเสียง ค า และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

2.  เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปในการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เกี่ยวกับวิชาภาษาศาสตร์ส ารับครูภาษาอังกฤษ 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จ านวน 54 คน จากโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  จ านวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 
โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนอิสลาฮียะห์ โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ 
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา และโรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 35 คน จากโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 12 โรงเรียน โดยสุ่มเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ โรงเรียนธรรมวิทยา
มูลนิธิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนอิสลาฮียะห์ โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียน
ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา และ
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู 

 



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

85 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย   
งานวิจัยมุ่งเน้นการส ารวจและศึกษาความรู้และความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ของครูสอน

ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของความรู้
ทางด้านภาษาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการสอนของครูและประสิทธิภาพในการเรียนภาษาของนักเรียน อีกทั้งเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 

 
5. วิธีด าเนินการวิจัย   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จ านวน 54 คน จากโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  จ านวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 
โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนอิสลาฮียะห์ โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ 
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา และโรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 35 คน จากโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  จ านวน 12 โรงเรียน โดยสุ่มเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ โรงเรียนธรรม
วิทยามูลนิธิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนอิสลาฮียะห์ โรงเรียนประทีปวิทยา 
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา 
และโรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีเครื่องมีในการวิจัยดังนี้ 
1.  แบบทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 

30 ข้อ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านระบบเสียง ระบบค า และระบบไวยากรณ์ 
2.  แบบสอบถามเกี่ยวกับการน าความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 

แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 2 การน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ 

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และไม่มีการประยุกต์ใช้ ซ่ึงมีการประเมินการน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปในในด้านการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน 10 ข้อ และด้านสื่อการสอน จ านวน 10 ข้อ 

3.  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ส าหรับครู เป็นแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
การสร้างเครื่องในการวิจัยเรื่อง ศึกษาความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้ 

1.  สร้างแบบทดสอบความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์  
 1.1 ศึกษางานวิจัยและต าราทางภาษาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ 
 1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ 
 1.3 น าข้อมูลในข้อ 1.1 ถึง 1.3 มาจัดสร้างแบบวัดความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ตามเนื้อหาที่ตั้งไว้ เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 

จ านวน 60 ข้อ 
 1.4 น าแบบทดสอบวัดความรู้ดังกล่าว มาแบ่งแยกเป็นแต่ละด้าน คือ 
  ด้านระบบเสียง ข้อสอบข้อที่ 1 -20 รวม 20 ข้อ 
  ด้านระบบค า ข้อสอบข้อที่ 21-40 รวม 20 ข้อ 
  ด้านไวยากรณ์ ข้อสอบข้อที่ 41-60 รวม 20 ข้อ 
 1.5 น าแบบทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ที่สร้างได้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์และ

งานวิจัย ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
 1.6 น าผลจากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบทดสอบให้มีความเหมาะสม 
 1.7 เมื่อปรับปรุงแบบทดสอบแล้ว น าไปทดลองใช้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนอื่น ๆ 

ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประชากร 
 1.8 น าผลคะแนนที่ตรวจจากแบบทดสอบความรู้มาหาค่าความยากง่าย และหาอ านาจจ าแนก เป็นรายข้อ แล้วเลือก

เฉพาะข้อที่มีความยากง่าย ระหว่าง .20 - .80 ให้ได้ข้อสอบจ านวน 30 ข้อ ดังนี้ 
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  ด้านระบบเสียง ข้อสอบข้อที่ 1 -10 รวม 10 ข้อ 
  ด้านระบบค า ข้อสอบข้อที่ 11-20 รวม 10 ข้อ 
  ด้านไวยากรณ์ ข้อสอบข้อที่ 21-30 รวม 10 ข้อ 
 1.9 น าแบบทดสอบที่ได้ไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ สูตรหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ KR20 ได้ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบวัดความรู้เท่ากับ 0.83  
2.  การสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาภาษาศาสตร์

ส าหรับคร ู
  2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม 
 2.2 ศึกษางานวิจัย และต าราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสอน

ภาษาอังกฤษ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา มาสร้างแบบสอบถาม แบบประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน 
10 ข้อ คือ ข้อ 1 ถึง 10 และด้านสื่อการสอน จ านวน 10 ข้อ คือ ข้อ 11 ถึง 20 และเป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชา
ภาษาศาสตร์ส าหรับครูจ านวน 5 ข้อ 

 2.3 น าแบบสอบถามที่สร้างได้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญทางด้านภาษาศาสตร์และงานวิจัย ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเนื้อหา 

 2.4 น าผลจากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสม 
 2.5 เมื่อปรับปรุงแบบสอบถามแล้ว น าไปทดลองใช้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนอื่น ๆ 

ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประชากร 
 2.6 น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1.  ใช้ค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความรู้ โดยมีการแปลผลดังนี้ 
 ค่าร้อยละระหว่าง 90-100  หมายถึง ระดับความรู้ดีมาก 
 ค่าร้อยละระหว่าง 70-89  หมายถึง ระดับความรู้ดี 
 ค่าร้อยละระหว่าง 50-69  หมายถึง ระดับความรู้ปานกลาง 
 ค่าร้อยละต่ ากว่า 50 หมายถึง ระดับความรู้น้อย 
2.   ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ดังนี้ 
 5 หมายถึง  น าไปใช้มากที่สุด 
 4  หมายถึง  น าไปใช้มาก 
  3 หมายถึง  น าไปใช้ปานกลาง 
 2  หมายถึง  น าไปใช้น้อย 
 1  หมายถึง ไม่มีการน าไปใช้ 
 ส าหรับการแปลผลค่าเฉลี่ย ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 4.50 - 5.00  หมายถึง   การน าความรู้ไปใช้มากที่สุด 
 3.50 - 4.49  หมายถึง   การน าความรู้ไปใช้มาก 
 2.50 - 3.49 หมายถึง   การน าความรู้ไปใช้ปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง   การน าความรู้ไปใช้น้อย 
 0.50 - 1.49  หมายถึง   ไม่มีการน าไปใช้ 
 

6. ผลการวิจัย  
 1.  ผลการทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของผลการวัดความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยต่อ 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ร้อยละ แปลผล 

1. ด้านระบบเสียง 3.09 30.90 ระดับความรู้น้อย 
2. ด้านระบบค า 4.29 42.90 ระดับความรู้น้อย 
3. ด้านไวยากรณ์ 2.63 26.30 ระดับความรู้น้อย 

คะแนนรมเฉลี่ยทัง้ 3 ด้าน 3.34 29.17 ระดับความรู้น้อย 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 29.17) โดยที่ เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
ความรู้นั้น พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีความรู้เกี่ยวกับระบบค ามากที่สุด (ร้อยละ 42.90) รองลงมาคือ ระบบเสียง (ร้อยละ 30.90) 
และมีความรู้ด้านไวยากรณ์น้อยที่สุด (ร้อยละ 26.30) 

2.  การน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การน าไปประยุกต์ใช ้

1.  อธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษาให้กับผู้เรียน โดยเริ่มจากระดับเสียง 
ค า วลี จนถึงระดับประโยค 3.91 0.78 มาก 

2.  ใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาอื่น ๆในห้องเรียน 3.94 0.68 มาก 
3.  สังเกตลักษณะทางกายภาพและความแตกต่างของการออกเสียง

ของผู้เรียน 3.89 0.58 มาก 
4.  ฝึกให้ผู้เรียนออกเสียงพยัญชนะและสระโดยใช้ความรู้ทางด้าน            

สรีรสัทศาสตร์ 3.83 0.86 มาก 
5.  ฝึกให้ผู้เรียนอ่านและเขียนโดยใช้สัทอักษรหรือสื่อการสอนแบบโฟนิกส์ 

(Phonics) 3.29 1.05 ปานกลาง 
6.  ประยุกต์หลักและวิธีการแปลในการสอน 3.83 0.75 มาก 
7.  ชี้แจงให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและ

อักษรภาษาอังกฤษ 3.86 0.77 มาก 
8.  ยกตัวอย่างเสียง ค า ประโยคจากภาษาอื่น ๆ และเปรียบเทียบกับ

ภาษาอังกฤษ 3.83 0.79 มาก 
9.  กล่าวถึงประวัติและที่มาของค าและวลีภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนทราบ 3.37 0.97 ปานกลาง 
10. สอนไวยากรณ์ควบคู่กับการฝึกทักษะการส่ือสารในคราวเดียวกัน 3.83 0.95 มาก 

ภาพรวม 3.69 0.83 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยภาพรวม มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ในด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.69) และเมื่อพิจารณาตามประเด็นต่าง ๆ พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาอื่น ๆ ในห้องเรียน 
เป็นประเด็นที่มีการประยุกต์ใช้ มากเป็นอันดับแรก (ค่าเฉลี่ย 3.94) รองลงมาคือ อธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษาให้กับผู้เรียน โดยเริ่มจาก
ระดับเสียง ค า วลี จนถึงระดับประโยค (ค่าเฉลี่ย 3.91) สังเกตลักษณะทางกายภาพและความแตกต่างของการออกเสียงของผู้เรียน 
(ค่าเฉลี่ย 3.89) ชี้แจงให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและอักษรภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 3.86) ประเด็นที่มี
การประยุกต์ใช้มากเท่า ๆ กันเป็นอันดับสุดท้าย คือ ฝึกให้ผู้เรียนออกเสียงพยัญชนะและสระโดยใช้ความรู้ทางด้านสรีรสัทศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย 
3.83) ประยุกต์หลักและวิธีการแปลในการสอน ยกตัวอย่างเสียง ค า ประโยคจากภาษาอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.83)  และเปรียบเทียบกับ
ภาษาอังกฤษ สอนไวยากรณ์ควบคู่กับการฝึกทักษะการส่ือสารในคราวเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย 3.83) ประเด็นที่มีการประยุกต์ใช้ระดับปานกลาง 
คือ ฝึกให้ผู้เรียนอ่านและเขียนโดยใช้สัทอักษรหรือสื่อการสอนแบบโฟนิกส์ (Phonics) (ค่าเฉลี่ย 3.29) และกล่าวถึงประวัติและที่มาของค า
และวลีภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนทราบ (ค่าเฉลี่ย 3.27) 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในด้านสื่อการสอนของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การน าไปประยุกต์ใช ้
1.  ใช้ English Consonant Chart และ Vowel Chart หรือ IPA 

Chart 1.17 0.38 น้อย 
2.  ใช้รูปภาพแสดงอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง หรือ Vocal Tract 1.23 0.43 น้อย 
3.  ใช้สัทอักษรในการอ่านออกเสียงและเขียนภาษาอังกฤษ 1.97 0.38 น้อย 
4.  ใช้ส่ือการสอนแบบโฟนิกส์ (Phonics) 3.40 1.09 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การน าไปประยุกต์ใช ้
5.  วาดแผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) ในการอธิบายองค์ประกอบ

ของประโยค 1.23 0.43 ไม่มีการน าไปใช้ 
6.  ใช้คลิปเสียงหรือคลิปวีดิโอจากเจ้าของภาษา 3.46 1.04 ปานกลาง 
7.  ใช้เพลงสากลเป็นสื่อการสอนออกเสียง 3.93 0.94 มาก 
8.  ใช้พจนานุกรมฉบับอังกฤษ-อังกฤษ ในการสอนออกเสียงและหา

ความหมายค าศัพท์ 3.97 0.98 มาก 
9.  สอนโดยอ้างอิงหนังสือ หรือ งานเขียนทางภาษาศาสตร์ทั้งภายใน

และต่างประเทศ 1.71 0.46 น้อย 
10. สอนโดยอ้างอิงงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ทั้งภายในและต่างประเทศ 1.66 0.48 น้อย 

ภาพรวม 2.37 0.47 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยภาพรวม มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ในด้านสื่อการสอนอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.37)  
เมื่อพิจารณาตามประเด็นต่าง ๆ พบว่า สื่อการสอนที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการประยุกต์ใช้ในระดับมาก คือ พจนานุกรมฉบับอังกฤษ-อังกฤษ
(ค่าเฉลี่ย 3.97) และ เพลงสากล (ค่าเฉลี่ย 3.93) ส่วนสื่อการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง คือ คลิปเสียงหรือคลิปวีดิโอจาก
เจ้าของภาษา (ค่าเฉลี่ย 3.46)  และใช้สื่อการสอนแบบโฟนิกส์ (Phonics) (ค่าเฉลี่ย 3.40) ในขณะที่ประเด็นอื่น ๆ ส่วนมีการประยุกต์ใช้ 
ในระดับน้อย ได้แก่ English Consonant Chart และ Vowel Chart หรือ IPA Chart (ค่าเฉลี่ย 1.17) รูปภาพแสดงอวัยวะที่ใช้ในการออก
เสียง หรือ Vocal Tract (ค่าเฉลี่ย 1.23) สัทอักษรในการอ่านออกเสียงและเขียนภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 1.97) และหนังสืออ้างอิง หรือ 
งานเขียน หรืองานวิจัยทางภาษาศาสตร์ทั้งภายในและต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย 1.71 และ ค่าเฉลี่ย 1.66) และในการส ารวจพบว่า ครูผู้สอน
ไม่มีการน าแผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเลย (ค่าเฉลี่ย 1.23)   

 
ตารางที่ 4 สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ทั้ง 2 ด้านไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  

ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การน าไปประยุกต์ใช ้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.69 0.83 มาก 
2. ด้านสื่อการสอน 2.37 0.11 น้อย 

รวม 3.03 0.47 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวม ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีการน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.03) โดยประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.69) และด้านสื่อการสอนในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 
2.37) 

3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า  

 3.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ตอบแบบสอบถามทั้ง 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความคิดเห็นว่า ควรน าความรู้ทางด้าน
ภาษาศาสตร์ไปประยุกต์กับการสอนภาษาอังกฤษ 

 3.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้ง 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความคิดเห็นว่า ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์สามารถแก้ไข
ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ โดยให้เหตุผลว่า ช่วยในการฝึกการอ่าน เขียน และฟังของนักเรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้คงทน 
ในการเรยีนรู้ เพราะเกิดจากความเข้าใจ ไม่ใช่การจ า ท าให้รู้ถึงเทคนิคการสอนเกี่ยวกับภาษาโดยตรง  สามารถพัฒนาการอ่านและทักษะ
ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน สามารถการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักเพื่อให้เด็กสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถท าให้
ผู้เรียนออกเสียงได้ถูกต้อง ท าให้นักเรียนได้รู้ถึงการใช้ภาษาตามธรรมชาติของเจ้าของภาษา 

 3.3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ าวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 มีความคิดเห็นว่าความรู้ทางด้านเสียง มีความส าคัญมากที่สุด 
โดยให้เหตุผลว่า ท าให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง ขัดเจน ท าให้นักเรียนเข้าถึงการพูดภาษาอังกฤษได้ดี การพูดเป็นการสื่อสารที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง หากผู้เรียนจ าแนกเสียงได้ จะช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น การออกเสียง เป็นเสมือนด่านแรกในการเรียนรู้
ของพัฒนาการทางภาษาของเด็ก  
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 3.4 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความคิดเห็นว่า ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์
แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

 3.5 หากมีการจัดการอบรมให้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 มีความประสงค์
จะเข้าร่วม 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   

1.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา มีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายละเอียดผลทดสอบวัดความรู้ในแต่ละด้าน พบว่า ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับระบบค ามากกว่าด้านอื่น ๆ รองลงมาคือด้านระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ ตามล าดับ 

2.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมทุกด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมครูผู้สอนภาษาอังกฤษน าความรู้ทางด้าน
ภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในระดับมาก พิจารณารายประเด็นพบว่า ประเด็นที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษน าไปใช้มากที่สุดคือ การใช้
ภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาอื่น ๆ ในห้องเรียน ส าหรับด้านสื่อการสอน โดยภาพรวมครูผู้สอนภาษาอังกฤษน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ในระดับน้อย พิจารณารายประเด็นพบว่า สื่อการสอนทางภาษาศาสตร์ที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษน าไปใช้มากที่สุด คือ 
พจนานุกรมฉบับอังกฤษ-อังกฤษ และ เพลงสากล รองลงมาคือ คลิปเสียงหรือคลิปวีดิโอจากเจ้าของภาษา และสื่อการสอนแบบโฟนิกส์ 
(Phonics) ตามล าดับ 

3.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีความคิดเห็นว่า ควรน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปประยุกต์กับการสอนภาษาอังกฤษ และ
ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ โดยเฉพาะ ความรู้ทางด้านเสียง จึงควรให้มีการอบรม
ให้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ขึ้น และมีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมด้วย 

ผลศึกษาความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์น้อย ทั้ง ๆ ที่เคยผ่านการเรียนวิชาภาษาศาสตร์มาก่อนแล้ว 
ซึ่งสอดคล้องกับ ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา และคณะ (2527 อ้างถึงใน วัชรี นนทะวาสี, 2552 : 24) ที่ได้ท าการส ารวจความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ พบว่า ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ มีความรู้ทางภาษาศาสตร์ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทธิรา วิภวภิญโญ (2538) ที่ได้ส ารวจพบว่า
ครูผู้สอนภาษาไทยในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ส่วนใหญ่นั้นมีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง  ท าให้ความรู้ทางด้านซ่ึงระดับ
ความรู้ต่ าหรือปานกลางนั้นแสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ของครูผู้สอนไม่คงทน ดังที่ นิสา ศักดิ์เดชยนต์ และคณะ (2526 : 
4-5) ได้ให้ทัศนะว่า ครูสอนภาษาจ าเป็นต้องมีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ เพื่อ ได้น าความรู้นั้นมาเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ และยังสอดคล้องกับ Corder (1968) ที่ให้ทัศนะว่า ครูผู้สอนไม่สามารถสอนภาษาด้วยวิธีการสอนใด ๆ 
ได้อย่างประสบผลส าเร็จหากครูผู้สอนนั้นไม่มีความรู้ทางภาษาศาสตร์ ซ่ึงภาษาศาสตร์นั้นเป็นแนวคิดพื้นฐานของการสอน 

 จากการศึกษา เมื่อพิจารณาภาพรวมของระดับความรู้ทางภาษาศาสตร์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พบว่า ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ มีความรู้เกี่ยวกับระบบค ามากที่สุด รองลงมาคือ ระบบเสียง และมีความรู้ด้านไวยากรณ์น้อยที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา และคณะ (2527 อ้างถึงใน วัชรี นนทะวาสี, 2552 : 24) ได้ท าการส ารวจพบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ มีความรู้ทางภาษาศาสตร์ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า และสอดคล้องกับ 
วัชรี นนทะวาสี (2552) ได้ท าการส ารวจพบว่า ครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้
ทางภาษาศาสตร์ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความรู้ทางด้านค าในระดับดี ส่วนด้านความรู้ทั่วไป ด้านไวยากรณ์ และด้านเสียง อยู่ ใน
ระดับปานกลาง 

2.  ภาพรวมของการน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ปานกลาง เป็นเพราะครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์น้อย ประกอบกับการรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะในบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ให้ความส าคัญกับทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์มากนัก ผู้สอนมีรูปแบบการสอนที่ไม่ตายตัว เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการของผู้เรียน ดังที่ Corder (1968) ได้ให้ทัศนะว่า 
ครูผู้สอนไม่สามารถสอนภาษาด้วยวิธีการสอนใด ๆ ได้อย่างประสบผลส าเร็จหากครูผู้สอนนั้นไม่มีความรู้ทางภาษาศาสตร์ ซ่ึงภาษาศาสตร์นั้น
เป็นแนวคิดพื้นฐานของการสอนภาษา  และ Halliday, McIntosh และ Steevens (1965) ได้กล่าวว่า ภาษาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับการสอนภาษาที่สองเป็นอย่างมาก แนวคิดทางภาษาศาสตร์เป็นองค์ประกอบหลักที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้กับการสอน
ภาษา และเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนภาษา 

 ด้านการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์อยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาตามประเด็นต่าง ๆ พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาอื่น ๆ  ในห้องเรียน เป็นประเด็นที่มี
การประยุกต์ใช้ มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ อธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษาให้กับผู้เรียน โดยเริ่มจากระดับเสียง ค า วลี จนถึงระดับ
ประโยค สังเกตลักษณะทางกายภาพและความแตกต่างของการออกเสียงของผู้เรียน  ชี้แจงให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจถึงความสัมพันธ์
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ระหว่างเสียงและอักษรภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับ Titone (1968) ได้เน้นย้ าว่า การสอนภาษาอังกฤษ ต้องประกอบไปด้วยพื้นฐาน 2 ส่วน 
คือ การสอนแบบเน้นรูปแบบของภาษา (Form-Focused Teaching) คือ การสอนองค์ความรู้ทางด้านไวยากรณ์ โครงสร้าง การพัฒนา
ค าศัพท์ และเสียงในภาษาและ การสอนแบบเน้นความหมาย (Meaning-Focused Teaching) คือ การสอนหลักการใช้ภาษา ส่วนประเด็น
ที่มีการประยุกต์ใช้มากเท่า ๆ กันเป็นอันดับสุดท้าย คือ ฝึกให้ผู้เรียนออกเสียงพยัญชนะและสระโดยใช้ความรู้ทางด้านสรีรสัทศาสตร์  
ประยุกต์หลักและวิธีการแปลในการสอน ยกตัวอย่างเสียง ค า ประโยคจากภาษาอื่น ๆ และเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษ สอนไวยากรณ์
ควบคู่กับการฝึกทักษะการสื่อสารในคราวเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางภาษาต่างประเทศระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ที่ว่า อธิบายหรือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ส่วนประเด็นที่มีการประยุกต์ใช้ระดับปานกลาง คือ ฝึกให้
ผู้เรียนอ่านและเขียนโดยใช้สัทอักษรหรือสื่อการสอนแบบโฟนิกส์ (Phonics) และกล่าวถึงประวัติและที่มาของค าและวลีภาษาอังกฤษ 
ให้ผู้เรียนทราบ ซ่ึงทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Corder (1968) ที่ว่า ครูผู้สอนไม่สามารถสอนภาษาด้วยวิธีการสอนใด ๆ ได้อย่าง
ประสบผลส าเร็จหากครูผู้สอนนั้นไม่มีความรู้ทางภาษาศาสตร์ ซ่ึงภาษาศาสตร์นั้นเป็นแนวคิดพื้นฐานของการสอนภาษา และยังสอดคล้อง
กับ McIntosh และ Steevens (1965) ที่ว่า ความรู้ทางภาษาศาสตร์โดยเฉพาะสัทศาสตร์นั้น ไม่ได้ช่วยให้ครูผู้สอนรู้ว่าต้องสอนอย่างไร 
เพราะครูผู้สอนเองนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอยู่แล้ว อันที่จริงแล้วเขาไม่ได้ก าลังสอนภาษาศาสตร์ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสอนต้อง
มีพื้นฐานและสามารถอธิบายด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ได้ 

 ด้านสื่อการสอน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ในด้าน
สื่อการสอนอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาตามประเด็นต่าง ๆ พบว่า สื่อการสอนที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการประยุกต์ใช้ในระดับมาก คือ 
พจนานุกรมฉบับอังกฤษ-อังกฤษและ เพลงสากล ส่วนสื่อการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง คือ คลิปเสียงหรือคลิปวิดิโอจาก
เจ้าของภาษา และ ใช้สื่อการสอนแบบโฟนิกส์ (Phonics) ในขณะที่ประเด็นอื่น ๆ ส่วนมีการประยุกต์ใช้ในระดับน้อย ได้แก่ English 
Consonant Chart และ Vowel Chart หรือ IPA Chart รูปภาพแสดงอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง หรือ Vocal Tract สัทอักษรในการอ่าน
ออกเสียงและเขียนภาษาอังกฤษ และ หนังสืออ้างอิง หรือ งานเขียน หรืองานวิจัยทางภาษาศาสตร์ทั้งภายในและต่างประเทศ และในการส ารวจ
พบว่า ครูผู้สอนไม่มีการน าแผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเลย ซ่ึงขัดแย้งกับแนวคิดของ Wikin (1972) 
แนะน าว่า ภาษาศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้โดยตรงได้กับการสอนภาษา เช่นในการเตรียมการสอนในชั้นเรียนและสื่อการสอนส าหรับทุก ๆ 
ทักษะทางภาษา  

3.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ทุกคนมีความคิดเห็นว่า ควรน าความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปประยุกต์กับการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ทางด้านเสียง 
(Phonetics and Phonology) มีความส าคัญมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา และคณะ (2527 อ้างถึงใน 
วัชรี นนทะวาส,ี 2552 : 24) ได้ท าการส ารวจพบว่า ครภูาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ 
ส่วนใหญ่เห็นว่าวิชาภาษาศาสตร์จ าเป็นส าหรับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยที่ ความรู้ด้านระบบเสียง มีความจ าเป็นมากที่สุด  
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์   

1.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาศาสตร์โดยเฉพาะ ด้านระบบเสียงและระบบไวยากรณ์  
เนื่องจากงานวิจัยนี่พบว่า ครูสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วยังขากความรู้ในสองด้านนี้ ส่วนด้านระบบค า ควรศึกษาและท าความเข้าใจ
เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.  ครูสอนภาษาควรมีการประยุกต์ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและเอื้อให้กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และ
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น 

 
9. กิตติกรรมประกาศ   
 วิจัยเรื่อง ศึกษาความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับทุนอุดหนุนจากงบบ ารุง
การศึกษา ประจ าปี 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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การประเมินโครงการฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นทางการลูกเสือแก่ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามญั และ 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model 

The Evaluation of the Scout's Basic Knowledge Training Project to Scout Director,  
Ordinary Scout and Senior Scout by using CIPP Model 

ขวัญชัย ขัวนา1, เลเกีย เขียวดี2, ศรวัส ศิริ3, ธารทิพย์ ขัวนา4 และมนตรี  หลินภู5 
Khwanchai khuana1, Lakia khieodi2, Sorawat Siri3, Tanthip khuana4 and Montree linpoo5 

 1 หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2,3 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4 หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล าปาง  
5สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, สามัญและ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้

เบื้องต้น (B.T.C.) ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากรทางการลูกเสือ และ 2. เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวนทั้งสิ้น 569 คน คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 44 คน 
และวิทยากรทางการลูกเสือ จ านวน 36 คน ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร , ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 1 และ เขต 2 และสมาคมสโมสรลูกเสือก าแพงเพชร รวมทั้งหมด 649 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 2 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 และ 0.86 ตามล าดับ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า 
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตของโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง , สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) อยู่ใน
ระดับมาก และแนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ควรปรับปรุง
พัฒนาด้านปัจจัยน าเข้า 

ค าส าคัญ : การประเมินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ, ลูกเสือส ารอง, สามัญ, สามัญรุ่นใหญ่และขั้นความรู้เบื้องต้น 
 

Abstract  
This research has the objectives as follows 1. To assess the Training Program for Cub Scouts directors, 

Scouts directors and Senior Scouts directors as Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.). According to the opinions 
of trainees, Operations Committee and scout lecturer 2. To discover development guidelines of the Training Program 
for Cub Scouts directors, Scouts directors and Senior Scouts directors as Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.). 
The population used in this research are 569 students who studying in 2nd and 3rd years, Faculty of Education, 
Kamphaeng Phet Rajabhat University, 44 Operations Committee and 36 scout lecturers under Kamphaeng Phet 
Rajabhat University, Office of Kamphaeng Phet Primary Education area 1 and area 2 and Kamphaeng Phet Scout Club 
Association overall are 649 peoples. Tools used to gather information are rating scale questionnaire with 5 levels 
which created by the researcher, 2 issues with confidence level 0.84 and 0.86 respectively. Statistics used in data 
analysis are percentage and mean. The results of the research showed that assessment of environmental suitability, 
import factor, process and output of the Training Program for Cub Scouts directors, Scouts directors and Senior 
Scouts directors as Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.) are high level. The guidelines of the Training Program 
for Cub Scouts directors, Scouts directors and Senior Scouts directors as Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.) 
should improve level in import factors. 

Keywords: Evaluation of the Scout Personnel Training Program Level 1, Step 2 Training for Scouts Director, 
Cub Scouts, Ordinary Scouts, Senior Scouts as Basic Unit Leader Training Course 
 
1. บทน า  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของชาติ ประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์สูงทั้งคุณภาพและ
ปริมาณ ย่อมสามารถสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติของตนได้เป็นอย่างดีซ่ึงเรียกกันว่างานลูกเสือประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกยอมรับ
เป็นเอกฉันท์ว่าเป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อส่วนรวม และชาติบ้านเมือง
เป็นอย่างดี แต่การที่จะน าเอาการลูกเสือมาใช้ในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้ประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริงได้นั้น ต้องยึดหลักส าคัญของ
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การลูกเสือเพื่อการสร้างสรรค์ ให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี โดยมีแนวการฝึกอบรม 4 ประการ คือ 1) การสร้างลักษณะนิสัย ให้เด็กเป็นผู้มี
ความยุติธรรม รู้จักการเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว และมีความส านึกในหน้าที่ที่ตนมีต่อผู้อื่นและที่ส าคัญคือ เป็นผู้มีวินัยดี ชาติที่จะเจริญรุ่งเรืองได้
จะต้องมีวินัยดี จะให้ส่วนรวมมีวินัยดี ก็โดยท าให้แต่ละบุคคลมีวินัยดีก่อน 2) ด้านพลานามัย การพยายามเร่งเร้าให้เด็กสนใจในการออก
ก าลังกายอยู่เสมอ ในกระบวนการลูกเสือ มีโอกาสอย่างมากที่จะฝึกอบรมเด็กในเรื่องสุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล จะท าให้เด็กแต่ละคน
รู้จักรับผิดชอบตัวเองต่อสุขภาพของตน รักษาพลานามัยของตนให้เป็นกิจวัตร ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเป็นพลเมืองดีที่มีสมรรถภาพ  
3) ด้านการฝีมือและทักษะ เด็กที่มีความคิดริเริ่ม มักจะได้รับเลือกให้เข้าท างานท าอย่างไรจึงจะสามารถท าให้เด็กสนใจในเรื่องการฝีมือ 
ความจริงงานอดิเรกมีประโยชน์มาก เพราะช่วยให้เด็กได้รู้จักใช้มือและสมองและ 4) การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น (สมพิชญ์ วงษ์ด้วง, 
2557) 

ในการพัฒนาคนให้เป็นคนมีคุณภาพนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ระบุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาว่าเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์  มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) กระบวนการลูกเสือเป็นกระบวนการ 
ที่ส าคัญในการพัฒนาเยาวชนที่กระทรวงศึกษาธิการได้ยึดถือเป็นแนวทางด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทุกครั้งที่มี
การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ จะมีการกล่าวขวัญถึงความต้องการและความพยายามที่จะต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการของกิจการลูกเสืออย่างแท้จริง (คณะกรรมการตรวจสอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
งานลูกเสือในสถานศึกษา, 2553) 

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้นักเรียนเรียนวิชาลูกเสือ -เนตรนารี เป็นกิจกรรมบังคับเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีที่มีคุณภาพและจ านวนเพียงพอ โดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ขั้นความรู้เบื้องต้นตลอดจนเน้นการผสมผสานความรู้และความรัก คือ ความรู้ทั้งในตนเอง
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือทั้งความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ถูกต้อง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการผลิตครูให้กับสังคม จึงได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม
วิชาผู้ก ากับลูกเสือ โดยด าเนินการร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือก าแพงเพชรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรทางการลูกเสือที่มีความรู้
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในครั้งนี้จึงมีความสนใจที่จะด าเนินการ
ประเมินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 ขั้นที่ 2 การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง , สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ รวมทั้งแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต การฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือส ารอง, สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)    

2. เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง , สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
(B.T.C.) 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 
ขั้นที่ 2 การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
ด้านผลผลิต 

ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จ านวนทั้งสิ้น 569 คน คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 44 คน และวิทยากรทางการลูกเสือ จ านวน 36 คน ในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 และสมาคมสโมสรลูกเสือ
ก าแพงเพชร รวมทั้งหมด 649 คน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการและ หาแนวทางในการส่งเสริม
การฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จ านวน 649 คน ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ได้แบบสอบถามกลับคืนมา
จ านวน 649 ฉบับ 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวนทั้งสิ้น 569 คน 

คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 44 คน และวิทยากรทางการลูกเสือ จ านวน 36 คน ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ เขต 2 และสมาคมสโมสรลูกเสือก าแพงเพชร รวมทั้งหมด 649 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มีจ านวน 2 ฉบับ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิด

ของลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ในการสร้างแบบสอบถามส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินโครงการ ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือใช้ในการประเมินโครงการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเ สือ
ส ารอง, สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น  

2.  ก าหนดกรอบและแนวคิดการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
3.  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถามจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามฉบับที่ 1

ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม สอบถามความเหมาะสมของโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง , ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น และแบบสอบถามฉบับที่ 2 ส าหรับคณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากรทางการลูกเสือ สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสม, 
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือของโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น 

4.  น าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการในด้านเนื้อหา ภาษา สถิติ การวัดผลและประเมินผล 
โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดคุณลักษณะของผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้ วุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท และได้รับ
อนุมัติให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อนแล้ว (L.T.) 

5.   น าเครื่องมือการประเมินไปหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวีธีการของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น ดังนี้   

 แบบสอบถามฉบับที่ 1 ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม สอบถามความเหมาะสมของโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, 
ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น มีการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.29-0.78 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84  

 แบบสอบถามฉบับที่ 2 ส าหรับคณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากรทางการลูกเสือ สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสม , 
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือของโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น มีการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.46-0.82 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86    

6.   น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น  (Reliability)  และมีความสมบูรณ์ไปใช้ไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ์ถูกต้องเพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
ผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานลูกเสือด าเนินเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองกับประชากร จ านวน 649 คน 

ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวนทั้งสิ้น 569 คน คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 44 คน 
และวิทยากรทางการลูกเสือ จ านวน 36 คน ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร
เขต 1 และ เขต 2 และสมาคมสโมสรลูกเสือก าแพงเพชร  

การประเมินโครงการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ 

 

1. ความคิดเห็นในโครงการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือในด้านสภาวะ
แวดล้อม ดา้นปัจจยัน าเขา้                    
ด้านกระบวนการ ดา้นผลผลิต 

2. แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรม
ผู้ก ากับลกูเสือ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล    
ผู้วิจัยวิเคราะห์ระดับการด าเนินโครงการและระดับการปฏิบัติงานการประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, ลูกเสือ

สามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แนวทางส่งเสริมและพัฒนา
โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น โดยผู้วิจัยน าผล การประเมินโครงการ
มาพิจารณาว่า ผลการประเมิน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต หากพบว่าด้านใด
ที่มีค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวม ให้หาแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินโครงการฝึกอบรม แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ให้ความเห็นชอบ 
จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ความถี่เพื่อก าหนดวิธีการฝึกอบรมต่อไป 

สถานที่ด าเนินการ 
ค่ายรามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
6. ผลการวิจัย  

จากการศึกษาการประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลกูเสือส ารอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
สรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ ดังนี้   

1.  โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ในภาพรวม
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ผ่านการประเมินทุกด้าน รายละเอียดดังนี้    

 1.1 ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
(B.T.C.) โดยนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 3 ด้าน ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ผ่านการประเมินทุกด้าน มีดังนี้     

  1.1.1  ด้านปัจจัยน าเข้า ในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ผ่านการประเมินทุกด้าน      

  1.1.2  ด้านกระบวนการ ในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ผ่านการประเมินทุกด้าน      

  1.1.3  ด้านผลผลิต ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ผ่านการประเมินทุกด้าน     

 1.2 ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
(B.T.C.) โดยคณะกรรมการด าเนินงาน และวิทยากรทางการลูกเสือ จ านวน 4 ด้าน ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทุกด้านเมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ผ่านการประเมิน
ทุกด้าน ดังนี้ 

  1.2.1 ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ      

  1.2.2  ด้านปัจจัยน าเข้าโดยรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกด้าน      

  1.2.3  ด้านกระบวนการ โดยรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ผ่าน เกณฑ์ทุกด้าน 

  1.2.4  ด้านผลผลิต โดยรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกด้าน    

2.  ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง , ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) พบว่า ควรปรับปรุงในด้านปัจจัยน าเข้า 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

สรุป 
1.  การประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการฝึกอบรม

ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 และส าหรับคณะกรรมการด าเนินงาน และวิทยากรทางการลูกเสือ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 

2.  โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ควรปรับปรุง
ในด้านปัจจัยน าเข้า 
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อภิปรายผล 
ผู้วิจัยได้อภปิรายผลการวจิัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนี้  
1.  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต 

โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) มีความสอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร มีการจัดโครงสร้างในการฝึกอบรมและการจัดการเวลาได้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและหลักสูตร
อย่างเหมาะสม และเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรมทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัตินั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม
เป็นอย่างดี  

 ด้านปัจจัยน าเข้านั้น วิทยากรมีคุณลักษณะในการถ่ายทอดที่ดีทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพราะวิทยากรทุกคนเป็น
บุคลากรทางการลูกเสือที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ฝึกอบรมลูกเสือมายาวนานมากกว่า 10 ปี ในการสอนกิจกรรมลูกเสือ 
วิทยากรทุกคนมีวุฒิทางด้านลูกเสือในระดับสูงตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดและได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานลูกเสือจังห วัด
ก าแพงเพชร  

 ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก มีความเหมาะสมในระดับมาก เพราะอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมมีจ านวนเพียงพอ
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมมีเนื้อหาครอบคลุม เข้าใจได้ง่าย และสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือได้ ด้านสถานที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีค่ายลูกเสือรามจิตติที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรสะดวกในการจัดสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม ขนาดของอาคารและห้องฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับจ านวน
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระบบเสียงที่ใช้ในห้องฝึกอบรมเป็นไปอย่างเหมาะสม อากาศร่มร่ืน ถ่ายเทสะดวก ไม่มีเสียงสอดแทรก ตลอดจน
แสงสว่างในห้องฝึกอบรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม    

 ด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการวางแผนและการบริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ การจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม มีความเหมาะสม และได้รับการสนับสนุนจาก
สมาคมลูกเสือจังหวัดก าแพงเพชรท าให้มีปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกเพียงพอต่อการฝึกอบรม  

 ด้านกระบวนการ มีการจัดตารางในการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม วิทยากรมีการประชุมวางแผนการฝึกอบรมและการบูรณาการ
หลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้งมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สอบถามในประเด็นที่สนใจ และแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมกัน  

 ด้านการประสานงาน คณะกรรมการด าเนินงานมีการประสานงานในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ทางโทรศัพท์ ไลน์กลุ่ม 
เฟสบุ๊ค ท าให้มีความพร้อมในการจัดฝึกอบรม โดยมีการประชุมวางแผน มอบหมายและแบ่งหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ท าให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การด าเนินการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง , ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) เป็นไปอย่างราบรื่นและเรียบร้อย  

 ด้านผลผลิต ความรู้และทักษะการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมนั้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
คณะวิทยากรและกรรมการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเป็นครู มีการใช้หลักจิตวิทยา มีความเป็นกันเอง 
เป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและแนะน าผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี จึงท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สึกพึงพอใจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รู้สึกคุ้มค่าในการเข้าฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว   

 ด้านความพึงพอใจ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจว่าตนเองได้รับ
ความรู้ มีทักษะเพียงพอจากการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ อีกทั้งผู้ เข้ารับการอบรมยังตระหนักถึงความส าคัญ
ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เมื่อพิจารณารายด้าน ผูว้ิจัยมีความคิดเห็นต่อผลการวจิัยดังนี้    
 1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ

ฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ เพื่อต้องการที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านลูกเสือให้แก่นักศึกษา และนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้มีความรู้ มีทักษะต่างๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ในอนาคต สอดคล้องกับจุฬากรณ์ สาระวิถี และคณะ (2554) พบว่า การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่ทั้งสองเขต โดยครูต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านลูกเสือให้แก่ตนเอง ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมจะ ได้มีความรู้ มีทักษะต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
สอดคล้องกับมงคล ธุระ และสราสินี ศรีค าดี (2554) พบว่า การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับดวงตา 
พูลศิริ (2547) พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมทั้งโดยรวมและเป็นรายข้อมีความเหมาะสมในระดับมาก และสอดคล้องกับ 
สมเกียรติ ปานวัชราคม (2550) พบว่า สภาพแวดล้อมก่อนด าเนินงานโครงการโดยส่วนรวมและรายข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ดังนี้โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นมีประโยชน์ต่อการน าไปปฏิบัติการ
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สอนจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีความต้องการพัฒนาผู้ก ากับลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้นและโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นความรู้เบื้องต้นมีความสอดคล้องกับวั ตถุประสงค์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  

 1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิทยากรที่ท าการฝึกอบรมมีความรู้ 
มีคุณลักษณะในการถ่ายทอดที่ดีทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิทยากรทุกคนเป็นบุคลากรทางการลูกเสือที่มีความรู้ ความสามารถ 
มีประสบการณ์ฝึกอบรมลูกเสือมายาวนานมากกว่า 10 ปี ในการสอนกิจกรรมลูกเสือ วิทยากรทุกคนมีวุฒิทางด้านลูกเสือในระดับสูงตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดและได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานลูกเสือจังหวัดก าแพงเพชร สอดคล้องกับจุฬากรณ์ สาระวิถี และคณะ (2554) 
พบว่า การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากวิทยากรที่ท าการฝึกอบรม มีความรู้ เป็นผู้ฝึกอบรม 
มีวุฒิทางลูกเสือ และผ่านการฝึกอบรมทางด้านลูกเสือมาโดยตรง มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้
เป็นอย่างดี ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นว่าสามารถน าความรู้ที่ได้รับตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมไปใช้ในการสอน
นักเรียนได้เป็นอย่างดี วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรบมีจ านวนเพียงพอต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ท าให้ผู้เข้ ารับการฝึกอบรมได้ลงมือฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิด ทักษะอย่างแท้จริง อีกประการคือจ านวนของผู้เข้ารับการอบรมมีจ านวนไม่มากหรือน้อยเกินไป ซึ่งส่งผลต่อการดูแล
อย่างทั่วถึงของคณะวิทยากรท าให้จัดกลุ่มการท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมงคล ธุระ และสราสินี ศรีค าดี  (2554) 
พบว่า การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับวารุณี สร้อยอินทร์ (2544) พบว่า ผู้บริหารประเมินด้านปัจจัย
เบื้องต้นการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับดวงตา พูลศิริ (2547) พบว่า คณะกรรมการและวิทยากรประเมิน
ด้านปัจจัยน าเข้ามีความคิดเห็นในระดับมาก     

 1.3  ด้านกระบวนการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการฝึกอบรม คณะวิทยากรมีการจัดตารางในการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม วิทยากรมีการประชุมวางแผนการฝึกอบรมและ
การบูรณาการหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้งมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามในประเด็นที่สนใจและแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมกัน สอดคล้องกับ จุฬากรณ์ สาระวิถี 
และคณะ (2554) พบว่า การประเมินด้านกระบวนการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการฝึกอบรม คณะกรรมการและวิทยากรมีการจัดตารางการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและบูรณาการหลักสูตรการอบรม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม นอกจากนั้นในการฝึกอบรมยังมีการประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับแต่ละ
กิจกรรม ทั้งนี้เนื่องมาจากวิทยากรมีขั้นตอนในการท างานที่ชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการประสานงานกันอย่างดี มีความพร้อม
ในการด าเนินงาน อีกทั้งเมื่อมีปัญหาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับมงคล ธุระ และสราสินี ศรีค าดี (2554) พบว่า 
การประเมินด้านกระบวนการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับวารุณี สร้อยอินทร์ (2544) พบว่า ผู้บริหารประเมิน
ด้านกระบวนการ ของการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับดวงตา พูลศิริ (2547) พบว่า ผู้ก ากับลูกเสือ ผู้ก ากับเนตรนารี
และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด มีความคิดเห็นด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ สมเกียรติ ปานวัชราคม (2550) พบว่า  
กระบวนการด าเนินงานโครงการ ได้แก่ ด้านหลักสูตรด้านวิทยากรและด้านกิจกรรมกระบวนการฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน
ดังนี้ ด้านหลักสูตร ได้แก่ ความมีประโยชน์ของเนื้อหาวิชาหลักสูตรสอดคล้องและตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม
ความน่าสนใจของเนื้อหาสาระด้านวิทยากร ได้แก่ การเอาใจใส่ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการมีมนุษย์สัมพันธ์การเป็นแบบอย่างที่ดีและ
ด้านกิจกรรมกระบวนการฝึกอบรมพบว่ามีกิจกรรมเหมาะสมในระดับมาก ได้แก่ การเปิดประชุมกองและการเล่นเกมการแบ่งกลุ่มตามฐาน
การเล่นเกมทดสอบและปิดประชุมกองวิชาการปฐมพยาบาล (ประชุมกองครั้งที่ 1) การบรรยายการสาธิตวิชาวินัยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสัญญาณต่าง ๆ 

 1.4  ด้านผลผลิต โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะ
การปฏิบัติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จึงส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมอยู่มีความพึงพอใจว่าตนเองได้รับ
ความรู้ มีทักษะเพียงพอจากการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ อีกทั้ งผู้เข้ารับการอบรมยังตระหนักถึงความส าคัญ
ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
จึงท าให้ผลการประเมินด้านผลผลิตดังกล่าว มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับจุฬากรณ์ สาระวิถี และคณะ (2554) พบว่า 
การประเมินด้านผลผลิต โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และทักษะจากการฝึกอบรม
อย่างเพียงพอที่จะน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือต่อไป อีกทั้ งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้สึกพึงพอใจที่คณะกรรมการด าเนินงานและคณะวิทยากรมีความเป็นกันเอง มีความเป็นมิตรและกระตือรือร้น
ในการช่วยเหลือหรือแนะน าผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องต่าง  ๆ  สร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงท าให้  
ผลการประเมินด้านผลผลิตดังกล่าว มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ มงคล ธุระ และสราสินี  ศรีค าดี  (2554) พบว่า การประเมิน
ด้านผลผลิต โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับวารุณี สร้อยอินทร์ (2544) พบว่า ผู้บริหารประเมินด้านผลผลิตของ 
การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับดวงตา พูลศิริ (2547) พบว่า ตามความคิดเห็นของผู้ก ากับลูกเสือ ผู้ก ากับเนตรนารี
และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ผู้เข้ารับการอบรม คือ นายหมู่ลูกเสือ หัวหน้าหมู่เนตรนารี และหัวหน้า
หน่วยยุวกาชาด ได้รับความรู้ ทักษะที่เหมาะกับและการเป็นผู้น าที่ดี และสอดคล้องกับ สมเกียรติ  ปานวัชราคม (2550) ผลผลิตที่ได้จาก
การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นผู้ผ่านการฝึกอบรมได้
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น าผลที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเปิด -ปิด
การประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

2.  แนวทางพัฒนาโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
พบว่า ควรปรับปรุงในด้านปัจจัยน าเข้า อาจเนื่องมาจากสภาพบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื้อหาบางอย่างหรือกิจกรรม
บางอย่างควรปรับให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันแต่ตอบสนองตัวชี้วัดในการจัดอบรม ในส่วนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการอบรมบางประเภท
มีการใช้งานมานานประสิทธิภาพอาจลดลงตามระยะเวลา ควรมีการเตรียมความพร้อมโดยการจัดซ้ือหรือปรับปรุงเตรียมไว้ให้พร้อม
ในการจัดฝึกอบรม และควรมีการจัดท าความร่วมมือในการจัดกิจกิจกรรมลูกเสือระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
และสมาคมลูกเสือจังหวัดก าแพงเพชรอย่างเป็นทางการในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนความรู้และบุคลากรในการฝึกอบรม สอดคล้องกับ
จุฬากรณ์ สาระวิถี และคณะ (2554) พบว่า โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ในจังหวัดนครพนม ควรปรับปรุงในด้านปัจจัยน าเข้า
และสอดคล้องกับ สมเกียรติ ปานวัชราคม (2550) ความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับความต้องการของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อโครงการ ได้แก่ 
ด้านสภาพแวดล้อมต้องการให้ความส าคัญกับโครงการ เนื่องจากโครงการมีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษาสาขาการศึกษาที่จะออกไปฝึกประสบการณ์ ด้านปัจจัยเบื้องต้นต้องการจัดให้นักศึกษาทุกคณะเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
ทุกคน ด้านกระบวนการต้องการจัดให้มีการด าเนินงานโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ด้านผลผลิตต้องการจัดให้มีการเผยแพร่เอกสารการนิเทศ
ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

ข้อเสนอแนะทั่วไป   
1.  การพัฒนาการด าเนินงานลูกเสือในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการของลูกเสือ

อย่างแท้จริง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะ 
กระบวนการทางลูกเสือเพิ่มขึ้น เช่น ส่งอบรมให้ได้วุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น และจัดฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ตลอดจน
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานลูกเสือให้มากยิ่งขึ้น   

2.  การพัฒนาการด าเนินงานลูกเสือในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการของลูกเสือ
อย่างแท้จริง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาควรมีการจัดระบบการวัดการประเมินผล การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานลูกเสือ
ในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ   

3.  ควรน าหลักการปฏิบัติจริงและกิจกรรมที่หลากหลายของการฝึกอบรมลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะปฏิบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป   
1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขอบข่ายหลักสูตรกิจกรรม วิธีการ พิธีการ ระเบียบข้อบังคับ ระเบียบการปฏิบัติของลูกเสือ

ว่าสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน 
2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือในการประเมินความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เข้าฝึกอบรม

ในแต่ละด้านให้ชัดเจนเพื่อให้กิจการลูกเสือเป็นการจัดการศึกษาที่พัฒนาคนให้มีคุณภาพต่อไป 
3.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการประเมินโครงการที่หลากหลายหรือสังเคราะห์รูปแบบการประเมินโครงการใหม่ขึ้น 

 
9. กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สมาคมลูกเสือจังหวัดก าแพงเพชร วิทยากร
ฝึกอบรมลูกเสือจังหวัดก าแพงเพชร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือด้วยดีเสมอมาและ
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ภาษา สถิติในการวิจัย 
รวมทั้งประเมินคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ประโยชน์ใดที่เกิดจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา 
ตลอดจนบูรพาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ส่งผลให้ผู้วิจัยประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 
An Enhancement of Reading Habit in Preschool Children  

Experiencing Whole Language Approach 
ตฤณ แจ่มถิน1,  เทวิกา ประดิษฐบาทุกา2 และกันต์กนษิฐ์ พรประสิทธิ์3 

1สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
3สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม  

2) เปรียบเทียบพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม กรอบแนวคิดในการวิจัยคือ 
การส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมประกอบด้วย 1) การอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง 
2) การเล่าเรื่องซ้้า 3) การอ่านร่วมกัน 4) การสอนอ่านชี้แนะ 5) การอ่านอิสระ 6) การอ่านตามล้าพัง กลุ่มตัวอย่าง คือเด็กอนุบาลปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ้านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 32 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 2) แบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 12.63 และพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.47         
2) เด็กปฐมวัยมีคะแนนพฤติกรรมรักการอ่านสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ทั้งในภาพรวมและพฤติกรรมรายด้านอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: การจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม พฤติกรรมรักการอ่าน เด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
The objectives of the study were: 1) to study the reading habit development in preschool children by using 

whole language approach 2) to compare the reading habit of preschool children before and after Whole Language 
Approach Experience. The conceptual framework applied in the study was enhancement of reading habit in preschool 
children experiencing whole language approach. Sample comprised 32 preschool children study at the first kindergarten 
level in the first semester of the 2017 academic year at Chandrasem Rajabhat University Demonstration School. The 
instruments used were 1) whole language approach experience plan 2) reading habit behaviors observation form. The 
statistical analysis being employed were the mean,standard deviation, and dependent t-test. 

The results of the study indicated that 1) the reading habit development in preschool children before using 
whole language approach is 12.63 and the reading habit development in preschool children after using whole language 
approach is 19.47 2) The reading habit development in preschool children increased both their overall reading habit 
and by-behavior reading habit score at the 0.5 level. 

Keywords: Whole Language Approach, Reading Habit, Preschool Children 
 

1. บทน า  
การอ่านเป็นเครื่องมือส้าคัญส้าหรับการศึกษาค้นคว้าของเด็กทั้งภายในโรงเรียนและโลกภายนอก  เพราะโลกปัจจุบันเป็นโลก

ที่เปลี่ยนไปทั้งด้านวัตถุ วิทยาการ และเทคโนโลยี ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป การอ่านจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง การอ่านท้าให้เด็ก
สามารถเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่มากมายในโลก และหลังจากการได้ศึกษาถึงความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ แล้วน้าความรู้ที่ได้มาเหล่านั้นไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงการแก้ปัญหาให้แก่สังคม ประเทศชาติแล้วแล้ว จะท้าให้สังคม ชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว (ไพพรรณ อินทนิล, 2546) 

ถึงแม้การอ่านจะมีความส้าคัญอย่างมากแต่ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น  แต่สภาพการอ่านของคนไทยในปัจจุบัน พบว่า คนไทย
ยังขาดพฤติกรรมรักการอ่าน เมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่น ๆ ที่พัฒนาแล้ว จะเห็นได้ว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังปล่อยเวลาว่างให้เสียไปโดยเปล่า
ประโยชน ์สังเกตได้จากเวลาที่มีการรอคอย เช่น คอยรถ คอยรับบริการ คอยเพื่อน คนไทยมักจะนั่งเฉย ๆ แทนการอ่านหนังสือ ส้าหรับเด็ก
และเยาวชน มักใช้เวลาว่างไปกับการพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยการดูหนัง ฟังเพลง เดินห้างสรรพสินค้า เล่นเกมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น 
ซึ่งอัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2553) ได้สรุปสถานการณ์การอ่านในประเทศไทยในปี 2551 ว่าคนไทยอ่านหนังสือลดลงเฉลี่ย 66.3% จากปี 
2548 ซ่ึงคนไทยอ่านหนังสือ 69.1% ป ี2551 คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยคนละ 39 นาทีต่อวัน ลดลงจากปี 2548 ซ่ึงคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 
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คนละ 46 นาทีต่อวัน อัตราการซ้ือหนังสือของคนไทย 2 เล่ม/คน/ปี หรือร้อยละ0.22 ของรายได้ต่อหัว (ปี 2550) อัตราการอ่านหนังสือ
ของคนไทยเฉลี่ย 5 เล่ม/คน/ปี หนังสือที่ขายดีที่สุดในตลาด ได้แก่ หนังสือดารา นิยาย เรื่องย่อละครโทรทัศน์ กีฬา สุขภาพ หรือคู่มือต่าง ๆ  

นันทิยา ตันศรีเจริญ (2546) ได้ประมวลสาเหตุที่ท้าให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีนิสัยรักการอ่าน เนื่องจากขาดการกระตุ้นส่งเสริม
และปลูกฝังให้รักการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์ ถูกเร่งรัดให้อ่านอย่างผิดวิธี เช่น ให้เริ่มอ่านพยัญชนะ ก ข ค ผสม สระ อะ อา ซ่ึงเป็นวิธีสอนอ่าน
ค้าที่ไม่มีความหมาย ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กคุ้นเคย ท้าให้เด็กไม่สนุกที่จะอ่าน สอนให้อ่านแบบขาดเทคนิคจูงใจ และชอบลงโทษเด็กเวลา
อ่านผิด ถูกบังคับให้อ่านโดยขาดความพร้อม อีกทั้งระบบการศึกษาในวัยเด็กมุ่งวัดด้านความจ้า ต้องท่องหนังสืออยู่ตลอดเวลา ท้าให้
มีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อหนังสือ จากสถานการณ์ดังกล่าวและสถานการณ์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและความส้าคัญของการอ่าน
ในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ก้าหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ ก้าหนดให้วันที่ 2 
เมษายน ของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน และก้าหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน โดยก้าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน 
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เป็นรูปธรรม  

การที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมรักการอ่านให้ได้ผลอย่างแท้จริงต้องเริ่มต้ังแต่ในระดับปฐมวัย ทั้งนี้เน่ืองจากพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
ของเด็กก้าลังพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เด็กมีความกระตือรือร้นและอยากรู้อยากเห็น ดังค้ากล่าวของ นันทิยา ตันศรีเจริญ 
(2546) ที่ว่า การส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านได้นั้น ต้องปลูกฝังและฝึกฝนตั้งแต่เด็กยังเล็ก พรพิไล เลิศวิชา และอัครภูมิ จาภากร (2551) 
กล่าวว่า การอ่านมีความส้าคัญต่อการพัฒนาภาษาของเด็กตั้งแต่แรกเกิด ซ่ึงสามารถพัฒนาได้โดยพ่อ แม่ ผู้ปกครองอ่านให้เด็กฟัง เมื่อถึงวัย
เข้าโรงเรียนแล้วคุณครูก็ควรอ่านให้เด็กฟัง จัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาการอ่านกับเด็ก เพราะว่าการอ่าน ช่วยให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนา 
การทางภาษาได้ดีและยังเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ยังให้ความส้าคัญกับการของเด็กปฐมวัยว่าว่า การอ่านเป็นเครื่องมือส้าคัญของการศึกษา 
เป็นทักษะทางภาษาที่ต้องได้รับการฝึกฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กปฐมวัย  เพื่อเป็นแนวทางการใช้ภาษา และพัฒนาการอ่านให้งอกงาม
ต่อไป  

การที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมรักการอ่านในเด็กปฐมวัยนั้น วรนาท รักสกุลไทย และนฤมล เนียมหอม (2551) ได้กล่าวถึง
การด้าเนินการจัดประสบการณ์ทางภาษาส้าหรับเด็กปฐมวัยสรุปได้ว่า ครูควรค้านึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทางภาษา
ให้เด็กได้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอย่างมีความหมายและเป็นองค์รวม เนื่องจากสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเป็นสิ่งส้าคัญที่ส่งผลต่อ
ความต้องการในการเรียนภาษาของเด็ก และครูต้องศึกษาวิธีการที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาส้าหรับเด็กปฐมวยั 
เพื่อให้สามารถด้าเนินการจัดประสบการณ์ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษาด้วยความสนใจ และ
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส้าคัญและความจ้าเป็นในการที่จะต้องรีบด้าเนินการแก้ปัญหาเรื่องการอ่าน
ในเด็กและเยาวชนไทยผนวกกับมีนโยบายของรัฐบาลที่เน้นเรื่องรักการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องด้าเนินการพัฒนาเยาวชน
โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมในเรื่องรักการอ่าน ดังนั้นผู้วิจัยมีความต้องการที่จะส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย
โดยใช้การจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและพัฒนาก ารศึกษาของ
เยาวชนไทยไปพร้อมๆกับการพัฒนาประเทศชาติ และยังจะเป็นแนวทางให้ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ได้ศึกษาเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม เพื่อที่จะน้าไปประยุกต์ใชใ้นการจัดประสบการณ์ภาษาส้าหรับเด็กปฐมวัย และยังสามารถน้าแนวคิดจาก
การจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นไปจัดท้าชุดกิจกรรมหรือสื่อเพื่อส่งเสริมรักการอ่านได้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  ศึกษาพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 
2.  เปรียบเทียบพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

1.  ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ปี จ้านวน 32 คน ที่ก้าลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ้าปีการศึกษา 2560  
2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้การใช้ภาษาทั้งด้าน

การฟัง พูด อ่าน เขียนไปตามธรรมชาติ อย่างมีความหมาย สอดคล้องเหมาะสมกับวัย โดยไม่แยกว่าต้องอ่านก่อน หรือเขียนก่อน แต่จะเน้นให้
เด็กได้ลงมือท้าด้วยตนเอง เช่น อ่านนิทาน เล่าเร่ืองราว ฟังนิทานที่ครูหรือเพื่อนเล่า ตลอดจนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กแต่ละวัย 

 2.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 1) หยิบหนังสือต่างๆมาเปิดดูรูปภาพ ข้อความ 
และท้าท่าอ่าน 2) อ่านหรือดูหนังสือได้เป็นเวลานาน 3) ขอให้ครูหรือเพื่อนช่วยเล่าเรื่องในหนังสือให้ฟัง 4) พูดคุย ซักถามครูหรือเพื่อน
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือ ตัวหนังสือ และรูปภาพ 5) ขอยืมหนังสือกลับบ้าน 6) หยุดเพื่อดูหรืออ่านค้าจากป้ายในห้องเรียน 
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3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ด้าเนินการศึกษาวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างกรกฎาคม-กันยายน 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ 
4.  ขอบเขตด้านสถานที่  
 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ้านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 32 คน 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
              
           
      

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

 
 
 
 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 
1.  วิธีการศึกษา 
 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อน้ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบวิเคราะห์เอกสาร 
3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบวิเคราะห์เอกสาร 
 3.1 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ภาษา

แบบองค์รวม 
 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษา และนิยามปฏิบัติการเพื่อก้าหนดโครงสร้างของเครื่องมือและขอบเขตของเนื้อหา แล้วน้ามา

สร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
 3.3 น้าแบบวิเคราะห์เอกสารเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้อง

ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 3.4 น้าผลการประเมินความสอดคล้องและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขแบบวิเคราะห์

เอกสาร 
 3.5 น้าแบบวิเคราะห์เอกสารไปใช้ในการวิเคราะห์เอกสาร ต้ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 
 
 

การจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 
     - การอ่านออกเสียงให้เด็กฟัง 
     - การเล่าเรื่องซ้้า 
     - การอ่านร่วมกัน 
     - การสอนอ่านชีแ้นะ 
     - การอ่านอิสระ 
     - การอ่านตามลา้พัง 

พฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวยั 
-  หยิบหนังสือต่าง ๆ มาเปิดดูรูปภาพ ข้อความ และท้าท่าอ่าน 
-  อ่านหรือดูหนังสือได้เป็นเวลานาน 
-  ขอให้ครูหรือเพื่อนช่วยเล่าเร่ืองในหนังสือให้ฟัง 
-  พูดคุย ซักถามครูหรือเพื่อนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือ 
ตัวหนังสือ และรูปภาพ  
-  ขอยืมหนังสือกลับบ้าน 
-  หยุดเพื่อดูหรืออ่านค้าจากป้ายในห้องเรียน 

      
 

 

แนวคิดพื้นฐาน 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางการอ่านของเด็กปฐมวัย 
4.  บทบาทครูในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็ก

ปฐมวัย  
5.  การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของ

เด็กปฐมวัย  
 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
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4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิเคราะห์เอกสาร ต้ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม    
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์เอกสาร ต้ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับ

การจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางการอ่านของ
เด็กปฐมวัย บทบาทครูในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่ งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

สร้างแผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมและแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย  
เป็นการสร้างโครงร่างแผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม และแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย 

จากแนวคิดที่ได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 แล้วท้าการตรวจสอบเพื่อยืนยันความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ และ
น้าผลการพิจารณามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปใช้ทดลองจริง 

1.  วิธีการศึกษา 
 1.1 พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม และแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย 

 1.2  ตรวจสอบแผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม และแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย  
 1.3  ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม และแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย

ก่อนน้าไปใช้ทดลองจริง 
2. เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1  แผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 
 2.2  แบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย 
3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1  แผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 
  3.1.1  น้าข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างโครงร่างแผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 

จ้านวน 8 ชุด  
  3.1.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการน้าโครงร่างแผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม ไปท้า

การตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมของแผน โดยผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 จากนั้น
น้าข้อมูลการประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขแผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม ให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  3.1.3 น้าแผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี จ้านวน 30 คน ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร  

  3.1.4 ประเมินผลการศึกษาน้าร่อง โดยน้าข้อมูลจากการศึกษาน้าร่องมาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุง 
แก้ไข เพื่อให้ได้แผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพก่อนน้าไปทดลองจริง 

 3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย 
  3.2.1  ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร ต้ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย 
  3.2.2  วิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษา และนิยามปฏิบัติการเพื่อก้าหนดโครงสร้างของเครื่องมือและขอบเขตของเนื้อหา 

แล้วน้ามาสร้างแบบแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย Rubric 
  3.2.3  น้าแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้างและประเมินความสอดคล้องด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 
  3.2.4  น้าผลการประเมินความสอดคล้องและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไข

แบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย 
  3.2.5  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย 
  3.2.6  น้าแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี จ้านวน 30 คน ที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร 
  3.2.7  ประเมินผลการศึกษาน้าร่อง โดยน้าข้อมูลจากการศึกษาน้าร่องมาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุง 

แก้ไข เพื่อให้ได้แบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพก่อนน้าไปทดลองจริง 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น้าแผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม และแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย ไปทดลองใช้ 

แล้วน้ามาประเมินผลการศึกษาน้าร่อง โดยน้าข้อมูลจากการศึกษาน้าร่องมาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข 
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 แผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม และแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย โดยใช้ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 
1.  การประชุมปฐมนิเทศครูผู้ทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม โดยคณะผู้วิจัยเดินทางไปประชุม

ปฐมนิเทศครผูู้ทดลองใช้ที่โรงเรียน ในเดือนกรกฎาคม 2560 การประชุมปฐมนิเทศเป็นการน้าแผนการจัดประสบการณ์ภาษา แบบองค์รวม  
ไปมอบให้แก่คร ูเพื่อท้าความเข้าใจวิธีการใช้ และสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กก่อนการใช้แผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม
โดยคณะผู้วิจัยและผู้ประสานงานการวิจัย ท้าการสังเกตเด็กปฐมวัยที่เป็นประชากร จ้านวน 30 คน ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่าน
ของเด็กปฐมวัย 

2.  ครูทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม เป็นการน้าแผนที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ปี ที่ก้าลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
จ้านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 32 คน โดยมีระยะเวลาในทดลองจ้านวนทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 

การศึกษาค้นคว้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design  
 
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

กลุ่ม ก่อน การทดลอง หลัง 
A T1 X T2 

ที่มา: (ตฤณ  แจ่มถิน, 2560)  
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
A แทน กลุ่มทดลอง  
T1 แทน การสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 
X แทน การด้าเนินการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม  
T2 แทน การสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 

 

 
 

ภาพที่ 1 ครูร้องเพลงร่วมกับเด็กโดยใช้ชาร์ตเพลงประกอบในการชี้ค้าขณะร้องเพลง 
ที่มา: (ตฤณ  แจ่มถิน, 2560) 
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ภาพที่ 2 ครูและเด็กร่วมกันเลือกหนังสือและสื่อประกอบการอ่านเพื่อน้ามาอ่านร่วมกัน 
ที่มา: (ตฤณ  แจ่มถิน, 2560) 
 

 
 

ภาพที่ 3 ครูและเด็กร่วมกันอ่านค้าคล้องจองโดยใช้ชาร์ตค้าคล้องจองประกอบในการชี้ค้าขณะอ่าน 
ที่มา: (ตฤณ  แจ่มถิน, 2560) 

 
ประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 
การประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม เป็นการน้าผลจากการทดลองการเปรียบเทียบพฤติกรรมรักการอ่าน

ของเด็กปฐมวัยมาตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้ได้แผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ 
1.  วิธีการศึกษา 
 1.1  เปรียบเทียบพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 
 1.2  ปรับปรุง แก้ไขแผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม โดยการจัดสัมมนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ได้ทดลองใช้แผน 

เพื่อสะท้อนความคิดจากประสบการณ์การจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง
แก้ไข ตรวจสอบขั้นสุดท้าย เพื่อให้ได้แผนการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม ฉบับสมบูรณ์ที่ครูหรือผู้สนใจสามารถน้าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1  การวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์

ภาษาแบบองค์รวม ด้วยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2.2  การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษา

แบบองค์รวม โดยการวิเคราะห์ t-test Dependent 
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6. ผลการวิจัย 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 

การทดลอง N คะแนนเต็ม % X  (S.D.) t. Sig 
ก่อนการจัดประสบการณ์ 
หลังการจัดประสบการณ์ 

32 
32 

24 
24 

52.60 
81.13 

12.63 
19.47 

2.73 
2.58 

17.23* 0.00 

P ≤ .05 
ที่มา: (ตฤณ  แจ่มถิน, 2560)  
 
 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษา
แบบองค์รวม พบว่า พฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.63 
พฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.47 และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม พบว่าคะแนนพฤติกรรมรักการอ่าน 
ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมสูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมรักการอ่านรายด้านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม 

รายการพฤติกรรม 
คะแนน

เต็ม 

ก่อนได้รับการจัด
ประสบการณ์ภาษาแบบ

องค์รวม 

หลังได้รับการจัด
ประสบการณ์ภาษาแบบ 

องค์รวม 
X  S.D. X  S.D. 

1. หยิบหนังสือต่างๆ มาเปิดดูรูปภาพ ข้อความ และท้าท่าอ่าน 
2. อ่านหรือดูหนังสือได้เป็นเวลานาน 
3. ขอให้ครูหรือเพื่อนช่วยเล่าเร่ืองในหนังสือให้ฟัง 
4. พูดคุย ซักถามครูหรือเพื่อนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือ 

ตัวหนังสือ และรูปภาพ 
5. ขอยืมหนังสือกลับบ้าน 
6. หยุดเพื่อดูหรืออ่านค้าจากป้ายในห้องเรียน 

4 
4 
4 
 
4 
4 
4 

2.75 
2.09 
1.91 

 
2.09 

2 
1.97 

0.57 
0.39 
0.69 

 
0.69 
0.00 
0.18 

3.56 
3.44 
3.06 

 
3.25 

3 
2.84 

0.50 
0.50 
0.66 

 
0.62 
0.67 
0.44 

ที่มา: (ตฤณ  แจ่มถิน, 2560)  
 
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมรักการอ่านรายด้านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษา

แบบองค์รวม พบว่าพฤติกรรมรักการอ่านรายด้านของเด็กปฐมวัยก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม  มีคะแนนพฤติกรรม
หยิบหนังสือต่าง ๆ มาเปิดดูรูปภาพ ข้อความ และท้าท่าอ่าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 พฤติกรรมอ่านหรือดูหนังสือได้เป็นเวลานาน 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.09 พฤติกรรมขอให้ครูหรือเพื่อนช่วยเล่าเร่ืองในหนังสือให้ฟังมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.91 พฤติกรรมพูดคุย ซักถาม
ครูหรือเพื่อนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือ ตัวหนังสือ และรูปภาพมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.09 พฤติกรรมขอยืมหนังสือกลับบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2 พฤติกรรมหยุดเพื่อดูหรืออ่านค้าจากป้ายในห้องเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.97  

พฤติกรรมรักการอ่านรายด้านของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม มีคะแนนพฤติกรรมหยิบ
หนังสือต่าง ๆ มาเปิดดูรูปภาพ ข้อความ และท้าท่าอ่าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 พฤติกรรมอ่านหรือดูหนังสือได้เป็นเวลานานมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.44 พฤติกรรมขอให้ครูหรือเพื่อนช่วยเล่าเรื่องในหนังสือให้ฟังมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 พฤติกรรมพูดคุย ซักถามครูหรือเพื่อน
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือ ตัวหนังสือ และรูปภาพมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 พฤติกรรมขอยืมหนังสือกลับบ้านมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3 
พฤติกรรมหยุดเพื่อดูหรืออ่านค้าจากป้ายในห้องเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.84  
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม  มีผลการวิจัย
ที่สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1.  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม มีคะแนนพฤติกรรมรักการอ่านในภาพรวมสูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากเด็กเรียนด้วยความสุขเพราะบทเรียนเกิดจากความต้องการของเด็ก 
อ่านได้โดยวิธีธรรมชาติเพราะเกิดจากการคุ้นเคยกับหนังสือและมีประสบการณ์กับตัวหนังสือ มีทัศนคติที่ดีกับภาษาเพราะเกิดการเรียนรู้
ภาษาด้วยตนเอง เป็นการสร้างแรงจูงใจภายใน ตระหนักรู้ว่าภาษามีความหมายในชีวิตเพราะเรียนภาษาอย่างมีความหมาย ได้รับ



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ประสบการณ์ทางภาษาที่มีอยู่จริง เช่น ภาษาอยู่ที่จดหมาย หนังสือพิมพ์ เสียงเพลง นิทาน ฉลากข้างกล่องใส่ขนมหรืออาหาร เด็กจะมั่นใจ
ในการอ่านและสื่อสาร รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือ สอดคล้องกับ วรนาท รักสกุลไทย และนฤมล เนียมหอม 
(2551) ที่ได้กล่าวถึงการด้าเนินการจัดกิจกรรมทางภาษาส้าหรับเด็กปฐมวัยสรุปได้ว่า  ควรค้านึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรูท้างภาษาให้เด็กได้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอย่างมีความหมายและเป็นองค์รวม เป็นการสอนภาษาแบบบูรณาการทั้งด้านการฟัง 
พูด อ่าน เขียนให้แก่เด็กพร้อมกันอย่างมีความหมาย สอดคล้องเหมาะสมกับวัย เน้นให้เด็กกระท้าด้วยตนเองซ่ึงส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา
ของเด็ก สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งส้าคัญที่ส่งผลต่อความต้องการในการเรียนภาษาของเด็ก  และต้องศึกษาวิธีการที่หลากหลายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาส้าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้สามารถด้าเนินการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก 
ช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษาด้วยความสนใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือ และอ่านได้
โดยวิธีธรรมชาติเพราะเกิดจากการคุ้นเคยกับหนังสือและมีประสบการณ์กับตัวหนังสือ โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการด้านการอ่านในเรื่อง
การถือหนังสือ การสร้างความหมายจากหนังสือ ฟังค้าที่อ่าน เล่นค้า ตระหนักในตัวหนังสือที่แวดล้อม ถือหนังสือหัวกลับ-อ่าน เลียนแบบ
การอ่าน อ่านเรื่องที่คุ้นเคย จ้าชื่อและค้าต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม เริ่มอ่านค้าจากภาพ อ่านค้าที่รู้จัก เริ่มมีความรู้ในการถือหนังสือ จ้าค้า
ส้าคัญในโคลง กลอน นิทาน มากกว่าการสอนอ่านสะกดค้า  

2.  เมื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมรักการอ่านรายด้านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ภาษา
แบบองค์รวม ประกอบด้วย หยิบหนังสือต่าง ๆ มาเปิดดูรูปภาพ ข้อความ และท้าท่าอ่าน,อ่านหรือดูหนังสือได้เป็นเวลานาน,ขอให้ครูหรือ
เพื่อนช่วยเล่าเร่ืองในหนังสือให้ฟัง,พูดคุย ซักถามครูหรือเพื่อนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือ ตัวหนังสือ และรูปภาพ, ขอยืมหนังสือกลับบ้าน 
และหยุดเพื่อดูหรืออ่านค้าจากป้ายในห้องเรียน พบว่าเด็กมีคะแนนพฤติกรรมรักการอ่านทุกด้านสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมสามารถส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย
ไดท้ั้งในภาพรวมและพฤติกรรมรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ (2555) และ ปริชมน กาลพัฒน์ (2558) ที่กล่าวไว้ว่า
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษามีทักษะทางภาษาที่เพิ่มขึ้นทั้งองค์รวมและรายด้าน 
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. ในการท้าวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มประชากรจ้านวน 32 คน แต่ขณะจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมจ้าเป็นต้องให้เด็กทุกคน
ในห้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผู้สังเกตต้องท้าสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่สังเกตเห็นได้ชัดให้กับเด็ก เพื่อความสะดวกรวดเร็วและได้ข้อมูล 
ทีถู่กต้องแม่นย้า 

2.  การจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมสามารถน้าไปใช้บูรณาการได้กับ 6 กิจกรรมในชั้นเรียนปฐมวัย โดยจัดกิจกรรม
ให้เด็กมีโอกาสใช้ภาษาอย่างอิสระ ไม่ว่าจะอยู่ในพัฒนาการขั้นใดก็ตาม เด็กได้รับก้าลังใจ การยอมรับนับถือต่อความต้องการในการสื่อสาร
ของเด็กเอง ได้รับความพึงพอใจ ความสนุกสนานผ่านทางภาษา มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็ก
ได้กล้าแสดงออกในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน มีนิสัยรักการอ่าน บุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา  และ
ต้องค้านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเป็นส้าคัญ 

3.  การใช้ค้าพูดแนะน้าหรือค้าถาม สามารถท้าให้เด็กกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น อาจใช้การแสดงบทบาทสมมติกับเด็ก ๆ สลับกับ
การเล่านิทาน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เปิดหนังสือดูภาพและเล่าเรื่องจากภาพเอง ซ่ึงสิ่งที่เด็กเล่าออกมา อาจมาจากจินตนาการของ
ตัวเด็กเอง เนื้อเร่ืองอาจไม่ได้ตรงตามหนังสือ แต่จะเน้นให้เด็กได้เห็นภาพและเชื่อมโยงออกมาเป็นค้าพูด การอ่านและการพูดนั้นไม่มีถูก
หรือผิด ครจูะต้องคอยสนับสนุนให้เด็กกล้าใช้ภาษาแบบค่อยเป็นค่อยไป 

4.  โรงเรียนสามารถจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมได้ โดยเริ่มจากจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เด็กได้คุ้นเคยกับ
การใช้ภาษา ไม่สอนสะกดค้าหรือท่องจ้า แต่จะส่งเสริมให้เด็กกล้าใช้ภาษาได้ด้วยตัวเอง ภายในชั้นเรียนจะจัดให้มีมุมที่มีการส่งเสริมเรื่อง
ภาษาอย่างชัดเจน เช่น มุมหนังสือนิทาน มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซ่ึงในทุก ๆ มุมสามารถติดป้ายชื่อมุม ชื่อสื่อ
ภายในมุม หรือสัญลักษณอ์ื่น ๆ อาจใช้ทั้งภาพและตัวอักษรโดยเน้นค้าที่มีความหมายในการส่ือสารกับเด็ก 
  
9. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาผลการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมที่มีต่อพัฒนาการภาษาด้านอื่น ๆ เช่น การพูด การฟัง การเขียน  
2.  ควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมภาษาแบบองค์รวมโดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
3.  การจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมเป็นระยะเวลานานอาจท้าให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย ควรหาสิ่งกระตุ้นเพื่อให้เด็ก

ร่วมกิจกรรมด้วยสุขภาพจิตที่ดี เช่น เปลี่ยนสถานที่ท้าการทดลอง จัดกิจกรรมพิเศษโดยให้เด็กร่วมกันเลือก หรือให้แรงเสริมต่าง ๆ  
4.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวมในหน่วยงานอื่นๆ เช่น 

มูลนิธิเด็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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10. กิตติกรรมประกาศ  
 ขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย เหนือสิ่งใดก็ตามการศึกษาและ
การท้าวิจัยส้าเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับการส่งเสริมจากบุคคลในครอบครัวที่ให้ก้าลังใจและสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอดผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึง  
เป็นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 คุณค่าและประโยชน์ขอวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณขอบิดามารดาที่ได้อบรมเลี้ยงดูให้ความรัก ความเอาใจใส่ 
ให้การศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้วิจัยเสมอและขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้รับประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้และมีส่วนวางรากฐานที่ส้าคัญที่ท้าให้ผู้วิจัยประสบความส้าเร็จ 
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การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การท างานเป็นทีม 
และความมุ่งมัน่ในการท างาน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

Active learning management that affects of mathematic learning achievement, teamwork, 
and commitment to work for grade 12 students 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ  

Active Learning 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
3) ศึกษาการท างานเป็นทีม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ 4) ศึกษาความมุ่งมั่นในการท างาน หลังการจัดการเรียนรู้
แบบ active learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ซ่ึงมี 
5 ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนความรู้เดิม การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การลงมือปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม และการสรุป
บทเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบสอบถามการท างานเป็นทีม และแบบสอบถามความมุ่งมั่นในการท างาน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้ามีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น ข้าพเจ้ามีส่วนร่วม
ในการท าให้ผลงานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด และข้าพเจ้าเคารพกติกาของกลุ่ม ตามล าดับ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความมุ่งมั่น
ในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าพเจ้าภูมิใจในผลงานที่ท ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น ข้าพเจ้า
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ และข้าพเจ้าทุ่มเทในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  การท างานเป็นทีม ความมุ่งมั่น
ในการท างาน 

 
Abstract 

This research aims 1) to compare mathematical achievement before and after using active learning, 2) to 
compare mathematics achievement with criteria of 70 percent, 3) to study teamwork, and 4) learning work 
commitment of grade 12. Research instruments consist of lesson plan about active learning which has 5 steps, including 
reviewing previous knowledge, the creation of new knowledge, doing by learning, exchange knowledge and 
understanding with the group, and the lesson summary. The mathematics achievement test, the questionnaire about 
teamwork, and the questionnaire commitment to work. Analyze data by mean, standard deviation, and t-test. The 
result found that, students in grade 12 had mathematical achievement after using active learning higher than before 
They had mathematical achievement after using active learning was higher than the criterion of 70 percent. They had 
teamwork after using active learning overall at high level, when consider each item found that I have consultations and 
plans together before working other at a highest level, then there are I participate in the completion of the work in 
time, I respect the rules of the group respectively. Finally, they had commitment to work overall at a high level, when 
consider each item found that I am proud of my work other at a highest level, then there are I am responsible for the 
assignment, I do my assigned job with determination, and I dedicated myself to achieving my goals respectively. 

Keyword: active learning, mathematical achievement, teamwork, commitment to work 
 
1. บทน า 

กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้าน  วิชาการ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้ประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่ โดยล าพังต้องมีการร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกัน สังคมโลกในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูล 
ข่าวสารท าให้ต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์ในสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซ่ึงเป็น

mailto:surasak55555@gmail.com%20%20โทร
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แรงผลักดันส าคัญที่ท าให้ต้องมีการปฏิรูป การศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญประการหนึ่ง ส าหรับความพร้อม  
ในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2553 : 3) 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 การจัดการศึกษามาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักวาผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 12) 

คณิตศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิด สร้างสรรค์คิดอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี ความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 56) 

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ที่วางไว้ มีสาเหตุมาจาก 1) ด้านผู้เรียน 
มีปัญหาในด้านเน้ือหา ผู้เรียนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นวิชาที่น่าเบื่อมีเฉพาะตัวเลข จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านมาไม่น่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากผลโอเน็ตที่ได้กล่าวไปแล้ว 2) ด้านครู ผู้สอน ครูผู้สอนมักเน้นแต่เนื้อหา
และใช้วิธีการสอนที่ไม่หลากหลาย จึงท าให้ผู้เรียนไม่สนใจการเรียน ครูผู้สอนควรเตรียมการสอน มีจิตวิทยาในการสอน รู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีวิธีการสอนแปลก ๆ ใหม่ ๆ (กรมวิชาการ, 2544 : 65-66)  

กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน ต้องได้มีโอกาสลงมือกระท า
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว โดยมีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้  ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพื่อแก่ไขปัญหา 
โดยมีกระบวนการเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ 
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน (Bonwell & Eison, 1991) การน าเอา Active Learning มาใช้ในการจัดการ เรียนการสอน 
จะท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอน
ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะน ากระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ดีขึ้น โดยหวังว่านักเรียนจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
และยังพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม ซ่ึงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของนักเรียนในอนาคตต่อไป 
 
2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

3.  เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
4.  เพื่อศึกษาความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ active learning  
สมมติฐานการวิจัย 
1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการเรียนรู้แบบ active learning สูงกว่า

ก่อนการเรียนรู้แบบ active learning 
2.  นักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ  Active 

Learning สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 7 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จ านวน 34 คน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

3.2  ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น    ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
  ตัวแปรตาม   ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์,  การท างานเป็นทีม,  ความมุ่งมั่นในการท างาน 
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3.3  ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2550 เร่ือง แคลคูลัสเบื้องต้น  
3.4  ด้านเวลา 
 ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 7 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพราน

กระต่ายพิทยาคม อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
 5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จ านวน 34 คน ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ได้มา
โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

5.2  เครื่องมือวิจัย 
  เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย  
 5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีการเคลื่อนไหว

ร่างกาย ผู้เรียนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยใช้ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่  
จ านวน 9 แผน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น จัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนความรู้เดิม การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
การลงมือปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม และการสรุปบทเรียน 

 5.2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง แคลคูลัส เป็นแบบทดสอบในลักษณะปรนัย จ านวน 20 ข้อ โดยมี
ค่าความเท่ียงตรง เท่ากับ 1.00 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91 ความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.23 - 0.77 และอ านาจจ าแนก มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.27 - 0.73 

 5.2.3 แบบวัดการท างานเป็นทีม เป็นแบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 8 ข้อ 
ความเท่ียงตรง มีค่าเท่ากัน 1.00 ทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 

 5.2.4 แบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน เป็นแบบสอบถาม มีแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 8 ข้อ ความเที่ยงตรง  
มค่ีาเท่ากัน 1.00 ทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง แคลคูลัส ก่อนเรียน 
 5.3.2 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 9 แผน 9 ชั่วโมง ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เนื้อหาเรื่อง 

แคลคูลัสเบื้องต้น 
 5.3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัดการท างานเป็นทีม แบบวัด

ความมุ่งมั่นในการท างาน หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.4.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 5.4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test one sample) 
 5.4.3 การศึกษาการท างานเป็นทีม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วิเคราะห์ใช้โดยค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)  
 5.4.4 การศึกษาความมุ่งมั่นในการท างาน หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วิเคราะห์ใช้โดยค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
- การท างานเป็นทีม 
- ความมุ่งมั่นในการท างาน 

การจัดการเรียนรู้แบบ active learning 

 

 



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

112 

6. ผลการวจิัย 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบผลดังตาราง 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ n    S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 34 10.61 3.67 

12.36 .00 
หลังเรียน 34 15.60 3.25 

p < .05 
  จากตารางmju 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า t = 12.36 และ Sig=.00 

 

  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning กับเกณฑ์ พบผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning กับเกณฑ์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ n     S.D. t Sig 

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 34 14 15.60 3.25 2.21 .04 
p<.05 
  จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.60 ค่า t = 2.21 และค่า 
Sig. = .04 
 

3.  ศึกษาการท างานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พบผลดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การท างานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

การท างานเป็นทีม    S.D. ความหมาย 
1. ข้าพเจ้ามกีารปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน 4.47 0.62 มาก 
2. ข้าพเจ้ามีสว่นร่วมในการวางแผนการท างานของกลุ่ม 4.35 0.60 มาก 
3. ข้าพเจ้าท างานตามหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 4.32 0.59 มาก 
4. ข้าพเจ้าให้ความร่วมมอืในการท างานภายในกลุ่ม 4.21 0.69 มาก 
5. ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อกลุ่ม 4.21 0.85 มาก 
6. ข้าพเจ้าเคารพกติกาของกลุ่ม 4.41 0.61 มาก 
7. ข้าพเจ้ากระตือรือร้นในการท างานกลุ่มที่จะช่วยให้งานส าเร็จ 4.38 0.74 มาก 
8. ข้าพเจ้ามีสว่นร่วมในการท าให้ผลงานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด 4.44 0.71 มาก 

รวม 4.35 0.68 มาก 
  
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.35 และ S.D. = 0.68) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้ามีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.47 และ S.D. = 0.62) 
รองลงมาเป็น ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการท าให้ผลงานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด (  = 4.44 และ S.D. = 0.71) และข้าพเจ้าเคารพกติกาของกลุ่ม 
(  = 4.41 และ S.D. = 0.61) ตามล าดับ 
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  4.  ศึกษาความมุ่งมั่นในการท างาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ active learning พบผล
ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัด 

การเรียนรู้แบบ active learning 
ความมุ่งมั่นในการท างาน    S.D. ความหมาย 

1. ข้าพเจ้าเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหนา้ทีท่ี่ได้รับมอบหมาย 4.15 0.70 มาก 
2. ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ 4.18 0.67 มาก 
3. ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 4.06 0.74 มาก 
4. ข้าพเจ้ารับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 4.21 0.69 มาก 
5. ข้าพเจ้าทุ่มเทในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 4.18 0.63 มาก 
6. ข้าพเจ้าอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 4.06 0.65 มาก 
7. ข้าพเจ้าพยายามท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 4.09 0.71 มาก 
8. ข้าพเจ้าภูมิใจในผลงานที่ท า 4.41 0.70 มาก 

รวม 4.17 0.69 มาก 
   

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความมุ่งมั่นในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.17 และ S.D. = 0.69) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าภูมิใจในผลงานที่ท า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (   = 4.41 และ S.D. = 0.70) รองลงมาเป็น ข้าพเจ้า
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย (   = 4.21 และ S.D. = 0.69) ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ (   =4.18 และ S.D. = 0.67) 
และข้าพเจ้าทุ่มเทในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย (   =4.18 และ S.D. = 0.63) ตามล าดับ 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ ความสนใจ 
ความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองในตัวผู้เรียนมากขึ้น โดยผู้เรียนมีบาท
ส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมการเรียนของตน ซ่ึงไม่ใช่การฟังเพียงอย่างเดียว จะต้องเกิดการเรียนรู้ผ่านการอ่าน การเขียน การอภิปราย 
การแก้ปัญหาหรือการประยุกต์ใช้สู่สถานการณ์จริงร่วมกันด้วย กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในในงานที่ก่อให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง (Bonwelle & Eison, 1991)   

2.  นักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ  Active 
Learning สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์
ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้  
ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดว ก 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร พฤฑฒิกุล, 
2558) 

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าพเจ้ามีการปรึกษา
และวางแผนร่วมกันก่อนท างาน  มีค่าเฉลี่ย รองลงมาเป็น ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการท าให้ผลงานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด และข้าพเจ้าเคารพ
กติกาของ ตามล าดับ สอดคล้องกับการที่บุคคลตังแต่สองคนขึ้นไป มาร่วมกันท ากิจกรรม โดยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีเป้าหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการติดต่อสื่อสารประสานงาน สนับสนุนซึงกันและกัน ร่วมกันตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานที่ ได้รับ 
มอบหมาย (ล าเทียน  เผ้าอาจ, 2559 : 8)   

4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความมุ่งมั่นในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้า
ภูมิใจในผลงานที่ท า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น ข้าพเจ้ารับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ 
และข้าพเจ้าทุ่มเทในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ตามล าดับ คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการท า
หน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงผู้ที่มุ่งมั่นในการท างานคือ ผู้ที่มีคุณลักษณะซ่ึงแสดงออก
ถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 32) 
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8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  ผู้สอนควรท าความเข้าใจขั้นตอนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ชัดเจนก่อนที่จะน าไปจัดการเรียนรู้กับผู้เรียน  
2.  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม ซ่ึงเป็นการใช้กิจกรรมมาเล่นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 

ผู้สอนควรฝึกกิจกรรมต่างๆ ให้เข้าใจและเกิดความช านาญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในขณะท ากิจกรรม 
3.  ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควรสังเกตและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่อาจจะยังไม่เข้าใจ หรือท ากิจกรรม

การเรยีนรู้ไม่ได ้ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
1.  ควรศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เนื่องจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นการสรุปบทเรียน มีการให้ผู้เรียนสรุปความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ความเข้าใจของตนไปใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย  

2.  ควรศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการใฝ่เรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นการให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ท าความเข้าใจกับข้อมูล ความรู้ที่หาได้
โดยใช้กระบวนการต่างๆ ด้วยตนเอง 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแนวของไฮสโคป (HiqhScope) ส าหรับเด็กและเยาวชน 
HighScope Approach of Participatory Learning Management for Children and Youth 

ฉัตรชนก เธียรปรีชา1 

1สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

บทคัดย่อ 
กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางและปลูกฝังให้มีทักษะ

ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ด้วยความรัก ความสามัคคี โดยผ่านวิธีการท างานร่วมกันฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบ
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถหาจุดเด่นจุดด้อยเพื่อพัฒนางานครั้งต่อไปด้วยการยกย่องให้เกียรติกันในบรรยากาศที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส พูดจาอ่อนโยน และเข้าถึงทุกคนด้วยรูปแบบและวิธีการที่มีการน ากระบวนการเรียนรู้แบบไฮสโคป (HighScope) มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการด าเนินกิจกรรมด้วยกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน  

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นซ่ึงเกิดจากการท างานร่วมกัน 
ดังนี ้1) เด็กเกิดความรัก ความสามัคคี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 2) เด็กเห็นคุณค่าภายในตนเอง และ
เห็นคุณค่าของผู้อื่น เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 3) เด็กมีสภาวะความก้าวร้าวลดลงเนื่องจากมีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
มีสมาธิจดจ่อกับการท างาน ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย 4) ทุกคนและทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความผูกพัน สนิทสนม และให้เกียรติซ่ึงกัน
และกัน  

ค าส าคัญ : กระบวนการ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้ตามแนวของไฮสโคป เด็ก เยาวชน 
 

Abstract 
Participatory learning management process is the activity process that focus on children and cultivate 

them to have skill (the ability) to live together happily through the method of : working as a team, listen to other 
opinions, responsible to one’s own duty and capable to find strength and weakness to develop the next task and 
respect to each other. In a friendly atmosphere, speak gently and relate to everyone. Using the pattern and 
methodology of HighScope learning process as a part of program to planning, implement and rehearse.   

Achievement of cooperative learning management is : attendee have harmonious, enthusiasm and 
interested to do the activity of which would improve their behaviour i.e. meditation, responsibility, confident, 
assertive and willing to cooperate for the whole program. Thus 1)Children would have love and harmony from 
working together/corporate as a team, understand their own duties and have a good leadership and followership. 2) 
Children realise their own and others’ value. They would understand and accept the difference among themselves. 
3)Children would have less aggressive state because they have determination, intention, meditation to work with 
good cooperation. 4) Everyone in a program has a close relationship and respects each other.   

Keywords : Process Participatory Learning HighScope Approach of Learning Management  Children Youth 
 
1. บทน า  

การพัฒนาคนในชาติให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนปัจจัยที่ส าคัญ คือ ความรัก ความเข้าใจด้วยการมองเห็นคุณค่าภายในตน 
และการมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยการยอมรับให้เกียรติ รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันแต่ปัจจุบันคนในชาติส่วนใหญ่
มองเห็นแต่ตัวเอง เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเคารพคนที่ฐานะและยศถาบรรดาศักดิ์มีความเป็นพวกพ้องสูงจึงท าให้
คนในสังคมขาดโอกาส ขาดความมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศท าให้สังคมผิดเพี้ยนหยุดอยู่กับที่ไม่สามารถขับเคลื่อนให้เจริญและมั่นคง
ต่อไปได้ในขณะที่สังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ต่างๆได้ท าให้เกิดปัญหาสังคมเพิ่มมากขึ้น ดังที่ 
สภาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) ได้สรุปสภาพสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2562 จากสถิติด้านคุณภาพสภาวะหนี้สินครัวเรือน
และการเจ็บป่วยยังคงต้องเฝ้าระวังด้านความเป็นอยู่มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้นด้านความมั่นคงการก่อคดี
อาชญากรรมมากขึ้นโดยเฉพาะคดียาเสพติดส่วนด้านเยาวชนมีความเส่ียงต่อการเป็นภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายมากขึ้นและผดุง กิตเจือจนุ 
(2562) มีความเห็นว่าประเทศไทยในปัจจุบันเข้าสู่ยุคทุนนิยมและ เทคโนโลยี สภาพสังคมและวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป พฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชนมีความเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะเสื่อมถอยจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะสภาพในครอบครัวเป็นปัจจัยส าคัญที่ ท าให้เด็ก
และเยาวชนอยู่ในสภาพน่าวิตก  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว สังเกตได้ว่าปัญหาส าคัญส่วนหนึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ ดังนั้น 
การจัดการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในวัยเด็กซ่ึงเป็นวัยพื้นฐานแห่งการเรี ยนรู้เพื่อจะได้
ปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร มีความรับผิดชอบและเห็นคุณค่าภายในตนยอมรับและให้เกียรติผู้อื่น ดั งที่
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เดวิด ไวคาร์ท (David Weikart อ้างถึงใน วรนาท รักสกุลไทย, 2562) ซ่ึงเป็นผู้คิดค้นการเรียนการสอนแบบ ไฮสโคป (HighScope) และ
ได้ร่วมกับนักวิชาการท าการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบเด็ก 3 กลุ่ม ซึ่งเรียนรู้ตามแนวทางที่แตกต่างกันคือ กลุ่มที่ครูสอนโดยตรง กลุ่มที่อยู่ใน
เนอร์สเซอรี่แบบเดิม และกลุ่มไฮสโคป (HighScope) ติดตามตั้งแต่เล็กจนถึงอายุ 29 ปี ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็กกลุ่มที่เรียนด้วยแนว
ไฮสโคป (HighScope) นั้นพบปัญหาพฤติกรรมทางสังคมและอารมณ์น้อยกว่า 2 กลุ่มแรกเป็นผลพิสูจน์ว่าการศึกษาตามแนวทางนี้
ช่วยป้องกันอาชญากรรมเพิ่มพูนความส าเร็จทั้งการศึกษาและการด าเนินชีวิตได้ซ่ึงรัฐบาลไทยได้เห็นความส าคัญจึงจัดให้มีห้องเรียนน าร่อง
ทั่วประเทศในโรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอและประจ าจังหวัดในปีการศึกษา 2562 ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป (HighScope) นั้น
เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือกระท าผ่านสื่อ การสัมผัสทั้งทางกาย และทางจิตใจการตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือสื่ออย่างอิสระมีโอกาส 
ได้คิดและพูดด้วยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อีกทั้งการเรียนรู้แนวนี้ช่วยให้ผู้ใหญ่กับเด็กและเด็กกับเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการสร้างความอบอุ่นใจและความเชื่อมั่นในตนเองที่เกิดจากความคิดริเริ่มและการเป็นตัวของตัวเอง นอกจากนี้แล้วการมีปฏิสัมพันธ์
ยังช่วยให้ร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นอีกด้วย  

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กทุกคนเห็นคุณค่าภายในตนมีการพึ่งพาตนเองเกิดทักษะ กระบวนการคิดมีการยอมรับ
ซ่ึงกันและกันไม่มีช่องว่างระหว่างเด็กที่มีผลการเรียนแตกต่างกันสามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองซ่ึงการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยครูเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติอย่างอิสระด้วยการรวมกลุ่ม
ร่วมมือกันแบ่งบทบาทหน้าที่กันเองภายในกลุ่มโดยผ่านกิจกรรมที่ครูเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาสาระและให้เด็กร่วมกันคิ ดพร้อมน าเสนอ
ข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้สิ่งที่ทุกคนในกลุ่มเห็นดีเห็นชอบเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลเพราะแต่ละคนต่างได้น าประสบการณ์
เดิมมาผสมผสานกับประสบการณ์ใหม่จนเกิดความคิดที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปบางครั้งจะปรากฏผู้น าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่คอย
รวบรวมความคิดจนได้ข้อสรุปและเสนอความคิดให้เป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมให้เพื่อนในกลุ่มมีความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันจะเห็นได้ว่า
ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึงมีความส าคัญเท่า ๆ กันผลัดกันเป็นผู้น า ผู้ตามตามแต่โอกาสซ่ึงมีครูเป็นผู้คอย
สังเกตการณ์ให้ความช่วยเหลือชี้แนะหรือแนะน าเท่าที่จ าเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนี้ช่วยให้เด็กได้รู้ จักการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน  
รู้บทบาทหน้าที่รู้จักรับผิดชอบและเคารพสิทธิให้เกียรติซ่ึงกันและกันสิ่งที่ส าคัญในการเรียนรู้ร่วมกันอีกประการหนึ่งคือการได้เรียนรู้
หลากหลายจากสิ่งที่เพื่อนได้แสดงความคิดเห็นและได้เข้าใจว่าทุกคนมีความสามารถได้รู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้ าใจในการช่วยเหลือ
แบ่งปันอีกทั้งยังได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบเพราะการเรียนรู้ร่วมกันทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างเป็นกระบวนการโดยมีการก าหนดกรอบ
และทิศทาง ไว้ดังนี้  

1.  บอกเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน  
2.  กระบวนการท างานอย่างมีระบบ ด้วยการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน 
3.  ครูคอยสังเกตการณ์และให้ค าแนะน าหรือชี้แนะในคราวจ าเป็น  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซ่ึงได้น าการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป (HighScope) มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัด

กิจกรรมส่งผลให้รูปแบบและวิธีการในการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้เป็นไปด้วยดี ราบรื่นและสมบูรณ์ 
 

2. ความเป็นมาและทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (HiqhScope)  
จากการได้ศึกษาความเป็นมาและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (HiqhScope) จากเลขาธิการการศึกษา 2550 

สรุปได้ว่า ไฮสโคป (Hiqh Scope) คือ โปรแกรมการจัดการเรียนรู้น าโดย เดวิด ไวคาร์ท (David Weikart) เป็นผู้สร้างโปรแกรมร่วมกับ
คณะนักวิชาการและนักวิจัยซ่ึงพัฒนาขึ้นจากโครงการ เพอร ีพรีสคูล (Perry Preschool Project) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ เฮด สตาร์ท 
(Head Start) เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา เพื่อให้ได้เป็นที่ยอมรับและมีความเสมอภาคในด้านการด าเนินชีวิตและ
ความเป็นอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืน 

จากผลการวิจัยของเคอรีและโทมัส (Currie and Thomas) ที่ได้ท าการวิจัยพบว่าผลทดสอบทางการเรียนของเด็กที่เข้าร่วม
โครงการ Haed Start สูงกว่าเด็กที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ในระยะสั้น และในระยะยาวจะช่วยลดอัตราการก่ออาชญากรรมและเพิ่มคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ทางมูลนิธิไฮสโคป  (HiqhScope) ได้ศึกษาเปรียบเทียบเด็ก 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มที่ได้รับการสอนจากครูโดยตรง กลุ่มเนอร์สเซอรี่แบบดั้งเดิมและกลุ่มที่ได้รับการจัดโปรแกรมไฮสโคป  (HiqhScope) 
โดยติดตามตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอายุครบ 29 ปี พบว่า กลุ่มที่เรียนด้วยโปรแกรมไฮสโคป (HiqhScope) มีปัญหาพฤติกรรมทางสังคม 
อารมณ์ และล้มเหลวในชีวิตน้อยกว่า 2 กลุ่มแรก 

จะเห็นได้ว่า การสอนแบบไฮสโคป (Hiqh Scope) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฮด สตาร์ท (Head Start) มีผลการวิจัย
ที่สอดคล้องกัน คือ ได้ช่วยป้องกันอาชญากรรมและเพิ่มพูนความส าเร็จทางการศึกษาและการด ารงชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม  
(เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  

จากการศึกษาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของไฮสโคป (HiqhScope) นั้นพอสรุปได้ว่าไฮสโคป (HiqhScope) ได้น า
ทฤษฎีของเพียเจต์ อิริคสัน และวีกอตสกี มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบไฮสโคป (Hiqh Scope) ไว้ดังนี้ กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดของไฮสโคป (HiqhScope) นั้นจะเน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าให้มีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและการกระท านี้
เป็นการช่วยส่งเสริมประสบการณ์ที่ส าคัญให้กับผู้เรียนครูต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยให้เรียนรู้จากการเก็บข้อมูล
น ามาเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องระหว่างข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่าซ่ึงความสามารถในการเรียนรู้ต้องขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ความสนใจ ความกระตือรือร้น
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ของเด็กการเรียนรู้เช่นนี้ช่วยให้เด็กประสบความส าเร็จเพราะเด็กเป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเองได้ลองผิด ลองถูกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดง
ความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อน ๆ ซ่ึงประสบการณ์ส าคัญนี้จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นท าให้ช่วยขยายการเรียนรู้จนเกิดความคงทน
ความสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซ่ึงทฤษฎีดังกล่าวไฮสโคป (HiqhScope) ได้ยึดหลักทฤษฎีของเพียเจต์ (Piaget) เป็นพื้นฐาน  

นอกจากนี้การจัดสภาพแวดล้อมให้หลากหลายเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้แล้วนั้นยังต้องค านึงถึงความอบอุ่น ไว้วางใจ ปลอดโปร่ง 
และมีพื้นที่เพียงพอส าหรับท ากิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อให้เด็กได้เลือกสื่อ อุปกรณ์อย่างอิสระและเป็นตัวของตัวเอง เพื่อให้เกิดความคิด
ริเริ่มไม่ว่าการลงมือปฏิบัติทั้งกลุ่มหรือเด่ียวครูควรให้การดูแล ช่วยเหลือ พร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือการบอกเล่าผลงานด้วยความใส่ใจ
และกระตุ้นให้ลงมือปฏิบัติพร้อมเสดงความเป็นผู้น าผู้ตามอย่างเหมาะสมเพื่อการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนและร่วมรับรู้ความรู้สึกของ
ผู้อื่นท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองในส่วนนี้ได้น าเอาทฤษฎีของ อิริคสัน (Erikson) มาประกอบในการพัฒนาเด็ก 

นอกจากสิ่งแวดล้อมและการไว้วางใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วสิ่งส าคัญและจ าเป็นอีกสิ่งหนึ่งคือ วัฒนธรรมซ่ึงไฮสโคป 
(HiqhScope) ได้เห็นด้วยกับ วีกอตสกี (Vygotsky) ว่าวัฒนธรรมนอกจากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความฉลาดในการสื่อสาร 
การปรับตัวในการด ารงชีวิตยังได้แสดงอัตลักษณ์เฉพาะตัวช่วยเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก  ได้แก้ปัญหาเพื่อปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม  

จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแนวคิด ไฮสโคป (HiqhScope) นั้นกล่าวคือ ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างอิสระ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่แปลกใหม่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้ทางานร่วมกับผู้อื่นโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้วยการลงมือกระท าซ่ึงท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
มีความเชื่อมั่น มีความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้สร้างอัตลักษณ์เป็นตัวของตัวเองท าให้เห็นคุณค่าภายในตน 

หลักการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (HiqhScope)  
 ไฮสโคป (HiqhScope) เป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละ
กิจกรรมจะมีสื่อและอุปกรณ์ที่เพียงพอและมีพื้นที่ที่พอเหมาะเพื่อให้ได้เล่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนานและกระตือรือร้น
โดยมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้ง สื่อ เพื่อน บุคคลอื่น ๆ และการได้ร่วมสมมติสถานการณ์จากประสบการณ์เดิมเพิ่ม
ประสบการณ์ใหม่เพื่อขยายประสบการณ์ให้กว้างไกลยิ่งขึ้นจนสามารถแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการลงมือกระท า
และได้ปฏิสัมพันธ์อย่างหลากหลายซ่ึงช่วยให้เป็นการเรียนรู้ที่จะปรับตัว การอยู่ร่วมกันจากการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมทั้งเพื่อนและบุคคล
อื่น ๆ ตลอดจนสื่อและธรรมชาติแวดล้อมต่าง ๆ ท าให้มีอิสระในความคิดด้านต่างๆจนเกิดทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
อีกทั้งช่วยให้กล้าแสดงออกยอมรับฟังความคิดเห็น สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และเห็นคุณค่าซ่ึงกันและกันทั้งนี้ยังได้แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาในการใช้ชีวิตรวมทั้งการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม 
 หลักการตามแนวของไฮสโคป (HiqhScope) สรุปเป็นภาพแผนภูมิวงล้อของการเรียนรู้ (HiqhScope Wheel of Learning) 
ดังนี ้  
 

 
 

ที่มา : (ส านักงานนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
 

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของไฮสโคป (HiqhScope)  
ไฮสโคป (HiqhScope) ได้จัดการเรียนรู้โดยมีแนวคิดว่าการเรียนรู้ที่ช่วยให้เกิดความคงทนและมีประสิทธิภาพนั้ นต้องเรียนรู้

ด้วยการลงมือกระท าโดยผ่านสื่อวัสดุ - อุปกรณ์และกิจกรรมต่าง ๆ การได้มีปฏิสัมพันธ์โดยร่วมสนทนา แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันจากประสบการณ์เดิมของแต่ละคนเช่ือมโยงประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างและหลากหลายจนเกิดทักษะกระบวนการคิดและสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้เฉพาะตนซ่ึงการเรียนรู้จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบ ดังนี้  
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1.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อ วัสด ุ- อุปกรณ์ อย่างหลากหลายได้ถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอพร้อมทั้งใช้เวลาในการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระด้วยการให้เวลาร่วมกันคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติ  

2.  ผู้ใหญ่มีหน้าที่อ านวยความสะดวกด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยมีพื้นที่เพียงพอกับการจัดวางสื่อ  วัสดุ - 
อุปกรณ์และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในบรรยากาศที่โล่ง โปร่ง สบาย ผ่อนคลายและอบอุ่น แนะน ากิจกรรมและเป้าหมายก่อนลงมือปฏิบัติ
อย่างเป็นขั้นตอนได้อย่างเข้าใจชัดเจนและขณะลงมือปฏิบัติคอยสังเกตการณ์อยู่ห่าง ๆ  คอยเป็นก าลังใจและให้ค าแนะน าเมื่อมีข้อสงสัย
หรือเกิดปัญหา   

3. ให้ผู้เรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระเพื่อให้มีโอกาสเลือกและตัดสินใจจากการได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นซ่ึงช่วยให้
เกิดประสบการณ์ส าคัญด้วยการลองผิด ลองถูกและได้รู้จักการแก้ปัญหา   

4.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานจากกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติร่วมกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนต่างกลุ่มซ่ึงช่วย
ให้ได้รับรู้วิธีการแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายและช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีระบบ 

กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแนวไฮสโคป (HiqhScope)  
1.  การวางแผน (Plan) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมจากงานที่ได้รับมอบหมายโดยร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมก่อน - หลังและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน   
2.  การปฏิบัติ (Do) ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้ร่วมกันวางไว้และร่วมกันแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรืออาจไม่ตรง

ตามแผนที่วางไว้ ผู้ใหญ่คอยสังเกตการณ์อยู่ห่าง ๆ เพื่อคอยให้ค าแนะน าและปรึกษา   
3.  การทบทวน (Review) เปิดโอกาสให้น าเสนอผลงานด้วยการเล่าถึงวิธีการ ปัญหาที่เกิดขึ้น และการแก้ปัญหาว่าเป็นไปตาม

แผนที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้หรือไม่   
จากแนวคิดไฮสโคป (HiqhScope) หัวใจส าคัญคือเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการ

การวางแผน ปฏิบัติ และทบทวนซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนได้ท างานอย่างมีแบบแผนเกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้เห็นคุณค่า
ภายในตนเองเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันแก้ปัญหาผู้ใหญ่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวก
ในการจัดหาสื่อ วัสดุ - อุปกรณ์ จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติกิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  

ความหมายของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
ได้มีผู้ให้ความหมายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
แสงดาว ถิ่นหารวงศ์ (2563) ได้รวบรวมความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้  
สุมนฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา (2549) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาส

ให้นักเรียน ได้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ได้ลงมือปฏิบัติท ากิจกรรมกลุ่ม ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ ทักษะการบริหาร การจัดการ 
การเป็นผู้น าผู้ตาม 

ซาร่า โทมัส (Sarah Thomas, 2015) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึง วิธีการเรียน โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนร่วมกับชุมชน ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนที่ก่อให้เกิดการวิเคราะห์และการเรียนรู้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ 
การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินผล 

เจีย เชน และคณะ (JiaShen, et. Al., 2004) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การส่งเสริมให้นักเรียน 
มคีวามกระตือรือร้นในการเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามในการท างานฝึกการแก้ไขปัญหา และการเรียนรู้จากผู้อื่น 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยกันแก้ปัญหา
ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ก าหนดไว้โดยมีขั้นตอนวางแผน 
ปฏิบัติ และทบทวน เพื่อให้เกิดทักษะการท างานอย่างเป็นระบบ  

กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของไฮสโคป (HiqhScope) ส าหรับเด็กและเยาวชน  
จากแนวคิดและทฤษฎีที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ข้างต้นสามารถน ามาสร้างเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่ช่วย

ฝึกให้เด็กท างานอย่างเป็นระบบและได้แสดงความคิดเห็นลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันซ่ึงทุกคนมีคุณค่าและมีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
โดยจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 16 ฐาน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 2 วัน ๆ ละ 8 ฐาน ฐานละ 45 นาที 5 นาทีแรก แนะน า
กิจกรรมพร้อมสร้างความคุ้นเคย 5 นาทีต่อมา ให้ร่วมกันวางแผนโดยร่วมกันแสดงความคิดเห็น 25 นาที ปฏิบัติกิจกรรม 10 นาทีสุดท้าย
ให้ทุกคนร่วมกันสรุปโดยร่วมแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่เด็กมีจ านวนมากเกินกว่าที่จะรับได้มากกว่าวันละ 8 ฐาน จึงได้เพิ่มฐานขึ้นเป็นวันละ 
16 ฐาน ทั้ง 2 วัน โดยแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ให้สลับกันเข้าร่วมกิจกรรมจนครบทุกกลุ่ม   

กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 16 ฐาน   
กิจกรรมชิงไหวชิงพริบ : เป็นกิจกรรมที่พัฒนาสติปัญญาเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างรอบด้าน มีกิจกรรม ดังนี้  
1.  คนดีศรีสังคม : เป็นการร่วมกันวิเคราะห์คุณลักษณะของบุคคลจากแผ่นป้ายที่ก าหนดไว้และร่วมกันสรุปค าตอบ   
 1.1  น าใบความรู้เกี่ยวกับประวัติเรื่องราวของบุคคลที่ท าความดีให้กับสังคมประมาณ 15 คน จ านวน 15 แผ่น  
 1.2  ให้เยาวชนในฐานช่วยกันวางแผนอ่านใบความรู้เพื่อให้ช่วยกันจ าเกี่ยวกับประวัติบุคคลที่ท าความดีให้ได้มากที่สุดตาม

เวลาที่ก าหนดให้   
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 1.3  น าเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ท าความดีและผลงานที่ได้สร้างไว้ใส่ในแผ่นป้ายเป็นข้อความสั้น ๆ  
จ านวน 4 แผ่น และแผ่นที่ 5 เป็นค าเฉลย   

 1.4  น าข้อความจากข้อ3เสียบแผ่นป้ายไว้ในกระเป๋าผนังพร้อมให้เยาวชนเลือก เปิดแผ่นป้ายทีละแผ่นพร้อมทั้งช่วยกัน
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับบุคคลในแผ่นป้าย  

 1.5  เยาวชนร่วมกันสรุปบุคคลในแผ่นป้ายว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนเฉลย  
2.  ภาพปริศนา : เป็นการร่วมกันสังเคราะห์ส่วนประกอบของภาพและร่วมกันหาเหตุผลเพื่อลงความเห็นในการทายภาพปริศนา  
 2.1  ร่วมกันวางแผนและแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อท าการแข่งขันกัน   
 2.2  ผลัดกันเลือกให้เห็นรายละเอียดของภาพปริศนาที่ละส่วนและผลัดกันตอบว่าคือภาพอะไร   
 2.3  ในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และช่วยกันทายภาพปริศนา   
 2.4  ปฏิบัติกิจกรรมจนครบทุกภาพหรือจนกว่าจะหมดเวลา   
 2.5  ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม  
3.  ต่อภาพ : เป็นการร่วมกันหาชิ้นส่วนของภาพตัดต่อมาต่อเติมเพื่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์   

 3.1 ร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ   
 3.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 3.3 ต่อภาพให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อยหรือจนกว่าจะหมดเวลา  
 3.4 บอกเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับภาพที่ต่อสมบูรณ์แล้ว   
 3.5 ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม   
4.  จับคู่ภาพ : เป็นการเล่นร่วมกันโดยน าภาพทั้งหมดมาคว่ าและค้นหาคู่ภาพที่เหมือนกัน  
 4.1 วางแผนร่วมกันในการค้นหาคู่ภาพที่เหมือนกัน   
 4.2 เรียงภาพให้เห็นรูปภาพจะช่วยกันจ าต าแหน่งของภาพ   
 4.3 คว่ าภาพทั้งหมด   
 4.4 ช่วยกันค้นหาคู่ภาพที่เหมือนกัน ในเวลาที่ก าหนด  
 4.5 ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม   
กิจกรรมพาเพลิน : เป็นกิจกรรมที่ใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ มีกิจกรรม ดังนี ้ 
1.  ร าไทย 4 ภาค : เป็นการร่วมกันคิดลีลา ท่าร าประกอบเพลงอย่างอิสระในแต่ละภาค   
 1.1 ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปภาพการแสดงร าของไทย   
 1.2 ร่วมกันวางแผนและช่วยกันคิดท่าร าไทยประกอบเพลง   
 1.3 ผลัดกันออกมาเป็นผู้น าแสดงท่าร าไทยและให้คนอื่น ๆ ปฏิบัติตาม   
 1.4 ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 1.3 ซ้ า จนครบทุกคน   
 1.5 ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการร าไทยในแต่ละภาคและประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 
2.  แอโรบิควิถีไทย : เป็นการร่วมกันคิดและออกแบบการเคลื่อนไหว ท่าทางการออกก าลังกาย เลียนแบบความเป็นอยู่ของ

คนไทย   
 2.1  ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับใบความรู้ประกอบรูปภาพการด าเนินชีวิตแบบวิถีไทย   
 2.2  ร่วมกันวางแผนและช่วยกันคิดท่าทางวิถีไทยในการเต้นแอโรบิคประกอบเพลง  
 2.3  ผลัดกันออกมาเป็นผู้น าแสดงท่าทางวิถีไทยพร้อมทั้งบอกชื่อท่าและให้คนอื่น ๆ ปฏิบัติตาม  
 2.4  ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 2.3 ซ้ า จนครบทุกคน   
 2.5  ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตแบบวิถีไทยและประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม   
3.  บอกเล่าแสดงท่าทาง : เป็นการร่วมกันคิดการแสดงท่าทางตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายและแสดงออกอย่างอิสระตามค า

บอกเล่า   
 3.1  ฟังเร่ืองราวจากวิทยากร   
 3.2  ร่วมกันวางแผนและแบ่งบทบาทหน้าที่กันแสดง   
 3.3  แสดงท่าทางตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระและสอดคล้องกับการบอกเล่าเร่ืองราว   
 
 3.4 ผลัดเปลี่ยนบทบาทหน้าที่กัน   
 3.5  ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม   
4.  เสกสรรปั้นแต่ง : เป็นการร่วมกันสร้างผลงาน โดยจับคู่กันและสลับกันเป็นผู้น าผู้ตาม   

 4.1  เลือกจับคู่กับเพื่อนในกลุ่ม ยืนหันหน้าเข้าหากัน   
 4.2  ตกลงกันระหว่างคู่ของตนเองว่าใครจะเป็นผู้ปั้นและใครจะเป็นดินเหนียว  
 4.3  ผู้ปั้นมีหน้าที่สร้างสรรค์ดินเหนียวผู้ที่เป็นดินเหนียวมีหน้าที่แสดงท่าทางตามที่ผู้ปั้นจินตนาการ  
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 4.4  น าเสนอผลงานและสลับผลัดเปลี่ยนบทบาทหน้าที่กัน   
 4.5  ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม   
กิจกรรมภาษาพาสนุก : เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะทางด้านภาษามีกิจกรรม ดังนี้  
1.  ต่อภาพต่อค า : เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันเลือกภาพและค าให้สัมพันธ์กันแล้วน ามาแต่งเป็นประโยคให้สมบูรณ์  
 1.1 ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาพและค าร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่กัน   
 1.2 เรียงล าดับภาพและหาค ามาแต่งเป็นประโยคให้สมบูรณ์สัมพันธ์กับภาพตลอดจนต้องมีความเชื่อมโยงเป็นเรื่องราว

เดียวกัน   
 1.3  ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 1.2 ซ้ าจนครบทุกภาพและเป็นเรื่องราวที่เสร็จสมบูรณ์หรือหมดเวลา   
 1.4  อ่านเร่ืองที่ได้แต่งร่วมกัน   
 1.5  ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม  
2.  สร้างเร่ืองประกอบภาพ : เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันแต่งเรื่องราวจากภาพประกอบค าตามล าดับเหตุการณ์ให้สมบูรณ์  
 2.1  ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาพประกอบค าร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะแต่งและช่วยกันเรียงล าดับภาพ  
 2.2  ผลัดกันแต่งเรื่องราวให้มีความเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวเดียวกันและสอดคล้องกับภาพ  ประกอบค า วิทยากรจดบันทึก 

 2.3  ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 2.2 ซ้ าจนครบทุกภาพและเป็นเรื่องราวที่เสร็จสมบูรณ์หรือหมดเวลา   
 2.4 อ่านเร่ืองที่ได้แต่งร่วมกัน   
 2.5 ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม   
3.  เล่าเร่ืองจากภาพ : เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันเล่าเร่ืองราวให้สอดคล้องกับภาพและมีความต่อเนื่องกันให้เป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์ 

 3.1  ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาพร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะแต่งและแบ่งภาพกัน   
 3.2  ผลัดกันแต่งเรื่องราวให้มีความเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวเดียวกันและสอดคล้องกับภาพของตน วิทยากรจดบันทึก  

 3.3  ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 3.2 ซ้ า จนครบทุกภาพและเป็นเรื่องราวที่เสร็จสมบูรณ์หรือหมดเวลา   
 3.4  อ่านเร่ืองที่ได้แต่งร่วมกัน   
 3.5  ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม  
4.  เรียงร้อยถ้อยค า : เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันแต่งเรื่องราวตามหัวข้อที่ก าหนดไว้   
 4.1  วางแผนเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะแต่งร่วมกันตามหัวข้อที่ก าหนด  
 4.2  ผลัดกันแต่งเรื่องราวให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน วิทยากรจดบันทึก  
 4.3  ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 4.2 ซ้ า จนกระทั่งเร่ืองราวเสร็จสมบูรณ์ หรือหมดเวลา   
 4.4  อ่านเร่ืองที่ได้แต่งร่วมกัน   
 4.5  ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม  
กิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ) : เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซ่ึงร่วมกันคิดร่วมกันสร้างผลงานให้ออกมาเป็น

หนึ่งเดียวกัน มีกิจกรรม ดังนี้   
1.  ต่อเส้นเล่นไม่หยุด : เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันวางแผนและต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขในการห้ามพูดคุยกันในขณะที่หมุนเวียน

สับเปลี่ยนกันออกมาสร้างภาพให้สมบูรณ์ตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้   
 1.1  ร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับภาพที่จะวาดพร้อมทั้งแบ่งหน้าที่กันวาด   
 1.2  ข้อปฏิบัติในการวาดภาพคือ ห้ามยกสีขึ้นจากกระดาษ หากยกสีขึ้นจะยุติการวาดทันทีและให้คนต่อไปมาวาดต่อซ่ึงใน

ขณะที่วาดจะไม่มีการพูดคุยหรือปรึกษาหารือกัน    
 1.3  ผลัดกันออกมาวาดภาพทีละคนจนครบทุกคน   
 1.4  ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 1.3 ซ้ าจนกระทั่งภาพเสร็จสมบูรณ์   
 1.5  น าเสนอผลงานและร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม   
2.  ประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ : เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากการน าวัสดุ ธรรมชาติ วัสดุเหลือใช้ เศษ

วัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมผสานกันเพื่อสร้างผลงานอาจเป็นของเล่นหรือของใช้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 2.1  ร่วมกันวางแผนในการประดิษฐ์ของเล่น ของใช ้จากการนาวัสดุธรรมชาติ วัสดุเหลือใช้ เศษวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

ผสมผสานกันก็ได้   
 2.2  วาดแบบสิ่งประดิษฐ์ลงในกระดาษ และช่วยกันหาวัสดุที่ต้องการ   
 2.3  ร่วมกันประดิษฐ์ของเล่น ของใช ้  
 2.4  ตกแต่ง แก้ไข ปรับปรุง ผลงาน   
 2.5  น าเสนอผลงานและร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม    
3.  บล็อกไม้สร้างสรรค์ : เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันต่อเติมสร้างสิ่งจ าลองเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์จากหัวข้อที่ก าหนดไว้  
 3.1  เยาวชนร่วมกันวางแผนสร้างแบบจ าลองจากไม้บล็อกเพื่อแก้ไขสถานการณ์ตามหัวข้อที่ก าหนด  
 3.2  วาดแบบจ าลองลงในกระดาษ   
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 3.3  ร่วมกันสร้างสรรค์ไม้บล็อก   
 3.4  ตรวจสอบ และแก้ไข ปรับปรุงผลงาน  
 3.5  น าเสนอผลงานและร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม   
4.  ศิลปะดนตรี : เป็นกิจกรรมที่ให้ร่วมกันฟังเพลง หรือดนตรีบรรเลง และวาดภาพ โดยใช้จินตนาการให้สอดคล้องกับสิ่งที่ฟัง

ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน   
 4.1  ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9   
 4.2  ร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับภาพที่จะวาดให้มีความสอดคล้องกับบทเพลง  
 4.3  ผลัดกันออกมาวาดภาพทีละคนจนครบทุกคน   
 4.4  ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ  
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างความรัก ความสามัคคี  ยกย่อง ให้เกียรติกัน เห็นคุณค่า

ภายในตนเองและผู้อื่นส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งด้าน ร่างกายอารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
โดยร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาอ่อนโยน และ เข้าถึงทุกคน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   

ขั้นที่ 1 สร้างความคุ้นเคยด้วยการสนทนา พูดคุย และร้องเพลง   
ขั้นที่ 2 แนะน ากิจกรรม และสร้างข้อตกลงร่วมกัน   
ขั้นที่ 3 ร่วมกันวางแผน และแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ   
ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ร่วมกัน   
ขั้นที่ 5 ร่วมกันน าเสนอผลงาน   
ขั้นที่ 6 ร่วมกันสนทนา อภิปราย ซักถามเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติกิจกรรม  
ขั้นที่ 7 ร่วมกันทบทวนจุดเด่นจุดด้อยของการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในกลุ่ม  
ขั้นที่ 8 ร่วมกันน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาจุดด้อยของการปฏิบัติกิจกรรม 
บทบาทครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้เด็กด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ซ่ึงครูควรมีบทบาท

และหน้าที่ ดังต่อไปนี้   
1.  ครูจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มความสามารถ 
2.  ครูใช้ค าถามปลายเปิดและเป็นค าถามที่ให้เด็กได้รู้จักคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และรู้จักแก้ปัญหา   
3.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  
4.  ครูสร้างบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย และเป็นอิสระ   
5.  ครูเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้แสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสม   
6.  ครูให้ก าลังใจด้วยการชื่นชมเมื่อเด็กมุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติกิจกรรม   
7.  ครูควรคอยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่างทั่วถึงและช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น  
8.  ครูควรจัดกิจกรรมและจัดหาสื่อให้เหมาะสมตามวัย  
9.  ครูควรจัดหาสื่ออุปกรณ์ให้เพียงพอส าหรับการท ากิจกรรม   
10. ครูควรเปิดโอกาส และคอยให้ค าชี้แนะกับเด็กในการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  
11. ครูควรฝึกให้เด็กรับผิดชอบในการท างานร่วมกันกับผู้อื่น   
12. ครูควรจัดกิจกรรมโดยต้องค านึงถึงระยะเวลาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของเด็ก  
13. ครูควรประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กตามสภาพจริงและด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
14.  ครูควรให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก  
15.  ครคูวรพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
ประโยชน์ที่เด็กได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะช่วยให้เด็กได้รับประโยชน์และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนี ้  
1.  เกิดปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคลรอบข้างอย่างทั่วถึง  
2.  เห็นคุณค่าภายในตนเองและให้เกียรติเพื่อน  
3.  เกิดภาวะผู้น าผู้ตามสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
4.  ลดความเหลื่อมล้ าเด็กที่มีความสามารถต่างกัน  
5.  ช่วยกันระดมพลังสมอง ร่วมกันท างานเป็นทีม  
6.  เกิดความคิดที่กว้างไกล และหลากหลาย  
7.  เกิดทักษะกระบวนการคิดได้อย่างรอบด้าน  
8.  เปิดโอกาสให้เด็กแสดงศักยภาพอย่างอิสระ  
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9.  บทบาทหน้าที่ของทุกคนมีความส าคัญเท่าเทียมกัน  
10.  ท างานอย่างมีระบบ รู้จักการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน 
11.  เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ด้านความเอื้อเฟื้อ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี เป็นต้น  
12.  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
13.  มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้  
จากที่กล่าวมาข้างต้นการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม 

และสติปัญญาอีกทั้งส่งผลให้เด็กมีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร เข้าใจซ่ึงกันและกันสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในสถานที่ต่างๆ เช่น  
1.  กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เยาวชนไทยพุทธ และไทยมุสลิมเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน

ประมาณ 8,000 คน  
2.  ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนไทยพุทธ และ ไทยมุสลิมเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนประมาณ 600 คน 
3.  กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนประมาณ 240 คน  
4.  โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งพื้นราบ และบนดอยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนประมาณ 320 คน  
5.  โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) นักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนประมาณ 580 คน  
6.  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและชุมชนแออัดคลองเตย เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนประมาณ 150 คน 
จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่าหลังจากที่เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านไปในช่วงเวลาหนึ่ง

สังเกตได้ว่าเด็กจะมีความกระตือรือร้นและรู้จักวิธีการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบซ่ึงเมื่อเด็กได้ตอบแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
ได้แสดงความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่ากิจกรรมสนุก กล้าแสดงออก และท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีเด็กเกิดความผูกพันระหว่าง
ตนเองกับผู้ด าเนินกิจกรรมและระหว่างเพื่อนกับเพื่อนที่มาจากพื้นที่ที่ต่างกันหรือต่างศาสนากันตลอดจนเกิดความศรัทธา ความเชื่อใจและ
ไว้วางใจในการบอกเล่าเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่และมีการติดต่อส่งข่าวสารระหว่างกันอยู่เสมอ โดยที่เด็กมีพฤติกรรม 
ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจากเดิมแสดงท่าทีต่อต้านไม่เคารพ ก้าวร้าวกลับกลายเป็นมีความสามัคคี ผูกพัน ปองดองซ่ึงกันและกันและท ากิจกรรม
ร่วมกันจนส าเร็จ  

ในส่วนของผู้ด าเนินกิจกรรมหรือวิทยากรนั้นจากการสอบถาม พูดคุย พบว่ามีความภาคภูมิใจที่เด็กๆ เรียกว่าครูซ่ึงก่อนหน้านั้น
ตนเองมีความรู้สึกต่อต้านในรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมที่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาอ่อนโยน เข้าถึงทุกคน  ซ่ึงในภายหลังได้ให้
การยอมรับว่ากิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพัฒนาเด็กได้จริงจากการประเมินผลหลังท ากิจกรรมและยังสามารถพัฒนา
ตัวผู้ด าเนินกิจกรรมให้มีทักษะในการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติและมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้  

กระบวนการจัดกิจกรรมท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ด าเนินกิจกรรมเห็นคุณค่าของสื่อจากที่เคยโยนสื่อก็จะใช้สื่ออย่าง
ระมัดระวังดูแลรักษาและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากสื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ความคิดของผู้ใช้สื่อ 
สร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานและมีความเสมอภาคกันจนส่งผลท าให้เด็กมีความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมซ้ าๆ
และจากที่เคยด าเนินกิจกรรมวันละ 8 ฐานการเรียนรู้ ต้องเพิ่มเป็น 16 ฐานการเรียนรู้ เพราะมีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจชักชวนกันมา
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  

 
3. บทสรุป  

สภาพสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ขาดความมีส่วนร่วมระหว่างบุคคลจนก่อให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งในด้าน
ต่าง ๆ ดังนั้นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มปลูกฝังการอยู่ร่วมกันตั้งแต่เยาวชน เพราะเป็นวัยแห่งการเรียนรู้  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแนวของไฮสโคป (HighScope) เป็นการจัดกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
โดยมีครูเป็นผู้สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายด้วยสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน
สร้างเสริมประสบการณ์และได้น าเอาประสบการณ์เดิม เพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่จนสร้างองค์ความรู้เฉพาะตนได้ เน้นกระบวนการวางแผน 
ปฏิบัติ และทบทวนซ่ึงช่วยให้เด็กรู้จักการวางแผนและการท างานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบแก้ไข เพิ่มเติมข้อผิดพลาดได้ด้วย
ตนเอง 

จากการได้ลงมือปฏิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคพบว่า การจัดกิจกรรมตามแนวไฮสโคป (HighScope) นั้นช่วยให้เด็กได้มี
ปฏิสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยอมรับฟังความคิดเห็นระหว่างกันด้วยรูปแบบและวิธีการที่ให้เกียรติกันในบรรยากาศที่ยิ้มแยม้แจม่ใส 
พูดจาอ่อนโยน และเข้าถึงทุกคน ส่งผลให้เยาวชนเห็นคุณค่าภายในตนเองและเห็นคุณค่าของผู้อื่น เอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร รู้จักบทบาทหน้าที่  
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ท างานอย่างเป็นระบบด้วยการวางแผนปฏิบัติและ ทบทวนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  
สิ่งต่าง ๆ ร่วมกันอย่างสนุกสนานและมีความสุข  
 
 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที ่17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

123 

4. เอกสารอ้างอิง  
ผดุง กิตเจือจุน. (13 มกราคม 2562). สถานการณ์ปัจจุบันของเด็กและเยาวชนไทยน่าวิตกในอนาคตยิ่งน่าเป็น [ขา่ว]. สบืค้นจาก 

https://www.matichon.co.th/columnists/news_1313057  
วรนาท รักสกุลไทย. (19 เมษายน 2562). เรียนแบบ “ไฮสโคป” ตอบโจทย์เด็กยุคใหม่ [บทความ]. สืบค้นจาก  
 https://www.mommymore.com   
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550). การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวคิดไฮสโคป. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ ์ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ว.ีที.ซี. 

คอมมิวนิเคชั่น. 
สภาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2 กันยายน 2562). ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สอง 2562 [รายงานการส ารวจ]. สืบค้นจาก  
 https://www.nesdb.go.th  
ส านักงานนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). การเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ ์ 
 บริษัท เซเว่น พริ้นต้ิง กรุ๊ป จ ากัด. 
แสงดาว ถิ่นหารวงศ์. (8 สิงหาคม 2563). การเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติในรายวิชาวรรณคดีส าหรับเด็ก [วารสาร]. 

สืบค้น 8 สิงหาคม 2563 จาก http://hs.pbru.ac.th/phocadownloadpap/hs_magazine 
 
 
 

 

https://www.mommymore.com/


การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

124 

การพัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษา 
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏบิัติ 

Development of Executive Function Skills for Primary Students by Using Active Learning 
 อรธิดา ประสาร1 และอภิชาติ มุกดาม่วง2   

1สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

บทคัดยอ่ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ 1) แบบประเมินความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์
ข้อมูล โดย หาค่าความถี่ของการแสดงพฤติกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์แบบอุปมาน การสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่ออกแบบสามารถพัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของ
นักเรียน ครอบคลุม 3 ด้านหลัก ๆ คือ 1) ด้านความจ าที่น ามาใช้งาน 2) ด้านการยืดหยุ่นความคิด 3) ด้านการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาบ่อยในการเรียนรู้ของนักเรียนคือ ด้านการควบคุมการก ากับการท างาน การเริ่มการท างานด้วยตนเอง การวางแผน 
และความจ าที่น ามาใช้งาน  

ค าส าคัญ: ความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม, กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ 
 

Abstract  
The objective of this research was to promote Executive Function skills for primary students by using Active 

Learning. The samples were Pratomsuksa 3 students. The research instruments were: 1) the Evaluation Form of 
executive function skills, 2) the Learning Activity Management Plan. Data were analyzed by using the following statistic: 
frequency of behaviors, the qualitative synthesis, the analytic induction, the conclusions of data from phenomena in 
the classroom. The research findings found that: Learning Activities in this research promoted areas of Executive 
Function skills three primary dimensions, 1) Working Memory 2) Cognitive Flexibility, and 3) Behavior Appropriate. The 
Behaviors that are almost always a problem in students' classrooms are Task-Monitor Plan/Organize Initiate and Working 
Memory.  

Keywords: Executive Function Skills, Active Learning 
 
1. บทน า  

ความสามารถในการบริหารการรู้คิดอารมณ์ และพฤติกรรม เป็นความสามารถระดับสูงของสมองในการควบคุม ความคิด 
อารมณ์ การกระท าเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงสามารถพัฒนาได้ตั้งแต่อายุประมาณ 3 ขวบ ไปจนถึงสมองส่วนหน้าพัฒนาเต็มที่เมื่ออายุ 20 ปี 
(ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2561 : 83) นอกจากนั้น สุภาวดี หาญเมธี (2559 : 40) ระบุเกี่ยวกับการพัฒนาสมองส่วนของความสามารถ
ในการบริหารการรู้คิดอารมณ์ และพฤติกรรมของประเทศไทยที่รอไม่ได้นั่นคือการเรียนรู้แบบ Passive Learning ที่มุ่งประเด็นไปที่การสอน
ความรู้จากผู้สอนเป็นหลักท าให้สมองของเด็กถูกใช้ไปด้านเดียว คือ การท่องจ าเพื่อการสอบ และเกิดผลกระทบคือเด็กไทยวัยต่าง ๆ 
ถึงเกือบ 1 ใน 3 ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงนับตั้งแต่การเสพติดสารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่น้อยลงเรื่อย ๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
ขาดทักษะความสามารถในการท างานเมื่อเรียนจบ ดังนั้นเพื่อร่วมแก้ปัญหาที่ก าลังเพิ่มขึ้นนี้การพัฒนาสมองส่วนนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ 
วัยประถมศึกษาเป็นวัยที่ส าคัญในการสร้างความแข็งแรงให้แก่สมองในการเรียนรู้ การพัฒนาการบริหารการรู้คิดอารมณ์ และพฤติกรรม
เป็นการท างานของสมองในส่วนของการรู้คิด การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ควบคุมตนเอง แยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดี 
การบริหารจัดการอารมณ์และการหยั้งคิด ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดวินัย ความรับผิดชอบ ส่งผลต่อความส าเร็จในอนาคต เพราะ
นักเรียนสามารถควบคุมตนเองไดแ้ละมีเป้าหมายที่ชัดเจน  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทายจะช่วยพัฒนาการท างานของสมองส่วนหน้า การพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
ให้เป็นผู้ใฝ่ดีมีคุณธรรม ใฝ่รู้มีแรงบันดาลใจ มีฉันทะ และทักษะในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ ใฝ่สัมฤทธิ์ คิดเป็นท าเป็น 
แก้ปัญหาได้ เป็นพลเมืองดี การพัฒนาการบริหารการรู้คิดอารมณ์ และพฤติกรรม ตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้เด็กพัฒนาสมองในส่วนที่ท าหน้าที่
เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับการคิดการตัดสินใจ การเรียนรู้ ควบคุมความคิดการกระท าให้ส าเร็จตามเป้าหมาย หากเจออุปสรรค ในระหว่างการ
เรียนหรือการท างานก็มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผ่านพ้นอุปสรรคนั้น  ๆ ได้ ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน
เด็กไม่ค่อยได้พัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมจะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม ๆ ท าซ้ า ๆ เด็กไม่ค่อยได้เผชิญ
กิจกรรมที่มีความหลากหลาย มีความท้าทายซ่ึงส าคัญต่อการพัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของ
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นักเรียนอย่างยิ่ง อัญจลา จารุมิลินท (เว็บไซต์) ระบุกลยุทธ์ในการสอนที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และ
พฤติกรรมมี 3 ประเด็น คือ 1) ครูจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนน าสิ่งที่เรียนไปใช้ 2) ครูจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์การอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การท าโครงงาน 3) การจัดกิจกรรมที่ฝึกการใช้ทักษะการคิดที่ยากและท้าทายขึ้น เช่น การคิดตัดสินใจ 
การจัดล าดับ การต้ังเป้าหมาย การกระตุ้นความรู้เดิมให้เกิดการถ่ายโยงความรู้ การเข้าใจและรับรู้ถึงกระบวนการคิดของตนเอง ครูควรเป็น
ความส าคัญในการกระตุ้นและพัฒนาให้ความสามารถในการบริหารการรู้คิดอารมณ์ และพฤติกรรมให้มีความแข็งแรงและเกิดการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ                       

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และผ่านการลงมือปฏิบัติเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
และเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การพัฒนาความจ าขณะท างานของนักเรียนจ าเป็นเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมที่มีกฎกติกา การเล่น
บทบาทสมมติ การเชื่อมโยงสู่ประสบการณ์จริงจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และการพัฒนา ความสามารถในการบริหารการรู้คิดอารมณ์ 
และพฤติกรรมหากได้รับการพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้เด็กพัฒนาสมองในส่วนที่ท าหน้าที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับการคิดการตัดสินใจ 
การเรียนรู้ ควบคุมความคิดการกระท าให้ส าเร็จตามเป้าหมาย หากเจออุปสรรคในระหว่างการเรียนหรือการท างานก็มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผ่านพ้นอุปสรรคนั้น ๆ ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้เรียนได้เผชิญในกิจกรรมที่หลากหลายมีความท้าทายซ่ึงส าคัญต่อการพัฒนาความสามารถ
ในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กในยุคปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ จ านวน 24 คน 
ขอบเขตของเน้ือหาในการวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย เนื้อหาเกี่ยวกับการอ่านและตอบค าถาม ดังนี้  

1) การอ่านและตอบค าถามจากนิทาน 2) การเล่าเรื่องจากภาพและตอบค าถามจากเร่ืองที่เล่า 3) การแสดงบทบาทสมมติจากการเล่านิทาน  
วิธีการด าเนินการวิจัย ด าเนินการวิจัยโดยจะใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน วงจรวิจัย PAOR ดังนี้ ขั้นวางแผนการปฏิบัติ 

(Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกตกิจกรรมของการปฏิบัติ (Observation) สะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflection) 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  

1.  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม 
(Executive Function skills) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ 

2.  สร้าง พัฒนา และหาคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประเมินโดยครูผู้สอน  

3.  ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม ให้แก่นักเรียนในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) วงจรวิจัย PAOR โดยใช้วงจรการวิจัย ดังนี้ ขั้นวางแผนการปฏิบัติ 
(Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกตกิจกรรมของการปฏิบัติ (Observe) สะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflection) ในการด าเนินการวิจัย  

ความสามารถในการบรหิารการรู้คิด อารมณ ์และพฤติกรรม 
1)  การยั้งคิด (Inhibit)  
2)  การรู้จักประเมินตนเอง (Self-Monitor)  
3)  การยืดหยุ่นความคิด (Shift)  
4)  การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  
5)  การริเร่ิม (Initiate)  
6)  ความจ าที่น ามาใช้งาน (Working Memory)  
7)  การวางแผน (Plan/Organize)  
8)  การควบคุม การก ากับการท างาน (Task-Monitor)  
9)  การจัดระบบหรือการจัดการวัสดุอุปกรณ์ (Organization of 
Materials) (Gioia, Isquith, Guy & Kenworthy, 2015) 
  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมอืปฏิบตัิ 
1)  การอ่านและตอบค าถามจากนิทาน  
2)  การเล่าเรื่องจากภาพและตอบค าถามจากเรื่องที่เล่า 
3)  การแสดงบทบาทสมมติจากการเล่านิทาน  
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ไม่แสดงพฤติกรรม 

แสดงพฤติกรรมบางครั้ง 

แสดงพฤติกรรมบ่อย 

0 
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Inhibit Shift WM 

Self-Monitor Emotional Control Task-Monitor 

Initiate Plan Organization of Materials 

4.  ครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประเมินความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม ของนักเรียน
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

5.  ผู้วิจัยและครูผู้สอนประชุมและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการบริหาร
การรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

6.  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์การวิจัย ดังนี้  
 6.1 ความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาด้วยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ผู้วิจัยตรวจแบบประเมินความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม หาค่าเฉลี่ย 
และคิดเป็นร้อยละ และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์แบบอุปมาน (Analytic induction) การสรุปข้อมูลจาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  

 6.2  การสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้สอนตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) วงจรวิจัย PAOR ดังนี้  
ขั้นวางแผนการปฏิบัติ (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกตกิจกรรมของการปฏิบัติ (Observe) สะท้อนผลการปฏิบัติการ
(Reflection) นอกจากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจาการผลการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้สอน และผลการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้เรียนโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 

  
6. ผลการวิจัย  

การสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการวิจัยนี้ พัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม 
3 ด้านหลัก ๆ คือ 1) ด้านความจ าที่น ามาใช้งาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้ความจ าระยะสั้นระยะยาว ให้ความสนใจจัดล าดับ
ความส าคัญความสนใจจดจ่อ การจดจ าข้อมูล และการจัดระเบียบการท างาน 2) ด้านการยืดหยุ่นความคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายในการท ากิจกรรม การสร้างสรรค์เรื่องราว การวางแผน การแก้ปัญหาจากการแสดงบทบาทสมมติ  
การจัดการในการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน การคิดแบบยืดหยุ่น และมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3) ด้านการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
การควบคุมอารมณ์ ความตั้งใจและใส่ใจในการท างาน สามารถท างานให้ส าเร็จและคิดโดยพิจารณาก่อน ไม่รีบร้อน ยับยั้งตนเอง  
ตรวจสอบตนเองการก ากับตนเอง  

ผู้วิจัยพบพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในชั้นเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม 
ผลการศึกษาแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  แผนภาพพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในชั้นเรียนของนักเรียน จ านวน 24 คน 
  
 จากแผนภาพที่ 1 พบว่า นักเรียนจ านวน 6 คน แสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาบ่อยด้านความจ าที่น ามาใช้งาน  (Working 
Memory) คือ การจดจ าข้อมูลเกี่ยวกับนิทาน การคิดวิเคราะห์ตอบค าถามจากเรื่องราว ความจ าที่น ามาใช้งาน การประมวล และเรียกใช้
ข้อมูลในหน่วยความจ าออกมาใช้ตามสถานการณ์ที่ต้องการ นักเรียนจ านวน 14 คน แสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาบ่อยด้านการควบคุม 
การก ากับการท างาน (Task-Monitor) คือ การตรวจสอบความผิดพลาด การตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ความผิดพลาดของ
การเขียนสะกดค า และการให้ความสนใจในรายละเอียด นักเรียนจ านวน 8 คน แสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาบ่อยด้านการริเริ่ม (Initiate) 
คือ การเริ่มการท างานด้วยตนเอง การคิดริเร่ิมลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง การริเร่ิมการเล่าเรื่องราวที่ก าหนดเง่ือนไข การลงมือท าทันทีโดย
ครูไม่ต้องบอก การเริ่มท างานด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับการกระตุ้นเตือน นักเรียนจ านวน 9 คน แสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาบ่อย

เลขที่ 
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ด้านการวางแผน (Plan/Organize) คือ การวางแผนจัดระบบความคิด การท างาน การตั้งเป้าหมายการท างานที่ได้รับมอบหมาย การด าเนินการ
อย่างเป็นระบบขั้นตอน รวมถึงความสามารถในการจัดการความคิดในการพูด และการเขียน และความเข้าใจประเด็นหลักในการน าเสนอ 
หรือประเด็นหลักในการเขียน  
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

ครูผู้สอนประเมินและสังเกตพฤติกรรมที่เป็นปัญหาบ่อยของนักเรียน คือ ด้านการควบคุมการก ากับการท างาน การเริ่มการท างาน
ด้วยตนเอง การวางแผน และความจ าที่น ามาใช้งาน สอดคล้องกับ ฐาปณีย์ แสงสว่าง (2559 : 14-28) ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะ
การบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  พบว่า ตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารการรู้คิดอารมณ์และ
พฤติกรรม จัดเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1) การรู้คิด ตัวบ่งชี้การริเร่ิม ความจ าในการท างาน การวางแผน/จัดระบบ การจัดระเบียบวัสดุและ
การตรวจสอบงาน 2) การก ากับอารมณ์ตัวบ่งชี้การปรับเปลี่ยน และการควบคุมอารมณ์และ 3) การก ากับพฤติกรรม ตัวบ่งชี้การตรวจสอบ
ตนเอง และการยับยั้ง ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนด้านความจ าน ามาใช้งาน จากการศึกษาพบว่า นักเรียนต้องใช้เวลานานในการจดจ า
เรื่องราว ในการเล่าเรื่องราวต่อเนื่องจากเพื่อน การเพิ่มเติมตัวละครจากเร่ืองราว สอดคล้องกับ Carriedo, et al. (2016 : 666-678) ระบุว่า 
พัฒนาการของสมองมีการพัฒนาอย่างมากในวัยแรกเกิดถึง 5 ขวบ มีการพัฒนาต่อเนื่องถึงวัยผู้ใหญ่ สมองส่วนหน้าควรถูกพัฒนาให้เกิด
การท างานของสารสื่อประสาทอย่างมีประสิทธิภาพในวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ความจ าในการใช้งานจะถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ส่งผลต่อความจ าที่ใช้ในการเรียนรู้ ซ่ึงจากผลการศึกษาจึงสอดคล้องกับประเด็นความจ าในการน ามาใช้งาน คือ หากนักเรียนมีปัญหา
เกี่ยวกับความจ าน ามาใช้งานนักเรียนจะมีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิจดจ่อในการท างาน การควบคุมก ากับตนเองในการท างาน การวางแผน และ
การเริ่มต้นท างานด้วยตนเอง จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการด าเนินงานให้ส าเร็จ นอกจากนั้น Banich (2009 : 89) กล่าวถึง
การท างานของสมองเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมซ่ึงเป็นการน าพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายโดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ที่ไม่ใช่กิจวัตรประจ าวัน สมองจะมีการจัดล าดับความส าคัญการยับยั้งพฤติกรรมที่คุ้นเคยที่แสดงออกไปโดยทันทีจะท าให้
สร้างความคิดว่าสิ่งใดส าคัญตามล าดับและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมที่ควรท าความสามารถคิดสลับสับเปลี่ยนเมื่อเจอปัญหาอุปสรรค
หาทางออกที่หลากหลายจัดการข้อมูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมที่ออกแบบสามารถพัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียน ครอบคลุม 3 ด้าน
หลัก ๆ คือ 1) ด้านความจ าที่น ามาใช้งาน 2) ด้านการยืดหยุ่นความคิด 3) ด้านการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับ นวลจันทร์ 
จุฑาภักดีกุล (2558) ระบุว่า ความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับความส าเร็จของเด็ก  เด็กต้องรู้จัก
ยับยั้งควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้แสดงออกอย่างเหมาะสม และคาดการณ์ถึงผลที่จะตามมาหลังจากกระท าไปแล้วจะท าให้เด็ก  
ประสบความส าเร็จในการเรียนและการท างาน กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาสอดคล้องกับองค์ประกอบหลักในการพัฒนา
ความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมตามที่ Luria (1966, as cited in Purdy, 2011) ระบุองค์ประกอบหลักไว้ 
4 องค์ประกอบ คือ การวางเป้าหมายที่ชัดเจน การวางแผนอย่างเป็นล าดับขั้น การยืดหยุ่น และการควบคุมตนเอง นอกจากนั้น Calero 
Gómez-Pérez, & Sierra (2017 : 9-20) พบว่า การฝึกสมาธิส่งผลต่อการเรียนรู้ และความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และ
พฤติกรรม สอดคล้องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555 : 3-4) ระบุ ความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และ
พฤติกรรมเป็นความสามารถในการใช้กระบวนการทางความคิด ความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ การประมวลความคิดเข้ากับความรู้ 
การวิเคราะห์ที่จะควบคุมและก ากับความสามารถและพฤติกรรมอื่น ๆ ความสามารถที่จะริเริ่มและหยุดพฤติกรรม ควบคุม สั่งการ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเท่าที่จ าเป็นและวางแผนพฤติกรรมในอนาคตเมื่อต้องเผชิญกับงานหรือสถานการณ์ที่ยากล าบาก ซ่ึงความสามารถ
ในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม ถูกน ามาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวางแผน การจัดการเกี่ยวกับเวลา การท างาน
ก่อนหลัง การท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือการท างานเป็นทีม  การวิเคราะห์ การประเมินว่าต้องท า
อย่างไร การทบทวนความคิดหรืองานที่ท าว่าบกพร่องอย่างไรแล้วเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ท างานให้เสร็จตรงเวลา การรู้จังหวะ  
ในการพูดและถาม การรอคอยที่จะพูดและถาม การค้นหาความรู้ใหม่ ดังนั้นกิจกรรมที่ด าเนินในชีวิตประจ าวันจึงมีความสอดคล้องน ามา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์และพัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่องและเต็มตามศักยภาพ 

 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน ์ 

1.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาโดยค านึงถึงการพัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด 
อารมณ์ และพฤติกรรมทั้ง 9 ด้าน ให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนผ่านประสบการณ์การเล่น การแก้ปัญหา การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรง
เพราะเร่ืองราวที่ผ่านประสบการณ์ตรงของนักเรียนจะพัฒนานักเรียนให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิด
สร้างสรรค์ 

2.  การประเมินความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ ครูจ าเป็นต้องสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด  
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การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การท างานเป็นทีม 
และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

Active learning management that affects of mathematics achievement, teamwork,  
and attitude towards mathematics for grade 7 students 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ  

Active Learning 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
3) ศึกษาการท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และ 4) ศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning  
ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนความรู้เดิม การแสวงหาความรู้ใหม่ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการแสดงผลงาน สะท้อนคิด แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัดการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ต้องพึ่งพากัน  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีการแบ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ และท างาน
ร่วมมือกันและตัดสินใจร่วมกัน ตามล าดับ และ 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ มี
ประโยชน์และน่าเรียน รู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ และอยากเข้าเรียนทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  การท างานเป็นทีม เจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ 

 
Abstract 

This research aims 1) to compare mathematics achievement before and after using active learning 2) to 
compare mathematics achievement with criteria 3) to study teamwork, and 4) responsibility after using active 
learning of grade 7. Research instruments consist of lesson plan about active learning which has 4 steps, including 
reviewing previous knowledge, the pursuit of new knowledge, knowledge exchange, and the reflection of the 
achievement. The mathematics achievement test, the questionnaire about teamwork, and attitude toward 
mathematics. Analyze data by mean, standard deviation, and t-test. The result found that 1) students in grade 7 had 
mathematical achievement after managing Active Learning higher than before Active Learning management was 
statistical significance at the level of .05 2) They had mathematical achievement after using active learning was 
higher than the criterion of 70 percent with statistical significance at the level of .05 3) They had teamwork after 
using active learning overall at high level, when consider each item found that the student’s relationship depends 
on each other at a highest level, then there are divided duties and responsibilities, completion the assigned duties, 
and 4) work together and make joint decisions respectively. Finally, they had attitude towards mathematics overall 
at a high level, when consider each item then found that the student’s happy to learn mathematics at a high level, 
then there are felt that mathematics is useful and interesting subject. They felt fun with mathematics activities, and 
they want to attend in every mathematics class respectively. 

Keywords : active learning,  mathematics achievement,  teamwork, attitude towards mathematics 
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1. บทน า 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู ้“ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ที่ครูสอน ไม่ได้ 

นักเรียนต้องเรียนเอง หรือพูดใหม่ว่าครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวก ในการเรียนรู้ ให้นักเรียน เรียนรู้
จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง (วิจารณ์ พานิช, 2555 : 14) ซ่ึงสอดคล้องกับ
คณิตศาสตร์ มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐาน ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียม กับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 1) อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผ่านมา ยังมีปัญหาหรือไม่ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวัง 
ดังจะเห็นได้จากสถิติทางการศึกษาของนักเรียน โดยค่าสถิติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ซึ่งจัดทดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.30 ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560: 1) แสดงให้เห็นว่า นักเรียน 
มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย โดยให้ความส าคัญกับผู้เรียน ให้ผู้เรียน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกันเอง เน้นการเรียนรู้จากการลงมื อ
ปฏิบัติจริงและใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้าง องค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเองและสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์
อื่นๆ ได้บทบาทของผู้สอนเป็น เพียงผู้อ านวยความสะดวก และเป็นผู้วางแผนในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเท่านั้น เป็นการเรียนรู้แบบ 
Active Learning (ปรียานุช พรหมภาสิต, 2559 : 9) ซ่ึงสอดคล้องกับการเรียนโดยลงมือท า เริ่มที่การคิดแล้วมีกิจกรรมทั้งการคิดและ
การลงมือท าทางกายที่ซับซ้อนตามมา การเรียนโดยลงมือท าจึงหมายถึงการเรียนแบบที่ใจจดจ่ออยู่อยู่กับเรื่องนั้น ทั้งรับรู้กระบวนการที่ เกิด 
และรับรู้ผลที่เกิด น ามาใช้ตอบค าถามที่ตนตั้งขึ้นในใจ เกิดเป็นการเรียนรู้ขึ้น การเรียนโดยลงมือท าแม้จะเกิดการรับรู้ที่ดี อยู่ที่การท าให้ศิษย์
น าเอาการรับรู้มาท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างลึก และเช่ือมโยงกว้างขวาง ตามระดับพัฒนาการทางสมองของศิษย์ (วิจารณ์ พานิช, 2556 : 
10) และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการ และกิจกรรมที่จะท าให้
ผู้เรียนท ากิจกรรมต่างๆมากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับ
เพื่อนๆ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จทางด้านวิชาการ เกิดทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่
ในระดับที่สูงขึ้น เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน และเกิดแรงจูงใจต่อการเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมวิชาการ , 
2552 : 2)  สอดคล้องกับการเรียนให้ได้ทักษะต้องปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นผู้น าและเรียนเป็นทีม และครูลดบทบาททางการสอน เปลี่ยนเป็นโค้ช
และให้ข้อเสนอแนะ (วิจารณ์ พานิช, 2556 : 39)  

จากที่กล่าวมาข้างต้น และเนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บางส่วนยังไม่เข้าใจการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การท างานเป็นทีม และเจตคติ
ต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และเพื่อศึกษาการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

3.  เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
4.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สมมติฐานการวิจัย 
1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

learning 
2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning                         

สูงกว่าเกณฑร์้อยละ 70 
 

https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3865
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังบัว โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง และโรงเรียน
บ้านท่าพุทรา กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

ด้านเนื้อหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบ่งเป็นเนื้อหาเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนรู้จัก
สมการ 1 ชั่วโมง การเขียนนิพจน์พีชคณิต 1 ชั่วโมง สมการและค าตอบของสมการ 1 ชั่วโมง สมบัติของการเท่ากัน 1 ชั่วโมง การแก้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว 2 ชั่วโมง และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 2 ชั่วโมง 

ด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์,  การท างานเป็นทีม,  เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
ด้านเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังบัว โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง และโรงเรียนบ้านท่าพุทรา  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ซ่ึงมีนักเรียน จ านวน 31 คน 
เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย  
1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ครูลด

บทบาทในการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เคลื่อนไหวร่างกายมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผู้เรียนเรียนรู้และสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง 
คิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองโดยเชื่อมโยงจากประสบการณ์ที่ได้ลงมือท า มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ในระดับที่สูงขึ้น เกิดเจตคติที่ดี
ต่อวิชาที่เรียน และเกิดแรงจูงใจต่อการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้เป็นแผนรายชั่วโมง จ านวน 8 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ มี 4 ขั้น ได้แก่ การทบทวนความรู้เดิม การแสวงหาความรู้ใหม่ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ และการแสดงผลงาน สะท้อนคิด 

2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ โดยมีค่าความเท่ียงตรง เท่ากับ 1.00 เท่ากันทุกข้อ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.79 ความยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.33 - 0.73 
และอ านาจจ าแนก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.30 

3.  แบบวัดการท างานเป็นทีม เป็นแบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ    
ความเท่ียงตรง มีค่า 1.00 เท่ากันทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.72 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
- การท างานเป็นทีม 
- เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

   การจัดการเรียนรู้แบบ active learning                         
มี 4 ขั้นตอน คือ                                              
1. การทบทวนความรู้เดิม                                 
2. การแสวงหาความรู้ใหม่                                    
3. การแลกเปลี่ยนความรู้                                      
4. การแสดงผลงาน สะท้อนคิด                                                                                                                                                                                          
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4.  แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบสอบถาม เปน็แบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 8 ข้อ ความเที่ยงตรง เท่ากับ 
1.00 เท่ากันทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.71 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 8 ครั้ง คาบ/ชั่วโมง 
3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

แบบวัดการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test dependent)  
2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test one group)  
3.  การศึกษาการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 4.50 - 5.00 หมายถึง การท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมากที่สุด 
 3.50 - 4.49   หมายถึง การท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมาก  
 2.50 - 3.49   หมายถึง การท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49   หมายถึง การท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อย 
 1.00 - 1.49  หมายถึง การท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อยที่สุด 

 
6. ผลการวิจัย 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส าหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 พบผลดังตาราง 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ n X  S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 31 7.35 2.69 
20.32 .00 

หลังเรียน 31 15.26 2.08 
 p<.05 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 20.32 และ Sig=.00 

 
2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ พบผลดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ 
 n k X  S.D. t Sig 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 31 14 15.26 2.08 3.37 .02 
p<.05 
   

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.26 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.08 โดยมีค่า t = 3.37 และ ค่า Sig. = 0.02 
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3.  การศึกษาการท างานเป็นทีม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบผลดัง
ตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การท างานเป็นทีม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
การท างานเป็นทีม X  S.D. ความหมาย 

1. ข้าพเจ้าท างานร่วมมือกันและตัดสินใจร่วมกัน 3.80 0.61 มาก 
2. ข้าพเจ้าเคารพกติกาของกลุ่ม 3.70 0.60 มาก 
3. ข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ต้องพึ่งพากนั 3.90 0.84 มาก 
4. ข้าพเจ้ามีความกระตอืรือร้นในการท างานกลุ่มที่จะชว่ยให้งานส าเร็จ 3.67 0.55 มาก 
5. ข้าพเจ้าใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ร่วมกันวางแผนงาน 3.60 0.67 มาก 
6. ข้าพเจ้ามกีารแบ่งภาระหนา้ที่และความรับผิดชอบ 3.83 0.65 มาก 
7. ข้าพเจ้าท างานตามหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 3.83 0.75 มาก 
8. ข้าพเจ้าเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี 3.30 0.75 ปานกลาง 
9. ข้าพเจ้ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มและกลุ่มอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา 3.63 0.61 มาก 
10. ข้าพเจ้ามีส่วนรว่มในการท าให้ผลงานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด 3.40 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.67 0.68 มาก 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.67 และ S.D. = 

0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความสัมพันธ์ที่ต้องพึ่งพากันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.90 และ S.D. = 0.84) รองลงมาเป็น มีการ
แบ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ (X = 3.83 และ S.D. = 0.65) ท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ (X  =3.83 และ S.D. = 
0.75)  และท างานร่วมมือกันและตัดสินใจร่วมกัน ( X  = 3.80 และ S.D. = 0.61) ตามล าดับ 
 

4.  การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบผล
ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เจตคติต่อคณติศาสตร ์ X  S.D. ความหมาย 

1 ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้เรียนคณิตศาสตร์   4.30 0.64 มาก 
2. ข้าพเจ้าอยากเข้าเรียนทกุครั้งที่มีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  4.00 0.62 มาก 
3. ข้าพเจ้าความกระตอืรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้คณิตศาสตร์ 3.83 0.64 มาก 
4. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีม่ีประโยชน์และน่าเรียน 4.20 0.81 มาก 
5. ข้าพเจ้ารู้สึกสนกุกับกิจกรรมที่เกีย่วขอ้งกับคณิตศาสตร์ 4.20 1.00 มาก 
6. ข้าพเจ้ารู้สึกชอบเมื่อเรียนคณิตศาสตร์ 2.97 0.62 ปานกลาง 
7. ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาที่เกีย่วกบัคณิตศาสตร์ 3.27 0.69 ปานกลาง 
8. ข้าพเจ้าไม่ท้อถอยในการท ากิจกรรมคณิตศาสตร์เมื่อพบอุปสรรค 3.23 0.50 ปานกลาง 

รวม 3.75 0.69 มาก 
  

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.75 และ S.D. = 0.69) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความสุขที่ได้เรียนคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.30 และ S.D. = 0.64) รองลงมาเป็น รู้สึกว่า
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์ และน่าเรียน ( X = 4.20 และ S.D. = 0.81) รู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ (X  = 4.20 
และ S.D. = 1.00) และอยากเข้าเรียนทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (X = 4.00 และ S.D. = 0.62) ตามล าดับ 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05 ผลดังกล่าว เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ซ่ึงมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม หมายถึง การทบทวนความรู้ก่อนหน้าที่



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
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เคยเรียนมา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าสู่เนื้อหาใหม่ ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ หมายถึง การที่นักเรียนได้ท า
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ครูผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ เพลง หรือกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสนใจต่อความรู้ใหม่ ขั้น ตอนที่ 3  
การแลกเปลี่ยนความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การที่นักเรียนและสมาชิกภายในห้องเรียนท ากิจกรรมร่ วมกัน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 
กลุ่มที่มีความสามารถต่างกัน กลุ่มละเท่าๆ กัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม และขั้นตอนที่ 4 
การแสดงผลงาน สะท้อนคิด หมายถึง การน าเสนอแนวคิด หรือผลงาน ที่สมาชิกภายในกลุ่มร่วมมือกันคิดและจัดท าขึ้น น ามาอภิปราย
หน้าชั้นเรียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และแลกเปลี่ยนแนวคิดของสมาชิกแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน หลังจากการให้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
หลังน ามาแลกเปลี่ยนความรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสาสนา เจริญไทย (2557) และวิทยา มิหอมมิ 
และคณะ (2558) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลดังกล่าว เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ครูลด
บทบาทในการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เคลื่อนไหวร่างกายมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผู้เรียนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
คิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองโดยเชื่อมโยงจากประสบการณ์ที่ได้ลงมือท า ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับ สุชาดา แก้วพิกุล (2555) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้การจัดการเรียนการสอนอย่าง
กระตือรือร้น โดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมอง สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และศิริมา 
วงษ์สกุลดี (2558) พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เร่ือง สถิติสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความสัมพันธ์
ที่ต้องพึ่งพากันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น มีการแบ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ และ
ท างานร่วมมือกันและตัดสินใจร่วมกัน ตามล าดับ ผลดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งผลให้นักเรียนสามารถ
ท างานเป็นทีมได้ ท างานหรือกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สอดคล้อง
กับ อุเทน ทักคุ้ม และคณะ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระบวนการคิดวิเคราะห์ระหว่างการสอน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นกับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบกระตือรือร้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระบวนการคิดวิเคราะห์สูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
เนื่องจากการเรียนแบบกระตือรือร้นนักเรียนได้มีโอกาสในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ ร่วมกันท ากิจกรรมที่ประกอบด้วย
เทคนิคที่หลากหลายเช่นการอภิปรายกลุ่มเกม 

4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความสุข 
ทีไ่ด้เรียนคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น รู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์และน่าเรียน รู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับคณิตศาสตร์ และอยากเข้าเรียนทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดับ ผลดังกล่าว เนื่องมากจากขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงจะท าให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และ
เกิดแรงจูงใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับ อรษา เจริญยิ่ง (2560) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
หลังการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยรวมอยู่ในระดับดี พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเรียนรู้ขั้นตอนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนจะช่วยให้ทุกคนมีประสบการณ์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตเป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ คณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาอื่นๆ อีกมาก 
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ผู้สอนควรสังเกตและ

ควรให้ค าแนะน าในกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจ 
2.  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในขั้นการแสดงผลงาน สะท้อนคิด ผู้สอนควรตรวจความรู้ที่ผู้เรียน

น าเสนอ และคอยเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ 
3.  สามารถน าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปประยุกต์ใช้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ หรือสาระการเรียนรู้

อื่นๆ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
1.  ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการการพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตรโ์ดยใช้จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
2.  ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะอื่นๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ ความใฝ่เรียนรู้ ความรับผิดชอบ โดยใช้

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
3.  การน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ มาบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ Active Learning 
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การพัฒนาครูด้านอาชญาวิทยาว่าด้วยทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 
Development of Criminological Teachers on Free Will Theory in Conjunction  

with Criminal Law-Section 59 
นิโรธรี  จุลเหลา1 

1สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาจุดร่วมและความแตกต่างระหว่างทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 

ว่าด้วยเจตนา แสวงหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบทฤษฎีเจตจ านงอิสระและมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  และ
แสวงหาประเด็นการพัฒนาเชิงวิชาการ โดยใช้กรอบทฤษฎีเจตจ านงอิสระและมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า จุดร่วมของทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 คือ กล่าวถึงองค์ประกอบภายในคล้ายคลึงกัน 
ซ่ึงตีความเป็นเรื่องเดียวกัน คือ เรื่องเจตนา หลักปัจเจกชน การตัดสินใจเลือกการกระท าหรืองดเว้นการกระท าด้วยตนเอง เป็นส่วน 
ที่ต่อเนื่องกัน เริ่มจากเจตจ านงอิสระ เจตนา ไปจนถึงกฎหมายอาญามาตรา 59 ที่เป็นการป้องกันการใช้สิทธิเกินส่วน และเกิดในช่วง
ระยะเวลาใกล้เคียงกัน คือ ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 18 ส่วนความแตกต่าง ได้แก่ ด้านประเภทของการควบคุมทางสังคม  ทฤษฎีเจตจ านง
อิสระ บรรทัดฐานทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ ส่วนกฎหมายอาญามาตรา 59 เป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นทางการ ด้านระดับการลงโทษ 
ทฤษฎีเจตจ านงอิสระ ลงโทษผู้กระท าผิด โดยยึดหลักว่าผู้กระท าผิดทุกคนมี “เจตนา” ในการลงโทษ จึงลงโทษแบบเหมาะสมกับความผิด 
(let the punishment fit the crime)  ลงโทษโดยพิจารณาที่ “ผลลัพธ์ของการกระท าผิดโดยเจตนา” เท่านั้น มิได้ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้กระท าผิด ในขณะที่กฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค 4 ในเรื่องของประมาท จะเห็นได้ว่าอัตราโทษลดลงจากการกระท า 
โดยเจตนา แต่ก็ยังรับโทษอยู่ เนื่องจาก ความประมาทถือว่าไม่ได้ใช้เจตนาอย่างเต็มที่ แต่ก็มีผลให้เกิดความเสียหาย จึงต้องยังรับผิดอยู่  
แต่อัตราโทษเบาลงกว่าเจตนา ด้านรายละเอียดสาระส าคัญ ทฤษฎีเจตจ านงอิสระสามารถใช้อธิบายเจตนาพิเศษและมูลเหตุจูงใจได้อย่าง
ชัดเจนกว่ากฎหมายอาญามาตรา 59และทฤษฎีเจตจ านงอิสระกล่าวถึง“ความคุ้มค่าในการตัดสินใจกระท าผิด”ในขณะที่กฎหมายอาญา
มาตรา 59 มิได้กล่าวถึง  

ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  1) ครูผู้สอนจะต้อง อธิบายรากฐานที่มาของกฎหมาย ไม่ใช่เน้น
การอธิบายเพียงตัวบทเพียงอย่างเดียว 2) ควรมีการสอนผู้เรียน โดยขยายความเรื่อง ความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย เจตนาพิเศษ มูลเหตุจูงใจ 
3) ผู้สอนต้องเข้าใจ 2 ประเด็นเปรียบเทียบนี้ได้อย่างชัดเจน อาจยกตัวอย่างประเด็นส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เช่น เรื่องการพิจารณา
ความของศาล  

ประเด็นการพัฒนาเชิงวิชาการ ได้แก่ 1) การป้องกันการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิด 2) เจตนาพิเศษ 3) การพิสูจน์ทราบทาง
เจตนา และ 4) การยกร่างหรือพัฒนากฎหมายอาญามาตรา 59 ควรน าประเด็นเรื่อง “ความคุ้มค่าในการกระท าผิด” ที่ได้มาจากทฤษฎี
เจตจ านงอิสระ มาบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญามาตรา 59 ด้วย เพื่อรายละเอียดด้านสารบัญญัติที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ: ทฤษฎีเจตจ านงอิสระ, กฎหมายอาญา มาตรา 59, การพัฒนา 
 

Abstract 
The purpose of this research was to analyze the common points and the differences between Free Will 

Theory and Criminal Law-Section 59, on the intention of seeking educational management methods according to Free 
Will Theory and Criminal Law-Section 59 of the Penal Code and seeking academic development issues by using the 
framework of Free Will Theory in conjunction with Criminal Law-Section 59 of the Penal Code as the basis. 

The results of the research showed that the common point of Free Will Theory and Criminal Law-Section 59 
were the description of similar internal components which were interpreted as the same, namely, the individual's 
intentions, decisions to choose actions or refrain from doing it by oneself was a continuous part beginning with the 
intention of independent intent, to Criminal Law-Section 59, which prevented the use of excess rights and occurred 
during approximately the same period, about the 18th century. The difference was the types of social controls in  Free 
Will Theory was the informal social control whereas for Criminal Law-Section 59 was the formal social control at the 
punishment level; Free will theory punished the offenders based on the principle that all offenders had "intent" in the 
punishment and therefore were punished with appropriate punishment (let the punishment fit the crime). "The result 
of intentional delinquency" only, not taking into account the differences between the people of the offenders while 
Criminal Law-Section 59, Clause 4, regarding the matter of negligence it could be seen that the penalty rate was 
reduced from intentional acts but still being punished because of negligence was not considered fully intendedly but it 
results in damage therefore had to remain liably but the penalty rate was lower than intention. Details of the essence 
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of Free Will Theory could be used to explain special intent and motivation more clearly than Criminal Law-Section 59. 
Free Will Theory refered to "worthiness in decision making wrongdoings" while Criminal Law-Section 59 was not 
mentioned.  

As for the teaching and learning methods, they consisted of: 1) Teachers had to explain the root of the law 
without a focus on just the explanatory text. 2) There should have been a teaching by expanding the matter damage to 
life, body, special intent, motivation, 3) The instructor had to clearly understand these two points of comparison that 
he/she might give examples of important issues in the teaching and learning, such as the consideration of the court. 

Academic development issues included: 1) prevention of recidivism of offenders, 2) special intentions 3) 
proof of intent, and 4) drafting or developing Criminal law. Article 59 should have addressed issues of "Worthiness of 
committed crime" derived from Free Will Theory to be provided in Criminal Law-Section 59, for details of the substance 
that were clearer. 

Keywords: Free Will Theory, Criminal Law-Section 59, Development 
 
1. บทน า  

การผลิตและพัฒนาครูด้านคุณลักษณะและการถ่ายทอดพัฒนาให้ผู้เรียนแต่ละช่วงวัยนั้น นับเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการจัดการเรียน
การสอน โดยธรรมชาตินั้นการสอนนักศึกษาจัดเป็นการสอนผู้เรียนที่มีช่วงอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายหรือผู้ใหญ่ตอนต้น ซ่ึงนักศึกษา 
มีความจ าเป็นที่จะต้องฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการต่าง ๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับศาสตร์
ที่ตนก าลังศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพในอนาคต ฝึกฐานคิดให้เป็นระบบ การวิจัยนี้ได้ประยุกต์แนวทางการสอนแบบบูรณาการ 
ของศาสตร์ ส าคัญ 2 ศาสตร์ ได้แก่ อาชญาวิทยาและกฎหมายอาญา ซ่ึงสามารถน ามาสอนร่วมกันได้อย่างลึกซ้ึง เสมือนเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แห่งศาสตร์เติมเต็มซ่ึงกันและกัน และฝึกพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถในสาขาวิชาที่สอดคล้องกันนี้ ได้อย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น 
นับเป็นตัวอย่างหนึ่งแห่งการบูรณาการศาสตร์ ซ่ึงยังพบน้อยในแวดวงวิชาการว่าด้วยศาสตร์เหล่านี้ อาชญาวิทยาและกฎหมายอาญา
มีความส าคัญต่อกัน และมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซ่ึงกันและกัน เพราะต่างมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างส าคัญต่ออาชญากรรม กฎหมาย
อาญาเป็นมาตรการส าคัญที่ใช้ควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม และกฎหมายอาญาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
ส่วนอาชญาวิทยาเป็นการศึกษาถึงอาชญากรรมในแง่ต่าง ๆ ได้แก่ สาเหตุลักษณะประเภทอาชญากรวิธีปฏิบัติต่ออาชญากรและการป้องกัน
แก้ไข ซ่ึงรวมทั้งการศึกษาขั้นตอนและวิธีการด าเนินการของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปฏิบัติเกี่ยวกับอาชญากรรมด้วย เนื่องจาก
ทฤษฎีอาชญาวิทยาเป็นการอธิบายสาเหตุการกระท าผิดของอาชญากร ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย ส่วนกฎหมายอาญาเป็นศาสตร์
ที่ว่าด้วยการกระท าใดเป็นความผิดและระบุโทษทางอาญา ที่ฝ่ายนิติบัญญัติจัดท าซ่ึงโดยธรรมชาติของกฎหมายอาญาเป็นศาสตร์เฉพาะที่เข้าใจ
ค่อนข้างยาก ดังนั้นเมื่อน าทฤษฎีอาชญาวิทยากับกฎหมายอาญาไทยมาประยุกต์ใช้ร่วมกันจึงน่าจะมีประโยชน์ในทางปฏิบัติมากขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพื่อวิเคราะห์หาจุดร่วมและความแตกต่างระหว่างทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา 
2.2 เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบทฤษฎีเจตจ านงอิสระและมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญา   
2.3 เพื่อแสวงหาประเด็นการพัฒนาเชิงวิชาการ โดยใช้กรอบทฤษฎีเจตจ านงอิสระและมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

เป็นฐาน 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย  
3.1 ขอบเขตของการวิจัยด้านผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทฤษฎีอาชญาวิทยากับกฎหมายอาญาไทยจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 

ซ่ึงจ าแนกรายละเอียด เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
3.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชญาวิทยา   จ านวน  5  คน 
3.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย (สาขาอาญา) จ านวน  5  คน 

3.2 ขอบเขตของการวิจัยเชิงพื้นที่ 
 3.2.1 ศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ในประเทศไทย    
  3.2.2 คัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง  
3.3 ขอบเขตของการวิจัยด้านเนื้อหา   
   ทฤษฎีอาชญาวิทยาส านักดั้งเดิม ทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา และแนวทางการวิเคราะห์

พฤติกรรมการกระท าผิดของอาชญากรโดยใช้ทฤษฎีเจตจ านงอิสระ ร่วมกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา การผลิตและพัฒนา
ครูด้านคุณลักษณะและการถ่ายทอดพัฒนาให้ผู้เรียน การสอนแบบบูรณาการ 
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3.4  ขอบเขตของการวิจัยด้านระยะเวลา 
 ท าการศึกษาระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2563  รวมระยะเวลา 1 ปี 

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาครูด้านอาชญาวิทยาว่าด้วยทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59” จ าแนกระเบียบวิธีวิจัย

เป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้  
5.1 รูปแบบของการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) และการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 

ดังนี้  
  1.  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นแนวคิด

ทฤษฎี ผลงานการวิจัยเละเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีอาชญาวิทยากับกฎหมายอาญาไทย: ทฤษฎีเจตจ านง
อิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา 

 2.  การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นวิธีในการเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจในความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

  ผู้วิจัยสามารถค้นหาและรวบรวมความรู เชิงลึกตามประเด็นที่ต้องการศึกษาได อย่างลึกซึ้ง การวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นการศึกษาตามปรากฏการณ์ มีเป้าหมายคือความเข้าใจจากมุมมองของผู้กระท าโดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็น
หรือให้ข้อมูลเต็มที่ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าความเข้าใจทัศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา  

4.2 ผู้ให้สัมภาษณ์  
 ผู้ให้สัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทฤษฎีอาชญาวิทยากับกฎหมายอาญาไทย:ทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับ

กฎหมายอาญา มาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา จ านวนทั้งสิ้น 10  คน   
 ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ คัดเลือกจากผู้ที่มีองค์ความรู้เชิงลึกและประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี

อาชญาวิทยากับกฎหมายอาญาไทย: ทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา  
 อีกทั้งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เหล่านี้ เลือกเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล  ซ่ึงมีคุณสมบัติตรงต่อความต้องการของวัตถุประสงค์

การวิจัย  คัดเลือกเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีทักษะด้านการสอนและ
เทคนิคความเป็นคร ู 

4.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย  
 1.  ผูว้ิจัยได้เตรียมการด้านความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีอาชญาวิทยากับกฎหมายอาญาไทย: ทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมาย

อาญา มาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา 
  2.  ผู้วิจัยได้เตรียมความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากต ารา และการขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เข้าใจในระเบียบวิธีการวิจัย อันจะน าไปสู
การศึกษาที่ถูกต้องและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษาให้มากที่สุด  

  3.  แนวค าถามในการสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยการศึกษาประเด็นค าถาม จากการทบทวน
วรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างเป็นค าถามให้ครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัยอันเป็นสิ่งที่ต้องการศึกษาเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้  มีการเรียงล าดับค าถาม เนื้อหาของค าถามเป็นลักษณะของค าถามปลายเปิด โครงสร้างค าถามในการสัมภาษณ์
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
ประสบการณ์ ส่วนที่ 2 แนวค าถามเกี่ยวกับจุดร่วมและความแตกต่างระหว่างทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 ว่าด้วย

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ 
อาย ุ
ระดับการศึกษา 
อาชีพ 
ประสบการณ์ท างาน 

จุดร่วมและความแตกต่างระหว่างทฤษฎี
เจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59  
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบ
ทฤษฎีเจตจ านงอิสระและมาตรา 59 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา ประเด็นการพัฒนา
เชิงวิชาการ โดยใช้กรอบทฤษฎีเจตจ านงอิสระ
และมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
เป็นฐาน 

องค์ความรู้เกี่ยวกบัทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับ
กฎหมายอาญามาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา 

องค์ความรู้เกี่ยวกบัการสอนแบบบูรณาการ 
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เจตนา ส่วนที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบทฤษฎีเจตจ านงอิสระและมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ส่วนที่ 4  
แนวค าถามเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเชิงวิชาการ โดยใช้กรอบทฤษฎีเจตจ านงอิสระและมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นฐาน 

4.4 วิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จ าแนกการเข้าถึงข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร 

(Review Data) และการเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ 
  1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data)  
    1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
   1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสร้างค าถามในการสัมภาษณ์จากเอกสารงานวิจัยเพื่อก าหนดขอบเขต

และเนื้อหา จะได้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
    2.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อเปิดเผยสิ่งจูงใจ ความเชื่อ 

ทัศนคติของผู้ตอบ โดยเตรียมค าถามกึ่งโครงสร้าง ลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยการก าหนดค าถามออกเป็นประเด็น
ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเร่ืองที่ท าวิจัยก่อนเร่ิมการท าการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์โดยขออนุญาต
ในการจดบันทึกและบันทึกเสียง ระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้มีปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้ากับผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน 
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีการทดสอบค าถามและค าตอบเพื่อเป็นแนวทางในการถามค าถามต่อไป โดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ประมาณ 60-90 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แต่ละรายจะท าการสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัย
หรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น ที่เรียกว่า ข้อมูลอิ่มตัว (Data Saturation) จึงหยุดการสัมภาษณ์  ซ่ึงการอิ่มตัวของข้อมูล อาจเกิดจากข้อมูล
ที่รวบรวมมาได้มีลักษณะแบบแผนเป็นอย่างเดียวกัน (Emergence of  Regularities) หรืออีกนัยหนึ่งคือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ส่วนใหญ่ 
มีลักษณะทับซ้อนสาระในประเด็นเดียวกัน  

   2.2 ในขณะสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้การจดบันทึกสรุปสั้น ๆ เฉพาะประเด็นที่ส าคัญ และเมื่อจบการสัมภาษณ์จะท าการ
บันทึกข้อมูลอื่นๆ ทันที เช่น  ลักษณะท่าทาง ลักษณะน้ าเสียง ตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความ นอกจากนี้ยังได้บันทึกเกี่ยวกับ
ความคิด ความรู้สึก หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัยขณะที่รวบรวมข้อมูลซ่ึงการเขียนบันทึกสรุปสั้น ๆ  ดังกล่าวมีประโยชน์ส าหรับผู้วิ จัย
ในการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มหัวข้อสรุป  

    2.3  ข้อมูลจะถูกน ามาท าการบันทึกและถอดเทปรายวัน เพื่อท าการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน 
เพื่อน าไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป และข้อมูลที่ได้มา ผู้วิจัยจะน ามาถอดเทปค าต่อค า ประโยคต่อประโยค แล้วตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งด้วยการฟังเทปบันทึกเสียงซ้ า 

4.5 ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ได้น ามาตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล (Trustworthiness)  ให้ครบถ้วนทั้งด้าน

ความเท่ียงตรง และความเชื่อมั่นของข้อมูล ดังนี้  
  1.  ผู้สัมภาษณ์สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อให้เกิดความไว้วางใจในตัวผู้วิจัย ซ่ึงจะมีผลต่อ ความถูกต้อง

แม่นย าของข้อมูล (Validity) ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมภาคสนามด้วยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ควรที่จะมีความถูกต้อง
แม่นย าและเท่ียงตรง (Reliability) ที่สุด ไม่มีการบิดเบือนไปจากความเป็นจริง 

  2.  การยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (Member Checking) โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จดบันทึกอย่างละเอียด
และอธิบายอย่างชัดเจนน ากลับไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล พิจารณาข้อมูลเป็นจริงตรงกับความรู้สึกของผู้ให้
สัมภาษณ์หรือไม ่

  3.  ตรวจสอบความไว้วางใจได้ของข้อมูล (Dependability) โดยการน าข้อมูลไปตรวจสอบกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท าวิจัย 
เพื่อยืนยันความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา  

  4.  ความสามารถในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ (Transferability) โดยการเขียนระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล และบริบทที่ต้องการศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือของการวิจัยที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในบริบทที่ใกล้เคียงกัน  

 5.  การยืนยันผลการวิจัย (Conformability) โดยการที่ผู้วิจัยจะเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยไว้ เป็นอย่างดี 
พร้อมส าหรับการตรวจสอบ (Audit Trial) เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ไม่มีความล าเอียงหรือเกิดจากการคิดขึ้นเองของผู้วิจัย  

4.6 การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ผล  
  1.  น าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปและการบันทึกภาคสนามมาอ่านหลายๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของ

ข้อมูลที่ได้ และพิจารณาประเด็นที่ส าคัญ  
  2.  น าข้อมูลกลับมาอ่านอีกครั้งโดยละเอียดทุกบรรทัด และจึงตีความ พร้อมกับท าการดึงข้อความหรือประโยคที่ส าคัญ

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
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 3.  น าข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาไว้กลุ่มเดียวกัน โดยมีรหัสข้อมูลก ากับทุกข้อความ
หรือทุกประโยค แล้วจึงตั้งชื่อค าส าคัญ ซ่ึงจะจัดเป็นทั้งกลุ่มใหญ่ (Themes) และกลุ่มย่อยที่อยู่ภายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่ (Sub-
theme)  

  4.  ใช้การเขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน โดยจะไม่มีการน าทฤษฎี ไปควบคุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างค าพูดประกอบค าหลักส าคัญที่ได้  เพื่อแสดงความชัดเจนของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  
 
5. ผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบว่า ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
เพศ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน ประกอบด้วย เพศชาย 6 คน และเพศหญิง 3 คน ซึ่งเพศมีผลต่อการให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

ด้านการเสนอ แนะแนวทางการพัฒนา 
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 10 คน มีอายุเฉลี่ย 56 ปี ซ่ึงแม้ว่าจะมีผู้ให้สัมภาษณ์บางคนอายุน้อย แต่ก็ให้สัมภาษณ์ไม่แตกต่างกัน 

ในส่วนของการให้ข้อมูลเรื่องจุดรว่มและจุดต่างของทฤษฎีเจตจ านงอิสระและกฎหมายอาญามาตรา 59 
ระดับการศึกษา ผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้ง 10 คนให้รายละเอียดค่อนข้างตรงหรือสอดคล้องใกล้เคียงกัน เนื่องจากส าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน คือ ด้านอาชญาวิทยา หรือกฎหมายอาญา 
อาชีพ ส่งผลต่อการเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือจุดที่ควรพัฒนา 
ประสบการณ์ท างาน ส่งผลต่อ การให้ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับวิชาชีพของผู้ให้สัมภาษณ์  
ในส่วนของการน าเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลโดยเรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังนี้ 
5.1 จุดร่วมและความแตกต่างระหว่างทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา  
 ก่อนจะสรุปจุดร่วมและความแตกต่างระหว่างทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา ผู้ให้

สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน ให้รายละเอียดของทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา ในส่วนสาระส าคัญตรงกัน 
ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 5.1.1 ความหมายของทฤษฎีอาชญาวิทยา 
  นักอาชญาวิทยาหลายท่าน ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับทฤษฎีว่า ทฤษฎี หมายถึง ค าอธิบายความสัมพันธ์ของ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างสมเหตุสมผล และมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีการน าไปใช้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และ
มีผลการวิจัยสอดคล้องกับหลักการของทฤษฎี ซ่ึงท าให้ทฤษฎีสามารถอธิบายปรากฏการณ์นั้นได้อย่างถูกต้อง   

  นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ได้ให้ค าจ ากัดความของ ทฤษฎี หมายถึง ค าอธิบายอย่างมีระบบส าหรับข้อเท็จจริงหรือ
หลักเกณฑ์ (fact and law) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ (พรชัย ขันตี, 2553 : 4) 

  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทฤษฎีอาชญาวิทยา ค าอธิบายความสัมพันธ์ของสาเหตุการเกิดพฤติกรรมอาชญากรรม ขอบเขต 
และการแพร่หลายของอาชญากรรมในสังคมอย่างสมเหตุสมผล และมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีการน าไปใช้ก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย และมีผลการวิจัยสอดคล้องกับหลักการของทฤษฎี ซ่ึงท าให้ทฤษฎีสามารถอธิบายอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างถูกต้อง   

 5.1.2 แนวความคิดหลักของส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม 
  ซีซาร์  แบ็คคาเรีย (Cesare Bonesana, Marchese de Beccaria, ค.ศ. 1738-1794) ผู้ก่อตั้งแนวความคิดอาชญาวิทยา

ดั้งเดิม คือ นักปราชญ์ชาวอิตาลีชื่อ ซีซาร์ แบ็คคาเรีย (Cesare Bonesana, Marchese de Beccaria, ค.ศ. 1738-1794) แบ็คคาเรีย
ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งพาเวีย ประเทศอิตาลี ผลงานส าคัญของแบ็คคาเรีย คือ การน าเสนอแนวความคิด
ในหนังสือชื่อ “เรียงความเกี่ยวกับอาชญากรรมและการลงโทษ” ในปี ค.ศ. 1764 ซ่ึงเนื้อหาสาระส่วนใหญ่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์
กระบวนการยุติธรรมของรัฐบาลในแถบประเทศยุโรปสมัยนั้น ซ่ึงแบ็คคาเรียเห็นว่ามีการด าเนินการโดยไม่ยุติธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ผู้พิพากษาไม่ได้ท าหน้าที่รักษาความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตรงกันข้ามกับเป็นผู้ใช้กระบวนการยุติธรรม
เป็นเครื่องมือของรัฐหรือผู้ปกครองในการรักษาอ านาจปกครอง แบ็คคาเรียเห็นสมควรว่าจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ยุติธรรมใหม่ เพื่อให้เป็นองค์การที่ท าหน้าที่รักษาไว้ซ่ึงความยุติธรรมในสังคม เร่ิมตั้งแต่การออกกฎหมาย การแปลกฎหมาย และการบังคับ
ใช้กฎหมาย ตลอดจนการป้องกันอาชญากรรม บทความของแบ็คคาเรียไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุของอาชญากรรมโดยตรง เพียงแต่กล่าวว่า
กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพจะป้องกันไม่ให้คนประกอบอาชญากรรม และท าให้สังคมมีความสงบสุขต่อไป หลักปรัชญาส าคัญ
ของแบ็คคาเรียก็คือ “เจตจ านงอิสระ” (Free Will) ซ่ึงแบ็คคาเรียเรียกว่าหลักเจตจ านงอิสระเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ หลักปรัชญา
นี้มีว่า “มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลในการมุ่งแสวงหาเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์สูงสุดทางด้านวัตถุหรือด้านจิตใจ และในการตัดสินใจเลือกกระท า 
การหรืองดเว้นการกระท าใดๆ มนุษย์จะพิจารณาทางเลือกทางต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมีเหตุมีผล เพื่อพิจารณาและค านวณถึงผลประโยชน์หรือ
ผลเสียที่จะได้รับจากการกระท านั้นๆ หลังจากนั้นจึงเลือกหรืองดเว้นพฤติกรรมนั้น” แบ็คคาเรีย มีความเชื่อว่าหากจะป้องกันไม่ให้มนุษย์
กระท าผิดกฎหมาย บทลงโทษของกฎหมายต้องมีลักษณะที่รุนแรง แน่นอน และรวดเร็ว เพื่อท าให้มนุษย์เชื่อหรือมองเห็นว่าผลเสียที่จะ
ได้รับจากการท าผิดมีมากกว่าผลประโยชน์ ในที่สุดจะส่งผลท าให้มนุษย์เลือกที่จะไม่กระท าความผิด 
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 5.1.3 สมมติฐานของทฤษฎีอาชญาวิทยาดั้งเดิม 
  หลักการของส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิมมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการยุติธรรมใน

สมัยคริสศตวรรษที่ 18 ให้มีความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยมิให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ปกครองเพื่อรักษาอ านาจการปกครอง ส าหรับมิติ
ด้านสาเหตุอาชญากรรมนั้น ส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิมไม่ได้อธิบายไว้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเพียงแต่อธิบายว่ากระบวนการยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพสามารถป้องกันอาชญากรรมได้ทั้งนี้เนื่องจากส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิมมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ 3 ประการ ดังนี้ คือ 1. มนุษย์
มีอิสระในการเลือกพฤติกรรมหรือมีเจตจ านงอิสระ (Free will) 2. มนุษย์มีความสามารถในการใช้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจเลือกพฤติกรรม
ตนเอง (Rationality) 3. มนุษย์มีการค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับสูงสุดจากการกระท า (Utility) (Akers,1994) ดังนั้น จึงน าเสนอว่าการป้องกัน
อาชญากรรมที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อท าให้มนุษย์เช่ือว่าพฤติกรรรมอาชญากรรมจะน ามา
ซ่ึงผลเสียมากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกอบอาชญากรรมจะส่งผลให้พฤติกรรมอาชญากรรรมของบุคคลในสังคมลดลง  
หลักการของทฤษฎีอาชญาวิทยาดั้งเดิมจึงเป็นหลักปรัชญาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์กับการลงโทษทางอาญา มนุษย์จะเลือกประกอบ
อาชญากรรม เมื่อผ่านกระบวนการตัดสินใจด้วยเจตจ านงอิสระการตัดสินใจของมนุษย์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายเป็น
กระบวนการที่มีเหตุมีผลโดยค านึงถึงความเส่ียงที่จะได้รับโทษและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกอบอาชญากรรมหากพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมสามารถด าเนินคดีหรือมีโทษหนักกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับมนุษย์ก็เลือกที่จะไม่ประกอบอาชญากรรม 
(พรชัย ขันตี, กฤษณพงค์ พูตระกูล และ จอมเดช ตรีเมฆ, 2558; อ้างจาก พรชัย ขันตี, 2553 : 61-64) 

 5.1.4  ทฤษฎีอาชญาวิทยายุคปัจจุบันที่ได้อิทธิพลจากส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม 
  แม้ว่าหลักปรัชญาของส านักคิดอาชญาวิทยาดั้งเดิมจะถือก าเนิดมาเป็นเวลาสองร้อยกว่าปีมาแล้วและได้หายหน้าไป

จากวงการศึกษาอาชญาวิทยาระยะหนึ่ง เนื่องจากแนวคิดอื่นได้รับการพัฒนาและเข้ามามีอิทธิพลต่อแนวคิดของนักทฤษฎี แต่แนวคิดของ
ส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิมก็ยังคงได้รับการยอมรับจากจากนักอาชญาวิทยาจนถึงปัจจุบัน จึงได้มีนักอาชญาวิทยาได้พัฒนาและปรับปรุง
ทฤษฎีแนวนี้ขึ้นมาใหม่เป็นจ านวนมากแม้ว่าจะมีเนื้อหาสาระแตกต่างไปจากแนวคิดอาชญาวิทยาดั้ง เดิมบ้างแต่ทฤษฎีแนวใหม่นี้ก็ยังคง
ยึดถือหลักการส าคัญพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์  3 ประการ ของส านักคิดอาชญาวิทยาดั้งเดิมและส านักอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิมไว้ 
(เจตจ านงอิสระ การมีเหตุมีผล และการค านึงถึงประโยชน์สูงสุด) 

 5.1.5  สรุปหลักการส าคัญของทฤษฎีอาชญาวิทยาส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม 
  ทฤษฎีอาชญาวิทยาดั้งเดิมได้รับการพัฒนามาจากพื้นฐานทางปรัชญาและทฤษฎีส าคัญ 3 ปรัชญาและ ปรัชญาและ

ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social contract) ปรัชญาและทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism Philosophy) และปรัชญาและ
ทฤษฎีฮีโดนิสซึม (Hedonism Philosophy) จนก่อร่างความคิดเป็นปรัชญาของส านักอาชญาวิทยาส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม 

  ทฤษฎีอาชญาวิทยาส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม มีความเชื่อในปรัชญา และทฤษฎีเจตจ านงอิสระ  (Free Will) ที่เช่ือว่า
มนุษย์มีความสามารถในการใช้เหตุผล (Rational) เป็นของตนเอง และมีเสรีภาพในการคิด ตัดสินใจกระท าการใดๆ ดังนั้นเมื่อมนุษย์
กระท าการใดๆ ลงไปเขาจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของเขา หากท าผิดย่อมต้องได้รับการลงโทษ อย่างไรก็ดี ปรัชญาและทฤษฎี
อาชญาวิทยาดั้งเดิมมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ “อาชญากรรม” มากกว่า “อาชญากร” โดยมุ่งป้องกันและยับยั้งอาชญากรรมในฐานะที่เป็น
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ต้องได้รับการควบคุมและแก้ไข (ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, ม.ป.ป.) 

  5.1.6 “เจตนา”ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 
  ประมวลกฎหมายอาญามิใช่เป็นเพียงการรวบรวมกฎหมายเข้าเป็นฉบับเดียวกัน หากแต่เป็นการประมวลบทบัญญตัิ

แห่งกฎหมายอย่างเป็นระบบ จัดสรรเป็นหมวดหมู่ และมีข้อความเชื่อมโยงถึงกันโดยแบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป 
ภาค 2 ความผิด และภาค 3 ลหุโทษประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป วางหลักเกณฑ์ทั่วไปของกฎหมายอาญา ที่ใช้กับ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานี้ จึงต้องน าไปใช้ในการวินิจฉัยความผิดในภาค 2 ความผิด และภาค 3 ลหุโทษด้วย เช่น ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระท า
โดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิด
แม้ได้กระท าโดยไม่มีเจตนา” หมายความว่า การกระท าของบุคคลนั้นจะเป็นความผิดต่อเมื่อได้กระท าโดยเจตนาเป็นหลัก ทั้งนี้ มีข้อยกเว้น
ให้ผู้กระท าต้องรับผิดในทางอาญา แม้จะกระท าโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท า
โดยไม่มีเจตนา 

 5.1.7  เจตนาตามความเป็นจริง 
  ประมวลกฎหมายอาญา ได้บัญญัติเจตนาไว้ใน มาตรา 59 วรรคสอง และวรรคสาม การจะค้นหาความหมายของ

ค าว่าเจตนาจึงต้องพิจารณาทั้งสองวรรคประกอบกัน ซ่ึงบัญญัติว่า  “กระท าโดยเจตนา ได้แก่กระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท าและ
ในขณะเดียวกันผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผดิ 
จะถือว่าผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นมิได้” 

  จากบทบัญญัติดังกล่าว ความหมายของการกระท าโดยเจตนาจึงประกอบด้วย (แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2546 : 56 - 66) 
  (1)  ผู้กระท าต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด คือ รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับองค์ประกอบความผิด  
  (2) ผู้กระท าต้องประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น  
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  1.  เจตนาประสงค์ต่อผล (dolusdirctus) หมายถึง การประสงค์ให้เกิดผลตามที่ตั้งใจโดยตรง หากเกิดผลตามที่
ประสงค์ก็เป็นความผิดส าเร็จ หากไม่เกิดผล ก็เป็นเพียงฐานพยายามกระท าความผิด 

  2.  เจตนาเล็งเห็นผล หมายถึง ผู้กระท ามิได้ประสงค์ต่อผล กล่าวคือ มิได้มุ่งหมายให้เกิดผลขึ้น แต่ผู้กระท า
เล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้น ถือว่าผู้กระท ามีเจตนาเช่นกัน เจตนาเล็งเห็นผลนี้ เรียกว่า “เจตนาโดยอ้อม” (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551 
: 171) การจะวินิจฉัยว่า ผู้กระท าเล็งเห็นผลได้หรือไม่ จะต้องเปรียบเทียบบุคคลที่มีฐานะเช่นเดียวกับ ผู้กระท าหากโดยปกติแล้วบุคคลนั้น
เล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ก็ถือว่าผู้กระท าเล็งเห็น  ผล บุคคลที่น ามาเปรียบเทียบนี้ ถือเอาสภาพเช่นเดียวกับผู้กระท า 
เช่น เป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ หรือเป็น ผู้หญิง เป็นต้น มิใช่การเปรียบเทียบกับวิญญูชน (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551 : 172) เพราะการที่บุคคล
เช่นนั้นจะเล็งเห็นผลได้หรือไม่ ย่อมแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ความคิดของแต่ละคน สรุปได้ว่า เจตนาตามความเป็นจริง (มาตรา 59 
วรรคสอง) ซ่ึงจ าแนกเป็น ประสงค์ต่อผล เป็นเจตนาโดยตรง คือ มุ่งหมายให้ผลเกิด ส่วนเล็งเห็นผล เป็นกรณีที่ไม่อาจหยั่งเจตนาของ
ผู้กระท าได้ แต่การกระท านั้นเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน เท่าที่จิตใจของบุคคลในฐานะเช่นนั้นจะเล็งเห็นได้ ในทางต ารา
เรียกว่า “เจตนาโดยอ้อม” ในการกระท าความผิดครั้งหนึ่ง ผู้กระท าอาจมีเจตนา “ประสงค์ต่อผล” และขณะเดียวกันก็มีเจตนาที่จะกระท าผิด
ฐานอื่น โดย “เล็งเห็นผล” ได้อีกด้วย  

 5.1.8 สรุปจุดร่วมระหว่างทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน ให้ข้อมูลตรงกันในสาระส าคัญ ด้านจุดร่วมหรือความเหมือน ความคล้ายคลึง ระหว่าง

ทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา ดังนี ้
   1)  ทฤษฎีเจตจ านงอิสระ มีผลต่อความรับผิดทางอาญา “เจตนา” เป็นพื้นฐานแนวคิด กล่าวถึงองค์ประกอบ

ภายในคล้ายกัน ซ่ึงตีความเป็นเรื่องเดียวกัน คือ เร่ืองเจตนา หลักปัจเจกชน การตัดสินใจเลือกการกระท าหรืองดเว้นการกระท าด้วยตนเอง 
   2)  เจตจ านงอิสระ (Free will) กับกฎหมายอาญา มาตรา 59 เป็นส่วนที่ต่อเนื่องกัน เริ่มจากเจตจ านงอิสระ 

เจตนา ไปจนถึง กฎหมายอาญามาตรา 59 ที่เป็นการป้องกันการใช้สิทธิเกินส่วน  
  3)  เกิดแนวคิดในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 18 
 5.1.9 สรุปข้อแตกต่างระหว่างทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา 
   ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน ให้ข้อมูลตรงกันในสาระส าคัญ ด้านข้อแตกต่างระหว่างทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมาย

อาญา มาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา แสดงในตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 

ประเด็นเปรียบเทียบ 
ทฤษฎีเจตจ านงอิสระ 
( Free Will Theory) 

กฎหมายอาญามาตรา 59 
ว่าด้วยเจตนา 

ประเภทของการควบคุม
ทางสังคม 

บรรทัดฐานทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ 
(เป็นประเด็นด้านศีลธรรม/จิตส านึกของแต่ละคน) 

บรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นทางการ 
(เป็นกฎหมายกติกาสังคม ข้อห้าม) 

ระดับการลงโทษ 
 

ทฤษฎีเจตจ านงอิสระ ลงโทษผู้กระท าผิด โดยยึดหลัก
ว่าผู้กระท าผิดทุกคนมี “เจตนา” ในการลงโทษ จึงลงโทษ
แบบเหมาะสมกับความผิด (let the punishment fit 
the crime) ลงโทษโดยพิจารณาที่ “ผลลัพธ์ของ           
การกระท าผิดโดยเจตนา” เท่านั้น มิได้ค านึงถึง          
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้กระท าผิด 

มาตรา 59 วรรค 4 ในเรื่องของประมาท จะเห็นได้ว่า
อัตราโทษลดลงจากการกระท าโดยเจตนา แต่ก็ยังรับ
โทษอยู่ เนื่องจากความประมาทถือว่าไม่ได้ใช้เจตนา
อย่างเต็มที่ แต่ก็มีผลให้เกิดความเสียหาย จึงต้อง            
ยังรับผิดอยู่ แต่อัตราโทษเบาลงกว่าเจตนา 

รายละเอียด
สาระส าคัญ 
 

1) ทฤษฎีเจตจ านงอิสระสามารถใช้อธิบายเจตนา
พิเศษและมูลเหตุจูงใจได้อย่างชัดเจนกว่ากฎหมาย
อาญามาตรา 59 
 

1)  “ เจตนา”ในทางอาญา ประกอบด้วยการรู้
ข้อเท็จจริง ประสงค์ต่อผล ย่อมเล็งเห็นผลซ่ึงปรากฏ
ชัดเจนอยู่ในกฎหมายอาญามาตรา 59 แต่ส่วนที่
กฎหมายอาญามาตรา 59 ไม่ได้อธิบายรายละเอียด
เหมือนที่ทฤษฎีเจตจ านงอิสระ สามารถอธิบายได้ คือ 
ประเด็นของเจตนาพิเศษ หรือมูลเหตุจูงใจในการกระท า
ความผิด เพราะกฎหมายอาญามาตรา 59 มิได้บัญญัติไว้ 
แต่เร่ืองเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจนั้นจะแทรกอยู่ใน
กฎหมายอาญามาตราอื่นๆ 

2) กล่าวถึง“ความคุ้มค่าในการตัดสินใจกระท าผิด” 2) ไม่ได้กล่าวถึง “ความคุ้มค่าในการตัดสินใจกระท าผิด” 
  

5.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบทฤษฎีเจตจ านงอิสระและมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
 ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน ให้ข้อมูลตรงกันในสาระส าคัญ ดังนี้  

1) การบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้อง อธิบายรากฐานที่มาของกฎหมาย ไม่ใช่เน้นการอธิบายเพียง
ตัวบทเพียงอย่างเดียว 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC71n2q7de58lR20xxe8P001s_WgajuMOcsDPR35X29tQic9nPqyB1LkJKAWmKFGrsXZfRphmXhmqfvNFPL9rHu81zEtpmtCEyh1LmpfA_x4p3Gq4jdgZSKCGEg0lXMcXIqfiyuhzioAf68RajAOV4z9xVfVsFA_lVA7LAFBv0o_WT8FCwrsNu4b29wPAG5_W27ff8QdB71-QHuOWLdwvihWRcut6pDbksY5ErqOUJ2JoXY5-qPr2rg9rXh1s-se28rNjD8Rl5liT8vU5T0rmgCL8qsqG9WcKsjF_JCFZrc_N3hi8DUSbNxDjJ3QfUu6odeQhX4DEQrKS2K4s4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC71n2q7de58lR20xxe8P001s_WgajuMOcsDPR35X29tQic9nPqyB1LkJKAWmKFGrsXZfRphmXhmqfvNFPL9rHu81zEtpmtCEyh1LmpfA_x4p3Gq4jdgZSKCGEg0lXMcXIqfiyuhzioAf68RajAOV4z9xVfVsFA_lVA7LAFBv0o_WT8FCwrsNu4b29wPAG5_W27ff8QdB71-QHuOWLdwvihWRcut6pDbksY5ErqOUJ2JoXY5-qPr2rg9rXh1s-se28rNjD8Rl5liT8vU5T0rmgCL8qsqG9WcKsjF_JCFZrc_N3hi8DUSbNxDjJ3QfUu6odeQhX4DEQrKS2K4s4&__tn__=%2ANK-R


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวจิัย คร้ังท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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2) ส าหรับการสอนแบบบูรณาการทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญามาตรา 59 นั้น ควรจะมีการสอนผู้เรียน 
โดยขยายความเรื่อง ความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย เจตนาพิเศษ มูลเหตุจูงใจซ่ึง ทฤษฎีเจตจ านงอิสระสามารถอธิบายประเด็นนี้ได้อย่างชัดเจน 
การที่จะลดอาชญากรรมได้นั้น ในทางทฤษฎีเจตจ านงอิสระจะต้องลด เจตจ านงอิสระของผู้กระท าผิด หรือลดโอกาสในการเลือกกระท าผิด
ทางอาญา ถ้าหากว่าการกระท าของบุคคลได้รับประโยชน์น้อยกว่าโทษบุคคลจะไม่เลือกกระท าผิด 

3) การบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้องเข้าใจ 2 ประเด็นเปรียบเทียบนี้ได้อย่างชัดเจน อาจยกตัวอย่าง
ประเด็นส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เช่น เร่ืองการพิจารณาความของศาล 

นอกจากนี้ เมื่อครูหรืออาจารย์ผู้สอนมีองค์ความรู้เรื่องทฤษฎีเจตจ านงอิสระและกฎหมายอาญามาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา 
อย่างแม่นย าครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการถ่ายทอดพัฒนา ต่อนักศึกษา ซ่ึงครูผู้สอนต้องมีคุณลักษณะต่างๆที่ส าคัญ รวมทั้งใช้วิธีการ
สอนแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นการเชื่อมโยงวิชาหนึ่งเข้ากับวิชาอื่นๆ  ในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้   
ที่หลากหลาย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 ประเภทของการสอนแบบบูรณาการ มี 2 แบบ  คือ 1. การบูรณาการภายในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเดียวกัน  โดยก าหนด
หัวเร่ือง (Theme) ขึ้น แล้วบูรณาการขอบข่ายวิชาต่างๆ ในการสอนตามหัวเรื่องนั้น 2. การบูรณาการระหว่างวิชา เป็นการเชื่อมโยงหรือ
รวมศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไป ภายใต้หัวเร่ือง (Theme) เดียวกัน เป็นการเรียนรู้โดยใช้ความรู้เข้าใจและทักษะในศาสตร์หรือ
ความรู้ในวิชาต่าง ๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไป เพื่อการแก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเชื่อมโยงความรู้และ
ทักษะระหว่างวิชาต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซ้ึง ไม่ใช่เพียง ผิวเผิน และมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากขึ้น การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชา จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในลักษณะองค์รวม  ไม่ว่าวิชาใดก็จะสามารถ
จะใช้วิธีบูรณาการได้ทั้งสิ้น  ข้อส าคัญอยู่ที่ความสามารถในการบูรณาการที่ดี การเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชาจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้ การสอนแบบบูรณาการทั้งสองแบบมีหลักการเช่นเดียวกัน กล่าวคือมีการก าหนด 
หัวเร่ืองทีเ่ช่ือมโยงความคิดรวบยอดต่าง ๆ มีการวางแผนการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  ที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาและลงมือปฏิบัติ  

 รูปแบบของการบูรณาการ  (Models of Integration) มี 4 รูปแบบ คือ 1) การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก  (Infusion  
Instruction) การสอนรูปแบบนี้ครูผู้สอนในวิชาหนึ่งสอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่น ๆ  เข้าไปในการสอนของตน  เป็นการวางแผนการสอน
และสอนโดยครูเพียงคนเดียว 2) การสอนบูรณาการแบบขนาน  (Parallel  Instruction) การสอนตามรูปแบบนี้ ครูต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปสอน
ต่างวิชากัน ต่างคนต่างสอนแต่ต้องวางแผนการสอนร่วมกันโดยมุ่งสอนหัวเรื่อง/ความคิดรวบยอด/ปัญหาเดียวกัน (Theme/concept/ 
problem) ระบุสิ่งที่ร่วมกันและตัดสินใจร่วมกันว่าจะสอนหัวเรื่อง/ความคิดรวบยอด/ปัญหานั้นๆ อย่างไรในวิชาของแต่ละคน งานหรือ
การบ้านที่มอบหมายให้นักเรียนท าจะแตกต่างกันไปในแต่ละวิชา แต่ทั้งหมดจะต้องมีหัวเร่ือง/ความคิดรวบยอด/ปัญหาร่วมกัน 3) การสอน
บูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) ขนาน (Parallel Instruction) กล่าวคือ ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสอนต่างวิชากัน  
มุ่งสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด/ปัญหาเดียวกันต่างคนต่างแยกกันสอนเป็นส่วนใหญ่ แต่มีการมอบหมายงาน หรือโครงการ (Project)  
ร่วมกัน  ซ่ึงจะช่วยเช่ือมโยงสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ครูทุกคนจะต้องวางแผนร่วมกันเพื่อที่จะระบุว่าจะสอนหัวเร่ือง/ความคิดรวบยอด/
ปัญหานั้น ๆ  ในแต่ละวิชาอย่างไร และวางแผนสร้างโครงการร่วมกัน(หรือก าหนดงานจะมอบหมายให้นักศึกษาท าร่วมกัน) และก าหนดว่า
จะแบ่งโครงการนั้นออกเป็นโครงการย่อย ๆ ให้นักศึกษาปฏิบัติแต่ละรายวิชาอย่างไร อนึ่งพึงเข้าใจว่าค าว่า “โครงการ” นี้มีความหมาย
เดียวกันกับค าว่า “โครงงาน” มาจากภาษาอังกฤษค าเดียวกันคือ “Project” หลายท่านอาจคุ้นกับค าว่า โครงงานมากกว่า เช่น  “โครงงาน
วิทยาศาสตร”์ ซ่ึงก็อาจเรียกว่า “โครงการวิทยาศาสตร”์ ได้เช่นเดียวกัน 4) การสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะ  (Transdisciplinary  
Instruction) การสอนตามรูปแบบนี้ครูที่สอนวิชาต่าง ๆ จะร่วมกันสอนเป็นคณะหรือเป็นทีม ร่วมกันวางแผน ปรึกษาหารือ และก าหนด 
หัวเร่ือง/ความคิดรวบยอด/ปัญหาร่วมกัน แล้วร่วมกันด าเนินการสอนนักศึกษากลุ่มเดียวกัน 

5.3 ประเด็นการพัฒนาเชิงวิชาการ โดยใช้กรอบทฤษฎีเจตจ านงอิสระและมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นฐาน 
 ในประเด็นการพัฒนานี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน เสนอความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป หลากหลาย จ าแนกเป็น 4 ประเด็น 

ดังต่อไปนี ้
1) ควรท าวิจัยประเด็นการป้องกันการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิด (ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบประเด็นนี้ 2 คน) 
2) ควรท าวิจัยในเรื่องเจตนาพิเศษ เนื่องจากใช้ทฤษฎีเจตจ านงอิสระเป็นหลักคิดในการเลือกก่ออาชญากรรม ดังนั้น 

จึงควรลดเจตจ านงอิสระหรือเจตนาพิเศษของผู้กระท าผิดลง เช่น การปรับปรุงฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซ่ึงเป็นฐานความผิดที่ตายตัวให้
แปรผันไปตามราคาทรัพย์ เป็นต้น  (ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบประเด็นนี้ 3 คน) 

3) ควรท าวิจัยในหัวข้อการพิสูจน์ทราบทางเจตนา (ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบประเด็นนี้ 2 คน) 
4) หากมีการยกร่างหรือพัฒนากฎหมายอาญามาตรา 59 ควรน าประเด็นเรื่อง “ความคุ้มค่าในการกระท าผิด” ที่ได้มา

จากทฤษฎีเจตจ านงอิสระ มาบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญามาตรา 59 ด้วย เพื่อรายละเอียดด้านสารบัญญัติที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น (ผู้ให้
สัมภาษณ์ตอบประเด็นนี้ 3 คน) 
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6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการวิจัยพบว่า ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ท างาน ส่งผลต่อ

การให้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ปัจจัยด้านเพศของผู้ให้สัมภาษณ์ มีผลเล็กน้อยต่อค าตอบ
ในงานวิจัย อาทิเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์เพศชายจะเน้นหนักในการเสนอแนะวิธีการเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระท าผิดที่มีเจตนา โดยใช้กฎหมาย
สารบัญญัติเป็นหลัก เน้นการปรับปรุงตัวบทกฎหมายโดยอิงพื้นฐานจากรากฐานที่มาของกฎหมายเพื่ออ านวยความยุติธรรม ตามเจตนารมณ์ 
ของกฎหมายอย่างแท้จริง ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์เพศหญิง จะให้ค าตอบในเชิงการอบรมพัฒนาพฤติกรรมนิสัย ป้องกันการกระท าผิดซ้ าของผู้ที่
กระท าความผิดโดยเจตนา ลดเจตนาในการเลือกกระท าผิด ให้ความส าคัญกับสามัญส านึกของบุคคล  

ในปัจจัยด้านอายุของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน พบว่า อายุไม่มีผลต่อการให้ข้อมูลที่แตกต่างกันในด้านประเด็นเปรียบเทียบ 
เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน มีองค์ความรู้ รายละเอียดด้านเน้ือหาทฤษฎีและกฎหมายสารบัญญัติใกล้เคียงกัน สามารถตอบค าถามได้
สอดคล้องกัน ในระดับมาก  

ส าหรับปัจจัยด้านการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้ง 10 คน มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก ส าเร็จ
การศึกษาด้านอาชญาวิทยาและกฎหมาย มีองค์ความรู้ใกล้เคียงกันมาก การให้ค าตอบหรือข้อเสนอแนะ ในแง่สาระส าคัญของทฤษฎีและ
ตัวบทกฎหมาย จึงไม่ต่างกัน แตกต่างกันเพียงข้อเสนอแนะในการพัฒนาเท่านั้น แต่ก็อยู่ในกรอบพื้นฐานของทั้งสองประเด็นเปรียบเทียบ 
และมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง  

ส าหรับอาชีพ ของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน มีความแตกต่างกัน ในด้านของการให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาในอนาคต โดยอิงตาม
อาชีพที่ตนประกอบอยู่ เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นอาจารย์หรือครูผู้สอนจะให้สัมภาษณ์ในประเด็นเสนอแนะหัวข้อวิจัย ในแง่ การพัฒนา 
ตัวบทกฎหมาย สาระส าคัญ ของกฎหมายสารบัญญัติ ส่วนอาชีพผู้ปฏิบัติงาน เช่น นกัทัณฑวิทยา ทนายความ จะเสนอแนะ นโยบายเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อใช้ในการท างานให้สอดคล้องกับอาชีพ 

ส าหรับปัจจัยด้านประสบการณ์ท างาน ส่งผลต่อการตอบค าถามการวิจัยคล้ายกับปัจจัยด้านอาชีพ คือ ให้ข้อเสนอแนะ 
ตามประสบการณ์ที่ตนได้เรียนรู้หรือพบเห็นมาในการปฏิบัติงานกับผู้ที่กระท าผิดโดยเจตนา หรือสอดคล้องกับเจตนาจ านงอิสระ ว่าจะต้อง
พินิจพิเคราะห์และตัดสินพฤติกรรมของบุคคลนั้นอย่างไร ให้อยู่ในกรอบของทฤษฎีและกฎหมายอาญา 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน ให้ข้อมูล ประเด็นเปรียบเทียบ ในเรื่องความเหมือนหรือจุดร่วมของทฤษฎีอาชญาวิทยาเจตจ านงอิสระ
กับกฎหมายอาญามาตรา 59 ได้ตรงหรือใกล้เคียงกันมาก เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีอาชญาวิทยาและ
กฎหมายอาญาที่มีความแม่นย าในเนื้อหาและทราบพัฒนาการของทั้งสองศาสตรเ์ป็นอย่างดี จึงสามารถถ่ายทอดให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
ในประเด็นเปรียบเทียบด้านความเหมือนได้อย่างชัดเจน ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน ต่างเสนอแนะว่า เริ่มต้นจากการที่ครูหรืออาจารย์ผู้สอน 
ให้ความรู้กับผู้เรียนด้านความเหมือนหรือจุดร่วม ระหว่างทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญามาตรา 59 ซ่ึงต้องวางรากฐาน จากพื้นฐาน
การคิด เร่ืององค์ประกอบภายในจิตใจ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจของบุคคล ที่มีสิทธิ์เลือกกระท าหรืองดเว้นการกระท า และอธิบาย
เชื่อมโยงไปสู่ค าว่า “เจตนา” เปรียบเทียบกับ ค าว่า “เจตจ านงอิสระ” ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน จากนั้นเปรียบเทียบประเด็นความแตกต่าง 
ระหว่างทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญามาตรา 59 ซ่ึงอาจท าเป็นตารางเปรียบเทียบ และวางหัวข้อที่ใช้ในการเปรียบเทียบว่า
จะเปรียบเทียบด้านใดบ้าง เช่น เปรียบเทียบช่วงเวลาการเกิดแนวคิดทฤษฎี เปรียบเทียบเนื้อหาสาระส าคัญ เป็นต้น ครูผู้สอนกระตุ้นให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และหาความแตกต่าง เมื่อได้ตารางสรุปแสดงความแตกต่างระหว่างทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญามาตรา 59 
แล้ว ครูผู้สอนจะต้องลงลึกในรายละเอียดของประเด็นเปรียบเทียบ ว่าเหตุใดจึงแตกต่างกัน กล่าวถึงที่มาและรากฐาน ให้ ผู้เรียนเข้าใจ
อย่างละเอียด 

ในด้านข้อแตกต่างของทฤษฎีเสียจ านงอิสระกับกฎหมายอาญามาตรา 59 ผู้ ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน ต่างมีมุมมองรายละเอียด
แตกต่างกันออกไป แต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่ประเด็นเปรียบเทียบทั้งสองก าหนด มีค าตอบที่สอดคล้องกัน อย่างเห็นได้ชัด คือ 

ด้านประเภทของการควบคุมทางสังคม ทฤษฎีเจตจ านงอิสระ บรรทัดฐานทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ (เป็นประเด็นด้านศีลธรรม/
จิตส านึกของแต่ละคน) ส่วนกฎหมายอาญามาตรา 59 เป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นทางการ (เป็นกฎหมาย กติกาสังคม ข้อห้าม) 

ด้านระดับการลงโทษ ทฤษฎีเจตจ านงอิสระ ลงโทษผู้กระท าผิด โดยยึดหลักว่าผู้กระท าผิดทุกคนมี “เจตนา” ในการลงโทษ 
จึงลงโทษแบบเหมาะสมกับความผิด (let the punishment fit the crime) ลงโทษโดยพิจารณาที่ “ผลลัพธ์ของการกระท าผิด
โดยเจตนา” เท่านั้น มิได้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้กระท าผิด ในขณะที่กฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค 4 ในเรื่องของ
ประมาท จะเห็นได้ว่าอัตราโทษลดลงจากการกระท าโดยเจตนา แต่ก็ยังรับโทษอยู่ เนื่องจาก ความประมาทถือว่าไม่ได้ใช้เจตนาอย่างเต็มที่ 
แต่ก็มีผลให้เกิดความเสียหาย จึงต้องยังรับผิดอยู่ แต่อัตราโทษเบาลงกว่าเจตนา 

ด้านรายละเอียดสาระส าคัญ 1) ทฤษฎีเจตจ านงอิสระสามารถใช้อธิบายเจตนาพิเศษและมูลเหตุจูงใจได้อย่างชัดเจนกว่า
กฎหมายอาญามาตรา 59 2) ทฤษฎีเจตจ านงอิสระกล่าวถึง“ความคุ้มค่าในการตัดสินใจกระท าผิด”ในขณะที่กฎหมายอาญามาตรา 59 มิได้
กล่าวถึง 

ส าหรับ ข้อเสนอแนะหรือประเด็น ในการพัฒนา ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คนต่างเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบของ
ทั้งสองศาสตร์ ซ่ึงน าช่องว่างหรือสิ่งที่ทั้งสองศาสตร์ยังไม่ได้กล่าวถึง มาเป็นประเด็นเสนอแนะในการศึกษาหรือวิจัยเชิงวิชาการ เพื่อส่งผล
ในการปรับปรุงและพัฒนาทฤษฎี และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติจริงในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการวิจัยพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน
เสนอประเด็นวิจัย 4 ประการ ได้แก่ 1) ควรท าวิจัยประเด็นการป้องกันการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิด 2) ควรท าวิจัยในเรื่องเจตนาพิเศษ 
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เนื่องจากใช้ทฤษฎีเจตจ านงอิสระเป็นหลักคิดในการเลือกก่ออาชญากรรม ดังนั้นจึงควรลดเจตจ านงอิสระหรือเจตนาพิเศษของผู้กระท าผิด
ลง เช่น การปรับปรุงฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซ่ึงเป็นฐานความผิดที่ตายตัวให้แปรผันไปตามราคาทรัพย์ เป็นต้น 3)  ควรท าวิจัยใน
หัวข้อการพิสูจน์ทราบทางเจตนา และ 4) หากมีการยกร่างหรือพัฒนากฎหมายอาญามาตรา 59 ควรน าประเด็นเรื่อง “ความคุ้มค่าในการ
กระท าผิด” ที่ได้มาจากทฤษฎีเจตจ านงอิสระ มาบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญามาตรา 59 ด้วย เพื่อรายละเอียดด้านสารบัญญัติที่มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ประเด็นที่ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน เสนอมาถือว่าเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและหากมีผู้น าประเด็นดังกล่าวไปต่อยอดพัฒนา 
จะส่งผลดี ในแวดวงวิชาการ ด้านกฎหมาย อาชญาวิทยา และกระบวนการยุติธรรม ต่อไปในอนาคต ในการถ่ายทอดพัฒนาผู้เรียนที่เป็น
นักศึกษา การบูรณาการองค์ความรู้ เรื่องทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญามาตรา 59 นั้น ผู้สอนหรือครูอาจารย์ ต้องมีองค์ความรู้ 
ในศาสตร์ทั้งสองอย่างแม่นย าเพื่อจะให้ความรู้นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง จากนั้น ครูผู้สอนฝึกเทคนิคแก่นักศึกษาให้คิดวิเคราะห์และจ าแนก 
จุดร่วม  จุดด่าง ระหว่างทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญามาตรา 59 ว่าด้วยเจตนา รวมทั้ง การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งสองร่วมกัน
อย่างสอดคล้อง และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง  

การสอนแบบบูรณาการ ศาสตร์ด้านอาชญาวิทยาเจตจ านงอิสระและกฎหมายอาญามาตรา 59 ว่าด้วยเจตนานั้น อาจารย์ผู้สอน
ควรใช้ประเภทของการสอนแบบบูรณาการระหว่างรายวิชาซ่ึงเป็นการเชื่อมโยงหรือรวมศาสตร์ต่างๆตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปภายใต้หัวเร่ือง
เดียวกันเป็นการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์คือความรู้ในรายวิชาต่างๆ มากกว่า 1 วิชา เพื่อการแก้ปัญหาหรือ
แสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง ส่วนรูปแบบของการบูรณาการนั้น อาจารย์ผู้สอน ควรสอนนักศึกษา ซ่ึงอาจใช้วิธีการสอน
บูรณาการแบบสอดแทรก อันเป็นวิธีการที่ครูผู้สอนใน 1 วิชาสอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่นๆเข้าไปในการสอนของตนเป็นการวางแผนและ
การสอนโดยครูหรืออาจารย์เพียงคนเดียว ทั้งนี้ อาจใช้การสอนบูรณาการแบบขนาน คือ การใช้ครูต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป เช่น อาจารย์ท่านหนึ่ง
สอนวิชาทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยทฤษฎีเจตจ านงอิสระ ส่วนอาจารย์อีกท่านหนึ่งสอนวิชากฎหมายอาญา มาตรา 59 จากนั้น อาจารย์
ผู้สอนทั้งสอง วางแผนการสอนรว่มกัน โดยมุ่งสอนหัวเรื่องความคิดรวบยอด ปัญหาเดียวกัน ระบุสิ่งที่มีร่วมกัน และตัดสินใจร่วมกัน ว่าจะสอน
หัวเรื่องใด ความคิดรวบยอดใด หรือปัญหาใด ในรายวิชาของแต่ละคน งานหรือการบ้านที่มอบหมายให้ผู้เรียนท า จะต้องแตกต่างกันไป
ในแต่ละรายวิชา แต่ทั้งหมดจะต้องมีหัวเรื่องและความคิดรวบยอดหรือปัญหาร่วมกัน อนึ่งครูผู้สอนอาจใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
เนื่องจากทางอาชญาวิทยามีความเป็นสหวิทยาการอยู่แล้ว การสอนแบบสหวิทยาการนี้ คือ ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสอนต่างวิชากัน แต่มุ่งสอน 
หัวเร่ืองหรือความคิดรวบยอด ปัญหาเดียวกัน ต่างคนต่างแยกกันสอนเป็นส่วนใหญ่ แต่มีการมอบหมายงาน หรือโครงการร่วมกัน ซ่ึงจะช่วย
เช่ือมโยงสาขาวิชาทฤษฎีอาชญาวิทยากับกฎหมายอาญาเข้าด้วยกัน ครูหรืออาจารย์ผู้สอนทุกคนจะต้องวางแผนร่วมกัน เพื่อที่จะระบุว่า 
จะสอนหัวเรื่องหรือความคิดรวบยอดใด ในแต่ละวิชาและวางแผน สร้างโครงการร่วมกันหรือก าหนดงานที่จะมอบหมายให้นักศึกษา
ท าร่วมกัน และก าหนดว่าจะแบ่งโครงการนั้นออกเป็นโครงการย่อยให้นักศึกษาปฏิบัติแต่ละรายวิชาอย่างไร 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

7.1 ควรท าวิจัยประเด็นการป้องกันการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิด 
7.2 ควรท าวิจัยในเรื่องเจตนาพิเศษ เนื่องจากใช้ทฤษฎีเจตจ านงอิสระเป็นหลักคิดในการเลือกก่ออาชญากรรม ดังนั้นจึงควรลด

เจตจ านงอิสระหรือเจตนาพิเศษของผู้กระท าผิดลง เช่น การปรับปรุงฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซ่ึงเป็นฐานความผิดที่ตายตัวให้แปรผันไป
ตามราคาทรัพย์ เป็นต้น 

7.3 ควรท าวิจัยในหัวข้อการพิสูจน์ทราบทางเจตนา 
7.4 หากมีการยกร่างหรือพัฒนากฎหมายอาญามาตรา 59 ควรน าประเด็นเรื่อง “ความคุ้มค่าในการกระท าผิด” ที่ได้มาจาก

ทฤษฎีเจตจ านงอิสระ มาบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญามาตรา 59 ด้วย เพื่อรายละเอียดด้านสารบัญญัติที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

8. กิตติกรรมประกาศ  
การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาครูด้านอาชญาวิทยาว่าด้วยทฤษฎีเจตจ านงอิสระกับกฎหมายอาญา มาตรา 59” ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องขอบคุณ ผู้ให้สัมภาษณ์การวิจัยที่ประสงค์จะออกนาม 5 ท่าน คือ 1) ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์ประจ าศูนย์กฎหมาย
อาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล อาจารย์ประจ าสาขา
นิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3) นายดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ  อาจารย์ประจ าศูนย์กฎหมาย
อาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4) นายชานนท์ ภัทรจารี  นักทัณฑวิทยา ปฏิบัติการ กองทัณฑวิทยา  
กรมราชทัณฑ์ 5) นายปรัชพร สีโท ทนายความ และขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ที่ไม่ประสงค์จะออกนามอีก 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่เป็นนักวิชาการ ครูอาจารย์ด้านอาชญาวิทยาและนักกฎหมาย จากสถาบันการศึกษาชั้นน าระดับประเทศ ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ และมีองค์ความรู้ ในหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และเสนอแนวทางให้แก่งานวิจัยนี้
เป็นอย่างดี 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวจิัย คร้ังท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

146 

9. เอกสารอ้างอิง  
หนังสือ  
เกียรติขจร วจันะสวัสดิ์. (2549). ค ำอธบิำยกฎหมำยอำญำ ภำค 1. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตย์สภา. 
คณะวิชาการ The Justice Group. (2562). ประมวลกฎหมำยอำญำ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่ำสุด พ.ศ. 2563. (พิมพ์ครั้งที่ 1). 
ปกรณ์ มณีปกรณ์. (2555). ทฤษฎีอำชญำวิทยำ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นสว่นจ ากัด เอ็ม.ที.เพรส. 
ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์. (2531). อำชญำวิทยำ: สหวิทยำกำรว่ำด้วยปัญหำอำชญำกรรม. กรุงเทพฯ: โรงเรียนนายร้อยต ารวจ. 
พรชัย ขันตี. (2553). ทฤษฎีอำชญำวิทยำ : หลักกำร งำนวิจัย และนโยบำยประยุกต์. กรุงเทพฯ:   สุเนตร์ฟิล์ม. 
พรชัย ขันต,ี กฤษณพงค์ พูตระกูล และ จอมเดช ตรีเมฆ. (2558). ทฤษฎีอำชญำวิทยำ : หลักกำร  งำนวิจยัและนโยบำยประยกุต์. 

กรุงเทพฯ: รังสิต, สนพ. ม. 
สุดสงวน  สุธีสร. (2547). อำชญำวิทยำ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
Akers, Ronald L. (1994). Criminological Theories: Introduction and Evaluation. Los Angeles, CA: Roxbury Publishing 

Company. 
Chiricos, Theodore G. and Gordon P. Waldo. (1970). “Punishment and crime: An Examination of some empirical  

evidence.” Social Problems, 18: 200-21. 
Cullen, Francis T. and Robert Agnew (eds). (1994). Criminological Theory: Past to Present. Los Angeles, CA: Roxbury 

Publishing. Daly, Kathleen.  
Freda Aeler, et.ct. (1991). Criminology. N.Y, Mc Graw - Hill, Inc. 
Gibbs Jack P. (1968). “Crime, punishment, and deterrence.” Southwestern Social Science Quarterly, 48: 515-530. 
Gibbs Jack P. (1975). Crime, Punishment, and Deterrence. Elsevier, New York: National Academic of Science. 
Lilly, Robert J. Cullen, Francis T. and Ball, Richard A. (2007). Criminology Theory: Context and Consequences. 

Thousand Oaks: Sage Publications.   
Mannie & Hirschel. (1982). Fundamentals of Criminology. Albany, New York: Delmar Publishers Inc. 
Michalowski, Raymond. (1985). Order, Law and Crime: An Introduction to Criminology.  The Journal of Criminal Law 

and Criminology (1973-) Vol. 76, No. 2 (Summer, 1985), pp. 559-562. 
Paternoster, Raymond. (1989). Decision to participate in and desist from four types of Common delinquency: 

Deterrence and rational choice perspective. Law and Society Review, 23: 7-40. 
Zimring & Hawkins. (1975) Deterrence. Chicago: University of Chicago Press.1973; Johannes Andenase, 1974; Jack 

Gibbs. 
 
แหล่งข้อมูลออนไลน์  
นรรัชต์  ฝันเชียร. (4 มกราคม 2562). กำรเป็นครูผู้แนะแนวควำมรู้ที่ดีให้นักเรียน.[โครงการทรูปลูกปัญญา]. สืบค้นจาก 
  https://www.trueplookpanya.com/education/content/70815/-teaartedu-teaart-teaarttea- 
นัทธี จิตสว่าง. (2555). อำชญำวิทยำกบัควำมเป็นศำสตร์. (ออนไลน)์ 2555 (อา้งเมื่อ 18 กรกฎาคม2555). จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/495218   
Just another WordPress.com site. (11 เมษายน 2554). อำชญวิทยำ.[เร่ือง].สืบค้นจาก 

https://adunparvitchai.wordpress.com/2011/04/11/ 
อุทิศ สุภาพ. (30 ธันวาคม 2560). อิทธพิลของปรัชญำอำชญำวิทยำ : ประมวลกฎหมำยอำญำของไทย (1). [บทความ]. สืบค้นจาก  

https://www.matichon.co.th/article/news_782858 
อุทิศ สุภาพ.(6 มกราคม 2561).  อิทธิพลของปรัชญำอำชญำวิทยำ : ประมวลกฎหมำยอำญำของไทย (จบ). [บทความ]. สืบค้นจาก 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_790371 

https://www.gotoknow.org/posts/495218
https://www.matichon.co.th/article/news_782858
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_790371


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวจิัย คร้ังท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

147 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถและความต้องการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ห้องเรียนเสมือน 2) พัฒนาครูโดยการฝึกอบรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน 3) ประเมินความรู้ ความพึงพอใจในการพัฒนาครู
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 10 ขั้นตอน 2 วงรอบ คือ ขั้นตอนการเตรียมการ (Preparation) ขั้นตอนการวางแผน (Planning) ขั้นตอน
ปฏิบัติการ (Action) ขั้นตอนการสังเกตผล (Observation) และขั้นตอนการสะท้อนกลับ (Reflection) โดยได้ใช้แบบสอบถามความสามารถ
และความต้องการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน แบบทดสอบการพัฒนาครูโดยการฝึกอบรมในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ห้องเรียนเสมือน และแบบสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ครูผู้สอน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จ านวน 40 คน แนวทางในการพัฒนาคือ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบเปรียบเทียบ
รายคู่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลความสามารถและความต้องการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 1.1) ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ห้องเรียนเสมือน ด้านความสามารถใช้เครื่องมือกูเกิ้ลแอปฟอร์เอดจุเคเชิน ด้านความสามารถจัดการเรียนรู้ห้องเรียนเสมือนโดยใช้เครื่องมือ
กูเกิ้ลแอปฟอร์เอดจุเคเชิน 1.2) ด้านความต้องการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เรียงล าดับความต้องการจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ การสร้างห้องเรียน ประจ าวิชากูเกิ้ลคลาสรูม การสร้างข้อสอบแบบสอบถามด้วยกูเกิ้ลฟอร์ม การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ การใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอน (กูเกิ้ลแอป) สร้างเอกสารเอกสารน าเสนองาน ด้วยกูเกิ้ลสไลด์ การสร้าง
เอกสารด้วยกูเกิ้ลด๊อก การเก็บข้อมูลออนไลน์จ านวนมากในกูเกิ้ลไดรฟ์  ไดรฟ์เก็บข้อมูลออนไลน์ การพัฒนาฐานข้อมูลอย่างง่าย ด้วยกูเกิ้ลแอป 
และการสร้างไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย โดยไม่ต้องเขียนโค้ด 2) ผลการพัฒนาครูโดยการฝึกอบรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน 
เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากการเปรียบเทียบการพัฒนาครู
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ก่อนและหลังการอบรม 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนามีค่ามากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลการประเมิน ความพึงพอใจ
ในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
ความพึงพอใจในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านวิทยากร ด้านสถานที่/ระยะเวลา ด้านความรู้ ความเข้าใจ
ของเนื้อหาวิชา ด้านเนื้อหาวิชา ทักษะ และสื่อประกอบการบรรยาย 

ค าส าคัญ : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้, ห้องเรียนเสมือน, การพัฒนาครู 
 

Abstract 
The objectives of this research were to: 1) study the abilities and needs for development of teachers in 

learning management by using virtual classroom; 2) develop the teachers in learning management by using virtual 
classroom; 3) evaluate the knowledge and satisfaction towards the development of teachers in learning 
management by using virtual classroom of Silatarn Network under Krabi Primary Educational Service Area Office. This 
research was conducted using action research design in consisting ten steps of two rounds: preparation, planning, 
action, observation, and reflection by using ability questionnaire, need questionnaire, Satisfaction questionnaire and 
for the development of the teacher. The target group included 40 teachers of Silatarn Network under Krabi Primary 
Educational Service Area Office. The guideline for the development was the use of workshops. Data were analyzed 
using percentage, mean, standard deviation, pairwise t-test, and qualitative data analysis. 
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The research findings were as follows. 1) The abilities and needs for the development of the teachers 
were: 1.1) The abilities in learning management by using virtual classroom were at a low level in overall ranked in 
descending order: computer skills, knowledge and understanding in learning management by using virtual classroom, 
ability to use Google application tools, and learning management of virtual classroom by using Google application 
tools, respectively; and 1.2) The needs in learning management by using virtual classroom were ranked in 
descending order: creating classes in Google Classroom, creating quizzes or questionnaires using Google Form, 
creating online classrooms, use of information and communication technology for education (Google Apps), creating 
presentations using Google Slides, creating documents using Google Docs, storing a large amount of online data in 
Google Drive, use of online storage drive, developing a simple database using Google Apps, and creating an easy 
personal site without writing codes, respectively. 2) Regarding the development of the teachers by using the 
workshops, the result showed that the average score of the teachers after attending the development were higher 
than before attending the development at a statistical significant level of .01. 3) The evaluation the knowledge and 
satisfaction towards the development of the teachers showed that the satisfaction towards the development was a 
high level ranked in descending order: guest speaker; location/duration; knowledge and understanding of subject 
matter; subject matters, skills, and lecture materials.              

Keywords: development of learning management, virtual classroom, development of teachers 
 
1. บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตราที่ 54  ระบุว่า รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าว
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ราชกิจจานุเบกษา, 2550 : 23- 24) 
ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้
คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการจัดหาเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็น 
สื่อการสอนจึงเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้ควรจะมีลักษณะที่หลากหลายหลาย เพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
ส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 27) ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่าง
พอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  

ในยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้า
ด้วยกัน คนทุกมุมโลกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใช้คอมพิวเตอร์เป็น และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิต ส าหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนในโลกยุคดิจิตอล (digital 
age) คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือหลักส าคัญส าหรับผู้สอน เพื่อเข้าถึงทรัพยากรการเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้สถานศึกษา
หลายแห่งเกิดการปรับตัวและเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น สังคมปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-
based society) ที่ไม่มีขีดจ ากัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา (การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom เพื่อพัฒนา
ทักษะการท างานร่วมกันของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป. 2559 : 3) 

การใช้ห้องเรียนเสมือนจริง (virtual classroom) จึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจ าลอง
สภาพแวดล้อมภายในระบบหรือเว็บไซต์ให้มีลักษณะคล้ายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยอาศัยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเ วลา (anywhere 
anytime) (สิวาภรณ์ เจริญวงศและคณะ, 2561 : 120) 

สภาพปัจจุบันที่มีต่อห้องเรียนเสมือนในการจัดการเรียนรู้โดยผ่าน Google Classroom ส าหรับครูผู้สอน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนเสมือนและยังขาดทักษะที่สามารถน าความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ Google Classroom น าไปจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความส าคัญของปัญหาผู้วิจัยเห็นว่า ครูขาดความเข้าใจและไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการจัดห้องเรียนเสมือน
โดยผ่านเครื่องมือ Google Classroom อย่างจริงจังและในการสร้างห้องเรียนเสมือน ซ่ึงเครื่องมือนี้จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสที่จะ
เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน อีกทั้งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จ ากัดว่าจะต้อง
เป็นการเรียนรู้แค่ในห้องเรียนเท่านั้น 
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ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อให้ครูใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรม ใช้ในการประกอบการสอน และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ที่กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียนต าราหนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัด
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้
เพราะผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ จะช่วยให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันหากครูมีทักษะ
ทางด้านการใช้งาน Google Classroom ทางการศึกษาเป็นอย่างดี สามารถจัดห้องเรียนเสมือนโดยใช้ Google Apps for Education 
ทางการศึกษามาช่วยให้ผู้เรียนได้มีความรู้รอบด้าน เข้าใจง่ายได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและสนใจในการศึกษามากขึ้น 
ซ่ึงผลการวิจัยจะท าให้ทราบถึงการพัฒนาครูในการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาสื่อการสอนของครู
ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมีรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อรองรับการปฏิรูประบบราชการและสอดรับกับแนวการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาความสามารถและความต้องการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
2.  เพื่อพัฒนาครูโดยการฝึกอบรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
3.  เพื่อประเมินความรู้ ความพึงพอใจการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย  
1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การวิจัยการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธารกระบี่ โดยใช้คู่มือการใช้งาน Google 

Apps for Education มีขอบเขตของเนื้อหา ได้แก่ ความหมายของ Google Apps for Education ประเภทของ Google Apps for 
Education การใช้งาน Google Apps for Education ในการจัดการเรียนรู้ และประโยชน์ของการใช้ Google Apps for Education 
ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2.  ขอบเขตด้านประชากร 
 2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนเครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 11 โรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย โรงเรียนขนาดกลาง 6 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเล็ก 5 โรงเรียน รวมจ านวน
ประชากรในการวิจัยทั้งสิ้น 63 คน   

     2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการปฏิบัติการณ์ ได้แก่ ครูผู้สอนเครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่  ทั้งสิ้น 40 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความสมัครใจ ส าหรับผู้เข้าฝึกอบรมครู
ในกลุ่มเครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 2 คน 

3.  ตัวแปรที่ศึกษา  
     3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
 3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่  
  3.2.1 ความรู้ ความเข้าใจของครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน  
  3.2.2 ทักษะการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนเสมือน โดยใช้เครื่องมือ Google Classroom 
  3.2.3 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                                                   
 
 
 
 
 

 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

ได้ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบ 2 วงรอบ ซ่ึงแบ่งเป็น 10 ขั้นตอน  
ในวงรอบที่ 1 คือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติการ (Acting) 
ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (Observing) ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) และในวงรอบที่ 2 คือ ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) 
ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติการ (Acting) ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผล (Observing) ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผล (Reflecting) และขั้นตอนที่ 10 
การสรุปผล (Conclusion) เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร 

วิธีด าเนินการ (วงรอบที่ 1) 
ศึกษาความสามารถและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) เครือข่ายศิลาธาร 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยมีการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google classroom) ประกอบด้วยแผนประชุมเชิงปฏิบัติการ คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google classroom) และแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรม ปฏิบัติการฝึกอบรมโครงการพัฒนา
ครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) โดยวิทยากร มีการท าแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและ
หลังการฝึกอบรมและมีการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน 
(Google classroom) 

กลุ่มตัวอย่าง  
ครูผู้สอนเครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จ านวน 40 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจงตาม

ความสมัครใจ โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 2 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1.  ลักษณะของเครื่องมือ 
    1.1 แบบสอบถามความสามารถและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom)   
    1.2 คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) ซึ่งประกอบด้วย แผนก าหนดการประชุม

เชิงปฏิบัติการ 
    1.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google 

classroom) 
2.  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ 
     2.1 ค านวณค่า IOC โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
1.  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความสามารถและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน 

(Google Classroom) ออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้  
2.  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบทดสอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) 

เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom)      
3.  ผู้วิจัยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google 

Classroom) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการฝึกอบรม 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
1.  วิเคราะห์แบบสอบถามความสามารถและความต้องการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google 

Classroom) ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 9.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.56 ซ่ึงอยู่
ในระดับน้อย เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์มีค่าเฉลี่ย 3.03 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.02 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือนมีค่าเฉลี่ย 2.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรู้ห้องเรียนเสมือน 
เครือข่ายศิลาธาร สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ 

• ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนเสมือน  
• ทักษะการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนเสมือน โดยใช้เครื่องมือ 
Google Classroom 
• ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน 

ความสามารถและความต้องการ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลา

ธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 
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0.85 ซ่ึงอยู่ในระดับน้อย ด้านความสามารถใช้เครื่องมือ Google Apps for Education มีค่าเฉลี่ย 2.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 
ซ่ึงอยู่ในระดับน้อย ด้านความสามารถจัดการเรียนรู้ห้องเรียนเสมือนโดยใช้เครื่องมือ Google Apps for Education มีค่าเฉลี่ย 2.13 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ซ่ึงอยู่ในระดับน้อยและด้านความต้องการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เรียงล าดับ
ความต้องการจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสร้างห้องเรียนประจ าวิชา Google Classroom มีค่าร้อยละ 84.1 การสร้างข้อสอบ
แบบสอบถามด้วย Google Form มีค่าร้อยละ 79.4 การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ มีค่าร้อยละ 76.2 การใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอน 
(Google App)  มีค่าร้อยละ 69.8  สร้างเอกสารและเอกสารน าเสนองาน ด้วย google slide มีค่าร้อยละ 68.3 การสร้างเอกสาร ด้วย Google 
Docs มีค่าร้อยละ 39.7 การสร้างเอกสาร ด้วย Google Docs มีค่าร้อยละ 33.3 การเก็บข้อมูลออนไลน์จ านวนมาก Google Drive  
ไดรฟ์เก็บข้อมูลออนไลน์ มีค่าร้อยละ 20.6 การพัฒนาฐานข้อมูลอย่างง่าย ด้วย Google Apps มีค่าร้อยละ 14.3 และการสร้างไซต์
ส่วนตัวอย่างง่าย โดยไม่ต้องเขียนโค้ด มีค่าร้อยละ 7.9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน 
(Google Classroom) ความต้องการที่พบมากที่สุดพบว่ามี 3 รายการ คือ การสร้างห้องเรียน ประจ าวิชา Google Classroom รองลงมา
คือ การสร้างข้อสอบ แบบสอบถาม ด้วย Google Form และอับดับสุดท้ายคือ การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ 

2.  วิเคราะห์แบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียน 
(Google Classroom) การพัฒนาครูโดยการฝึกอบรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากการเปรียบเทียบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน 
ก่อนการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.75 และหลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.63 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.86 โดยค่าเฉลี่ยหลังการพัฒนามีค่ามากกว่าก่อนพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.  วิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google 
Classroom) พบว่า การสรุปเนื้อหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน มีค่าเฉลี่ย 3.90 อยู่ในระดับมาก ช่วยเหลือผู้อื่นในระหว่าง
การปฏิบัติกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.90 อยู่ในระดับมาก ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ค่าเฉลี่ย 3.85 อยู่ในระดับมาก มีความพยายาม 
ในการปฏิบัติกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.80 อยู่ในระดับมาก มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับมาก 
พฤติกรรมในการฝึกอบรม การต้ังใจฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 3.70 อยู่ในระดับมาก มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.70 
อยู่ในระดับมาก ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างสนุกสนาน มีค่าเฉลี่ย 3.70 อยู่ในระดับมาก การปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ย 3.65 อยู่ในระดับมาก และกล้าพูด ซักถาม และแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 3.50 อยู่ในระดับมาก  

วิธีด าเนินการ (วงรอบที่ 2) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) ในชั้นเรียน โดยผู้วิจัย

ได้จัดท าแบบการนิเทศการสอนออนไลน์การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) และแบบประเมิน
ติดตามผลการน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) จากนั้นครูด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) ในชั้นเรียน เครือข่ายศิลาธาร โดยมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google 
Classroom) ในชั้นเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและติดตามผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน จากนั้น
ให้ครูกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom)    

กลุ่มตัวอย่าง  
ครูผู้สอนเครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จ านวน 40 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจงตาม

ความสมัครใจ โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 2 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1.  ลักษณะของเครื่องมือ 
 1.1 แบบการนิเทศการสอนออนไลน์การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom)  
 1.2 แบบประเมินติดตามผลการน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom)  
  1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom)  
2.  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ 
     2.1 ค านวณค่า IOC โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1.  ผู้วิจัยใช้แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) ในชั้นเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) 
2.  ผู้วิจัยใช้แบบประเมินติดตามผลการน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) ในชั้นเรียน  
3.  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน 

(Google Classroom) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) 
เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวจิัย คร้ังท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
1.  วิเคราะห์แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) ในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับดี  

ด้านการด าเนินการสอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน มีค่าเฉลี่ย 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 อยู่ในระดับดี ด้านการประเมิน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน มีค่าเฉลี่ย 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 อยู่ในระดับดี และด้านพฤติกรรมของผู้เรียนในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน มีค่าเฉลี่ย 4.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 อยู่ในระดับดี  

2.  วิเคราะห์การติดตามผลการน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน มีค่าเฉลี่ย 4.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 อยู่ใน
ระดับมาก ระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้นเพียงใด มีค่าเฉลี่ย 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 อยู่ในระดับมาก ระดับการน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 อยู่ในระดับมาก ระดับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนดีขึ้น 
มีค่าเฉลี่ย 4.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 อยู่ในระดับมาก และระดับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) 
ท่านได้น าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 อยู่ในระดับมาก 

3.  วิเคราะห์จากแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน 
(Google Classroom) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 อยู่ในระดับมาก ด้านสถานที่/
ระยะเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 อยู่ในระดับมาก ด้านความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาวิชา มีค่าเฉลี่ย 4.83 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.37 อยู่ในระดับมาก และด้านเนื้อหาวิชา ทักษะ และสื่อประกอบการบรรยาย มีค่าเฉลี่ย 4.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยู่ใน
ระดับมาก 
 
6. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) เครือข่ายศิลาธาร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1.  ผลการศึกษาความสามารถและความต้องการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) 
เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

   1.1 ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ได้แก่ ด้านความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน ด้านความสามารถใช้เครื่องมือ 
Google App for Education ด้านความสามารถจัดการเรียนรู้ห้องเรียนเสมือนโดยใช้เครื่องมือ Google App for Education  

 1.2 ด้านความต้องการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เรียงล าดับความ ต้องการจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
การสร้างห้องเรียน ประจ าวิชา Google Classroom การสร้างข้อสอบ แบบสอบถามด้วย Google Form การสร้างชั้นเรียนออนไลน์การใช้
สื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอน (Google App) สร้างเอกสารเอกสารน าเสนองาน ด้วย google slide การสร้างเอกสาร ด้วย Google 
Docs การเก็บข้อมูลออนไลน์จ านวนมาก Google Drive ไดรฟ์เก็บข้อมูลออนไลน์การพัฒนาฐานข้อมูลอย่างง่าย ด้วย Google Apps และ
การสร้างไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย โดยไม่ต้องเขียนโค้ด  

2.  ผลการพัฒนาครูโดยการฝึกอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

 ผลการเปรียบเทียบความรู้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนาโดยการฝึกอบรม มีค่ามากกว่าก่อนการพัฒนา
โดยการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

 ความพึงพอใจในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านวิทยากร ด้านสถานที่ /ระยะเวลา ด้านความรู้ 
ความเข้าใจของเนื้อหาวิชา ด้านเนื้อหาวิชา ทักษะ และสื่อ ประกอบการบรรยาย 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยมาอภิปราย ดังนี้ 

1.  ผลการศึกษาความสามารถและความต้องการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) 
เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรวม ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ห้องเรียนเสมือน อยู่ในระดับน้อย ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะ ครูผู้สอนในเครือข่ายศิลาธารยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google classroom) จึงส่งผลต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนและในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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ห้องเรียนเสมือนจึงมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพรและคณะ (2561) 
ได้ศึกษาการพัฒนาโมเดลห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
การคิดวิจารณญาณของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โดยครูสอนคณิตศาสตร์มีความคิดเห็นด้วยระดับปานกลาง เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของ
โครงสร้างพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยรวมและมีความต้องการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนมีความต้องการในการพัฒนาโมเดลห้องเรียนเสมือนโดย วิธีการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการคิดวิจารณญาณโดยรวม และรายด้านทั้ง 3 ด้าน คือ 
ด้านห้องเรียนเสมือน ด้านการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการคิดวิจารณญาณ 
อยู่ในระดับมาก ซ่ึงในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือนจะเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ เรียนมีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นและ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ถ้าหากครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือนได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมษา พูลสวัสดิ์ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูล 
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สว่างอารมณ์วิทยาคม อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 32 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โดยเฉลี่ย
เท่ากับ 81.90/82.80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2.  ผลการพัฒนาครูโดยการฝึกอบรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ส าหรับครูที่ได้รับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน (Google 
Classroom) ผลการเปรียบเทียบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่า ผลการเปรียบเทียบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ห้องเรียนเสมือนมีการพัฒนาขึ้น โดยค่าเฉลี่ยหลังการพัฒนามีค่ามากกว่าก่อนพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัย
เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ครูผู้สอนในเครือข่ายศิลาธาร ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือนเป็น
อย่างดี มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน ซ่ึงจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นต่อไป ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ซีตีอัยเซาะห์ ปูเตะ ซูไฮซัน มาฮะ ซอแลฮะ แดเบาะ และลุตฟี หะยมะสา (2561) การใช้ Google Classroom ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรม ความรับผิดชอบของนักเรียนค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google 
Classroom โดยค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05  

3.  ผลการประเมินความรู้ ความพึงพอใจในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่า ความพึงพอใจในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่าย
ศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ด้านวิทยากร ด้านสถานที่/
ระยะเวลา ด้านความรู้ความเข้าใจของเนื้อหาวิชา ด้านเนื้อหาวิชา ทักษะ และสื่อประกอบการบรรยาย เหตุผลที่ท าให้ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจาก การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน มีความพร้อมทางด้านสถานที่ ระยะ เวลา 
ความสามารถในการส่ือสารของวิทยากร และการน าความรู้ไปใช้ได้จริง เมื่อจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือนในชั้นเรียน ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลองชัย ธีวสุทรสกุล อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ จีรศักดิ์ สุวรรณโณ เรวัตร ใจสุทธิ สิริวัฒน์  
พงศแพทย์พินิจ วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ (2560) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาครูมัธยมศึกษาให้มีความสามารถด้านการออกแบบ 
บทเรียน STEM Education โดยการศึกษาบทเรียนและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการส ารวจความพึงพอใจของ ครูต่อรูปแบบการพัฒนา
ครูมัธยมศึกษาให้มีความสามารถในการออกแบบบทเรียน STEM Education ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยรวม 0.39 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียน STEM Education ที่ครูออกแบบ
ความพึงพอใจ โดยรวมต่อการเรียนบทเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.40 อยู่ใน เกณฑ์ดี  
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 8.1.1 ควรส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือนด้วยวิธีการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

และสม่ าเสมอ เช่น การจัดอบรมให้ครูภายใน สถานศึกษา การเปิดโอกาสให้เข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
สถานศึกษา เพื่อให้ครูได้มีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 8.1.2 ควรสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เช่น ด้านการให้ค าปรึกษา การออกแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน  อีกทั้งด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตรวมถึงบัญชีผู้ใช้ในการใช้งานบน Google Classroom เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน 

 8.1.3 จัดให้มีฝ่ายก ากับติดตามผลกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เพื่อประเมินประสิทธิภาพกระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือนในชั้นเรียน โดยมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถเป็นที่ปรึกษาและ
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ประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เช่น กลุ่มงานนิเทศที่ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการและผู้ที่มีผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.1 ควรมีการวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือนอย่างต่อเนื่อง 
 8.2.2 ควรมีการวิจัยประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือนของครูในเครือข่ายศิลาธารและ

เครือข่ายอื่นๆ 
 8.2.3 ควรศึกษาวิจัยการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือนของครู ด้วยโปรแกรมออนไลน์อื่นๆ เช่น 

Microsoft Teams, Google Hangouts Meet, Zoom Cloud Meetings เป็นต้น เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างหลากหลายซ่ึงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 8.2.4 ควรมีการศึกษาต่อเนื่องในเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน โดยเน้นในส่วนของ 
กระบวนการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน และการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนเสมือนที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะ 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นความกรุณาให้การช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ในการให้ค าแนะน า ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ทุกขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้   

ขอขอบพระคุณ นายมานพ การกล้า นายพรชัย ช่วยเอียด นางกาญจนา อมรกุล นางจิตติมา โพธิ์ทอง และนางเกศิณี พรหมบุญแก้ว 
ที่กรุณารับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พร้อมทั้งให้แนวคิดและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ ต่อการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่หอสมุดกลางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                  
ที่กรุณาช่วยเหลือด้านการค้นคว้าหนังสือ ต ารา งานวิจัยภายในและต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่กรุณา
ให้ค าแนะน าขั้นตอนในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 และเครือข่ายศิลาธาร จังหวัดกระบี่ ที่ให้
ความช่วยเหลือในการ ให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลและการทดลองใช้เครื่องมือในการท า
วิทยานิพนธ์ ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 24 แผน ก ทุกคน ที่คอยเป็นก าลังใจและมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความส าเร็จให้แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด คุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์นี้ผู้วิจัยขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ ผู้เขียนหนังสือต าราทุกเล่ม
ที่ผู้วิจัยได้รับแสงสว่างแห่งความรู้ในครั้งนี้ 
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11       
A Model for Developing Leadership on Instructional Management of Teacher in Secondary 

Schools under the Regional Education Office No.11 
สร้อยสุดา  กรีน1, เพลินพิศ ธรรมรัตน์2 และศิกานต์ เพยีรธัญญกรณ์3  

                                                              1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2,3อาจารย์ประจ าสาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) พัฒนา

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ 3) ตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้  
วิธีด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ โดยการวิจัยเอกสาร 
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน และสอบถามความต้องการพัฒนาภาวะผู้น าครู จ านวน 360 คน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าครูในการจัดการเรียนรู ้โดยผู้วิจัยสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ และน าไปตรวจสอบเชิงยืนยัน โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 10 คน และระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบ โดยการน าไปทดลองใช้กับครูจ านวน 32 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา   

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  องค์ประกอบภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ มี 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) พฤติกรรมภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย การเป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาหลักสูตรและการใช้หลักสูตร และ กระบวนการจัดการเรียนรู้  และ 2) วิธีการ
พัฒนาภาวะผู้น าครู ประกอบด้วย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติจริง ชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (PLC) 
และการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

2.  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลักการ จุดประสงค์ เนื้อหา กระบวนการพัฒนา สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล  

3.  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก และครูที่ได้รับการพัฒนาภาวะ
ผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้มีพัฒนาการของภาวะผู้น าครูคิดเป็นร้อยละ 13.92 

ค าส าคัญ : การพัฒนาภาวะผู้น าครู, ภาวะผู้น าการจัดการเรียนรู้, รูปแบบ 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) To study the components of teacher leadership in learning 

management in secondary schools 2) To develop the teacher leadership development model in learning 
management, and 3) To evaluate the effectiveness of the teacher leadership development model in learning 
management. There are 3 phases of research, Phase I study the components of developing teacher leadership in 
learning management, document research, approved the validity of the model by 5 professors and the survey was 
administered to the samples of 360 teachers. Phase II developing a model for developing teacher leadership on 
instructional management construction of conceptual framework, model Investigation, and confirmation and 
approved the validity of the model by 10 professors. Phase III the experiment using the model concerned model 
implementation and, conclusion the sample group were 32 teachers .The statistics for data analysis were means 
standard deviation and content analysis.  

The findings were as follows: 
1.  The teacher leadership on instructional management in secondary school teachers consist 2 

components as follows, 1) The teacher leadership on instructional management behavior consist transformational 
teacher leadership, curriculum development, and learning management and 2) There were 4 stages of the model 
development process as training workshop, practice in actual setting, professional learning community, and 
supervision, monitoring and evaluation. 

2.  The teacher leadership on instructional management model of teacher leadership on instructional 
management in secondary school teachers consist principles, objectives, contents, processes, media and learning 
resources, and measurement and evaluation.  

3.  The developed model of the effectiveness can be examined as follow after the intervention, the 
development of teacher leadership was at a high level and the teacher Leadership on Instructional Management of 
teacher had the percentage progress of 13.92. 
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1. บทน า  
โลกแห่งเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและรวดเร็วทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากการมีช่องทาง

แห่งการรับรู้ข่าวสารมากมายหลายทางตามสภาพการณ์แห่งความเป็นเทคโนโลยีดังกล่าว ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
การรับรู้และการเรียนรู้ในลักษณะทันเหตุการณ์คือ มีการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในระบบ หรือนอกระบบ หรือด้วยตนเอง
เพื่อให้อยู่ในโลกสมัยใหม่ที่ได้ชื่อว่า เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) (ศศิธร  เวียงวะลัย, 2556 : 1) โดยมีครูเป็น
ปัจจัยส าคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ต้องได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งมีความพร้อม 
และมีภาวะผู้น า ดังที่ Dimmock and Walker (2005 : 98) ได้สรุปไว้ว่า ภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้บทบาทที่เกี่ยวข้องกับ
ภาระหน้าที่แบบเดิม เช่น ก าหนดเป้าหมายได้ชัดเจน การจัดสรรทรัพยากรให้กับการสอน การบริหารจัดการหลักสูตร การก ากับติดตาม
แผนการสอนและประเมินครู ในปัจจุบันนี้มีภาระหน้าที่เพิ่มเติมซ่ึงรวมไปถึงการเน้นวิธีการหลักที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเน้นการใช้
ข้อมูลในการตัดสินใจ และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครูมากขึ้น โดยครูที่มีภาวะผู้น าจึงมีความส าคัญต่อองค์กร โดยครูจะต้อง
แสดงบทบาท และต้องแสดงออกพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้สามารถมีภาวะผู้น าครู โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้านการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ดังนั้นครูจึงมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ห้องเรียน และ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดต้องพิจารณาในลักษณะองค์รวมตั้งแต่
สถานภาพครู ทิศทางการผลิตครูในอนาคต รวมถึงการประกันคุณภาพของครูเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าครูจะมีศักยภาพอย่างพียงพอ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปสู่เยาวชนของชาติตามเป้าหมายของรัฐบาลได้อย่างแท้จริง (ไกศิษฏ์ เปลรินทร์, 2552 : 3) 
จากการรายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 
จนถึงปัจจุบันพบว่า จ าเป็นต้องมีการต่อยอดเพื่อให้ประสบความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาหลายประเด็น เช่น คุณภาพนักเรียนยังมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ต่ า คุณภาพของครูยังขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยที่ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่จ าเป็นต้องมีการปฏิรูป
การศึกษารอบที่สอง คือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 - 2561 มีจุดเน้นใน 3 เรื่อง คือ 1) คุณภาพ ได้แก่ คุณภาพของครู คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ 
คุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพของการบริหารจัดการ 2) โอกาสเน้นให้คนไทยทุกคนมีโอกาสต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
และ 3) เน้นการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 1) 
และจากผลการประเมินคุณภาพ จากส านักงานทดสอบทางการศึกษา (องค์กรมหาชน) ยังพบว่า ภาพรวมของผลคะแนนของการทดสอบ
เฉลี่ยทั้งประเทศในชั้น ม.3 และ ม.6 ต่ ากว่าร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 2559 และมีแนวโน้มที่จะต่ าลงเรื่อย ๆ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 : 30) จะเห็นได้ว่าข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อนคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
ส่วนหนึ่ง จึงเป็นหน้าที่โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและก ากับติดตาม นิเทศการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

ส าหรับผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในส านักงานศึกษาธิการ ภาค 11 พบว่า  ภาพรวมของผลคะแนนของการทดสอบจาก
ส านักงานทดสอบทางการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในชั้น ม.3 และ ม.6 ต่ ากว่าร้อยละ 50 ทุกวิชา ในปีการศึกษา 2558 (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23, 2561 : 20-21) จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ครูจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ที่ต้องได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพื่อให้มีความพร้อมในกระบวนการพัฒนาทางด้านภาวะผู้น าครู
ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการ
เรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 เพื่อจะได้น าผลจากการศึกษาวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัด
กิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนและเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาศักยภาพของภาวะผู้น าครู
ในการจัดการเรียนรู้  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้น าครใูนการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
3.  เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 11   
 

3. ขอบเขตของการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้  
1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 1.1 ภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น าครู

ในการจัดการเรียนรู้ของนักวิชาการศึกษาหลายท่าน ประกอบด้วย Lieberman (2000); Katzenmeyer and Moller (2001); Crowther 
et al. (2002); Suranna and Moss (2002); Sally J. Zepeda (2003); York-Barr and Duke (2004); Collett Bloom (2005); 
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Fisher (2007); Harris and Muijs (2005); Richard Jones (2010); Churches (2008); Flamand (2013); ทิศนา แขมมณี (2553); 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553); ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553); อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554); 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554); จารุภัทร  บุญส่ง (2556); วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง (2556) และวิโรจน์ สารรัตนะ 
(2556) ตลอดจนได้ศึกษาบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ประกอบไปด้วยพฤติกรรมภาวะผู้น า 3 ด้าน 
คือ 1) การเป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) การพัฒนาหลักสูตรและการใช้หลักสูตรและ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้   

 1.2 วิธีการพัฒนาภาวะผู้น า จากการศึกษาและสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ กัลยรัตน์ เมืองสง (2550); 
วิเชียร วิทยอุดม (2550); รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551); เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552); ภิญโญ ทองเหลา (2553); เยาวลักษณ์ สุตะโคตร 
(2553); ฤทัยทรัพย์ ดอกค า (2553); ระภีพรรณ ร้อยพิลา (2553); บุญมี ก่อบุญ (2553); Trulove (1992); Wills (1993); DuBrin 
(1998); Yukl (1998); Ronald W. Rebore (2000); Kouze Posner (2001) ประกอบด้วย 1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) การฝึก
ปฏิบัติจริง 3) ชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (PLC) และ 4) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงประกอบด้วย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2 เขต คือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร) จ านวน 125 โรง มีครูผู้สอนรวมทั้งสิ้น 4,801 คน  

 2.2 กลุ่มตัวอย่าง  
  ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 จ านวน 360 คน ซ่ึงได้มาจากการก าหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางของ Kerjcie and Morgan (1970, หน้า 608, อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2548, หน้า 191) จ านวน 356 คน แต่ใน
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage  Random Sampling)  

3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ก าหนดตามปีการศึกษา 2562 เร่ิมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม-ตุลาคม 2562 ถึง ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม - กันยายน 

2563  
4.  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย 
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 1) องค์ประกอบ
การพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า และ 3) ตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ จากการศึกษาแนวคิดจากนักการศึกษาน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

1. องค์ประกอบภาวะผู้น าครูดา้นการจัดการ
เรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา  
   1.  การเป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
   2.  การพัฒนาหลักสูตรและการใช้ หลักสูตร              
   3. กระบวนการจัดการเรียนรู ้

2. องค์ประกอบภาวะผู้น าครูดา้นวิธีการ
พัฒนาพฤติกรรมในการจัดการเรียนรู ้
1.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
2.  การฝึกปฏิบัติจริง 
3.  ชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นมอื

อาชีพ  (PLC) 
4.  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม   

 (ร่าง) 
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรยีนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัด ส านักงานศึกษาธิการภาค 11  ประกอบดว้ย 
        1. หลักการ                2. จุดประสงค์         
        3. เนื้อหา                  4. กระบวนการพัฒนา       
        5. สื่อ/แหล่งเรียนรู้       6. การวัดและประเมินผล 

ประสิทธิผลของรปูแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานศึกษาธิการ ภาค 11  

1. พฤติกรรมภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ ที่เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง
ใช้รูปแบบ 

2. พัฒนาการพฤติกรรมภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ 
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5. วิธีด าเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยน าเสนอและแบ่งการวิจัยออกเป็น  3 ระยะ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฏีมีขอบข่ายครอบคลุม 

องค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยมีเน้ือหาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการศึกษาเอกสารและงานวิจัย                                                                                  

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน  โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างตายตัว (Unstructured Interview) กล่าวคือ  ผู้วิจัยก าหนดประเด็น
ค าถามหลักไว้ส่วนหนึ่ง และผู้วิจัยซ่ึงเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเองสามารถตั้งค าถามขึ้นในระหว่างการด าเนินการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ประเด็น
ค าถามหลักได้ผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการสัมภาษณ์จริงในภาคสนาม จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่ 1 และประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ 2 ท าการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และหาความสอดคล้องของข้อมูล เพื่อสรุปองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้น าครูเป็น 2 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมภาวะ
ผู้น าของครูและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการ ภาค 11  

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาเชิงส ารวจ ผู้วิจัยน าเอาข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับองค์ประกอบ
และพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการ ภาค 11 มาเป็นข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถาม ความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อทราบความต้องการพัฒนาจากครู 
โดยหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity) ของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item 
Objective Congruence Index) เป็นรายข้อแล้วพิจารณาเลือกข้อค าถามเป็นรายข้อแล้วพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-
1.00 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง จ านวน 50 คน วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกโดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมในแต่ละด้าน (Item  total Correlation Coefficient) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach พบว่า  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 
0.55-0.84 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 จากนั้นน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงประกอบด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2 เขต จ านวน 360 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้  ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูนั้น 

ผู้วิจัยได้น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการวิเคราะห์
แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งในด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าครูและ
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ได้จากการศึกษาในระยะที่ 1 ในระยะที่ 1 เราจะองค์ประกอบภาวะ
ผู้น าครู สิ่งที่ต้องการพัฒนาจากครูแนวทางการพัฒนามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบ 6 ประการ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) 
จุดประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการพัฒนา 5) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และ6) การวัดและประเมินผล  

ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) โดยใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ 

ระยะที่ 3 การทดลองการใช้รูปแบบภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนที่ 1 การทดลองการใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้ ท าการทดลองการใช้รูปแบบ โดยน า

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ไปทดลองใช้กับครูผู้สอน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 มีครูเข้ารับการพัฒนา จ านวน 34 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพื่อทดลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้ ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กระบวนการพัฒนา เป็นวิธกีารพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้ สรุปผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้
รูปแบบ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วสรุปรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11  
 
6. ผลการวิจัย  

1.  องค์ประกอบและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 11 มี 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) พฤติกรรมภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
หลักสูตรและการใช้หลักสูตร และ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ 2) วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าครู ประกอบด้วย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การฝึกปฏิบัติจริง ชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (PLC) และการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

2.  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ เป็นข้อก าหนดเพื่อการปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้และเป็นแบบแผน
ที่เชื่อมโยงต่อพฤติกรรมของครูที่แสดงความสามารถในการน าที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกในระดับบุคคล กลุ่มบุคคลและ
โรงเรียน เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ประกอบด้วย หลักการ จุดประสงค์ เนื้อหา กระบวนการพัฒนา สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และ
การวัดและประเมินผล 

3.  ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.1  พฤติกรรมภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ทุกด้าน 

มีความก้าวหน้า เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองใช้รูปแบบ โดยเฉลี่ยร้อยละ 60.70 
 3.2  พฤติกรรมระยะติดตาม พบว่า มีภาวะผู้น าครูอยู่ในระดับมาก (  = 4.32) เป็นค่าร้อยละความก้าวหน้า พบว่า มีค่า

ความก้าวหน้าร้อยละ 13.92 
 
 
 

ระยะที่ 3 
ชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (PLC) 

(2 สัปดาห์) 

ระยะที่ 1 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

(2 วัน) 

ระยะที่ 2 
การฝึกปฏิบัติจริง 

(2 สัปดาห์) 

ระยะที่ 4 
การนิเทศ ติดตาม 

(1 สัปดาห์) 

1. กิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ ์
2. กิจกรรม 
3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เวลา  6  วัน 
วันละ  2  ชั่วโมง 
รวม   12  ชั่วโมง 

การฝึกปฏิบัติจริง เวลา  6 วัน 
วันละ  5  ชั่วโมง 
รวม 30 ชั่วโมง 

ท าแบบประเมินพฤติกรรมหลังจากการฝึกปฏิบัติจริง 
จ านวน 1 สัปดาห์ 
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7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

พบว่า 
1.  องค์ประกอบของภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้ข้อค้นพบว่า 

ม ี3 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ 1) การเป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) การพัฒนาหลักสูตรและการใช้หลักสูตร และ 3) กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมของครูที่สามารถน านักเรียนในห้องเรียนจัดการสอนหรือการท า
กิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ โดยครูใช้กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อที่จะท าให้ผู้เรียนเกิ ด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้สอนและน าความรู้เทคนิคหรือวิธีการ ท าให้นักเรียนบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นความส าเร็จในการเรียนของผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ครูยังต้องมีความเป็นภาวะผู้น าครูในยุคศตวรรษที่  21 
ในการพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น ต้องให้ความส าคัญ
กับการพัฒนา ตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ยึดธรรมาภิบาลบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย การจัดการเรียนรู้เป็นลักษณะ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลัง
แห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ส านักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 2) และสอดคล้องกับ Harris, A. & Muijs, D. (2005 : 13-27) ที่ได้ให้แนวคิดไว้ว่า ภาวะผู้น าครู หมายถึง 
ความสามารถ และพฤติกรรมของครูในการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงการท างานโดยปราศจากการชี้น าจูงใจจากผู้น า และส่วนของ 
วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง (2556, หน้า 226) ได้ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและสร้างรูปแบบพัฒนาภาวะผู้น าครู 
ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครู ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าครูมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) บุคคล
แห่งการเปลี่ยนแปลง 2) แบบอย่างทางการสอน 3) การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 4) มุ่งพัฒนานักเรียน   

2.  จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อที่ 2 ที่ต้องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการพัฒนา 5) สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 6) การวัดและประเมินผล ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา จะต้องผ่าน
การศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ และน าไปทดลองใช้รูปแบบและประสบ
ผลส าเร็จในการทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yukl (1998 : 465-490) กล่าวถึงวิธีการพัฒนา ส่วนใหญ่จะจ าแนกเป็น 3 วิธี คือ 1) การสร้าง
โปรแกรมการฝึกอบรม (Training Program) 2) การพัฒนากิจกรรม (Developmental  Activity) และ 3) การพัฒนาตนเอง (Self 
Developmental Activity)   

3.  ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบ รายละเอียด
ดังต่อไปนี้กลุ่มทดลองมีภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ก่อนการพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.99) เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ องค์ประกอบด้านการเป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการใช้หลักสูตรและด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลางทุกองประกอบ หลังการทดลอง ปรากฏว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าครูในการจัดการ เรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
(X = 4.21) โดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้าโดยเฉลี่ย 60.70 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าครูในการจัดการ
เรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา และรูปแบบมีกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะภาวะผู้น าครูในการจัดการ
เรียนรู้จึงส่งผลให้การประเมินหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554 : 
22) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาสามารถคัดสรรองค์ประกอบของภาวะผู้น าของครู
ได้ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบหลักด้านมีการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู 2) องค์ประกอบหลักด้านเป็นแบบอย่างทางการสอน 
3)องค์ประกอบหลักด้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ4) องค์ประกอบหลักด้านเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับ

การตรวจสอบด้วยกระบวนการทางการวิจัยและการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงจากครูกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการพัฒนาภาวะผู้น าครูนั้น 
แสดงให้เห็นว่า เมื่อครูสามารถพัฒนาภาวะผู้น าในเรื่อง การเป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาหลักสูตรและการใช้หลักสูตร และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้จะช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ มีพฤติกรรม ทักษะ และความตระหนัก เจตคติในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีความตั้งใจ เอาใจใส่ มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน ซ่ึงย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และประสิทธิภาพขององค์กร 
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2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรด าเนินการวิจัยรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูในการจัดการเรียนรู้ในภูมิภาคอื่น ระดับประเทศ หรือในบริบทอื่น ๆ 

และควรท าการวิจัยเปรียบเทียบในประเด็นเดียวกัน ระหว่างโรงเรียนที่สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 11 กับสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
ภาคอื่น ๆ ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
9. กิตติกรรมประกาศ  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณา
แนะน า เสนอแนะและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ตลอดมาตั้งแต่ต้นจนส าเร็จเรียบร้อย  

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดี คณะครุศาสตร์และประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดร .ฐปนีย์ นารี รองผู้อ านวยการโรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบสอบถามและแนวทางพัฒนาด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้ได้ข้อความที่สมบูรณ์  และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือด้วยดี 
รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เป็นก าลังใจและให้ความช่วยเหลือ  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ ที่นี้ คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบความดีและ
คุณประโยชน์ที่เกิดเป็นเครื่องบูชาแด่ คุณพ่อนุศิษย์ คุณแม่แล นามนนท์ ที่เป็นผู้ให้ชีวิตและอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษา ขอขอบพระคุณ
สมาชิกในครอบครัวทุกคนที่สนับสนุนทุนทรัพย์และเป็นก าลังใจในการท าวิจัยครั้งนี้และครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ให้แก่ผู้วิจัยส าเร็จการศึกษาด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สามารถท างานได้ตามความต้องการของผู้ประกอบการ

หรือสถานศึกษาได้ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถสะท้อนได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนที่นักศึกษาจะเรียนจบจริง ซ่ึงจะสังเกตเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่าทักษะที่ต้องการพัฒนาโดยส่วนมากเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ แบ่งเป็น 
3 กิจกรรม ซ่ึงพัฒนาโดยใช้รูปแบบที่สอดคล้องการระดับขึ้นพฤติกรรมประเภทความรู้ (Cognitive Domain) ความรู้สึกและบุคลิกภาพ
การท างาน (Affective Domain) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยเครื่องมือที่ใช้คือชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่น ามาฝึกนักศึกษาในด้านทักษะต่างการคิดวิพากษ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
พัฒนาโดยเน้นทักษะด้านการตีความ เหตุผล ประยุกต์ วิเคราะห์ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย รูปแบบการฝึกทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม การฝึกทักษะชีวิตและการท างาน และการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ผลการพัฒนาทักษะของนักศึกษาทั้งหมด
ในแต่ละกิจกรรมโดยส่วนใหญ่แล้วได้ผลการฝึกขั้นต่ า 3 คะแนน ผลคะแนนด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนกิจกรรม
การสื่อสาร-ร่วมงานกับคนอื่น จะได้ผลการพัฒนา 2 คะแนน และ ผลคะแนนด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและการท างาน นั้นพบว่าในส่วนของ
การตีความได้ผลคะแนนเป็น 2 เช่นกันและด้านอื่นๆก็ได้คะแนน 3 ซ่ึงจะไม่มีความโดดเด่นชัดเจน ก็ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงจุดที่ควรให้
ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มเติม  

ค าส าคัญ: การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ทักษะการคิดวิพากษ์ 
 

Abstract 
The development of teaching and learning currently focuses on the development of learners so that they 

can work according to the needs of entrepreneurs or educational institutions. The problems can be reflected from 
the professional experience training before the students actually graduate. It can be clearly observed that the skills 
that need to be developed, in most cases, are the building of learning skills in the 21st century. The development 
of skills training is divided into 3 activities, which are developed using a model that is consistent with the rise in 
behavior, cognitive type (Affective Domain), feelings and personality (Affective Domain). The results of all student 
skills development results in each activity, in most cases, achieved a minimum of 3 practice points. In the 
communication activity section - work with others There will be a 2-point improvement result and a score for the 
development of life and work skills. It was found that in the interpretation of the score was 2 as well, and in other 
areas, it was scored 3, which would not have a clear distinction. Still reflects the point that should educate Further 
understanding. 

Keywords: The development of learning skills in the 21st century, Critical thinking 
 

1. บทน า  
การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต จะอ้างอิงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ซ่ึงมีการก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยในปัจจุบันมีการน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ที่ประกาศใช้ในปี 2554 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ที่เพิ่งประกาศใช้ในปี 2562 โดยมีข้อก าหนดไว้ว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน
หลักสูตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นครูที่มีคุณภาพได้นั้นยังต้อง
ค านึงถึงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางขึ้นพื้นฐานที่ถูกประกาศใช้ตั้งแต่ปี 
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พ.ศ. 2551 (ปัจจุบันมีการปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท าสาระการเรียนรู้แกนกลางในแต่ละระดับชั้น  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
ผลกระทบของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท าให้เป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนารายวิชาที่ใช้ในการสอนในระดับอุดมศึกษา
มีความพยายามในการลดความซ้ าซ้อน  

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยการเน้นการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับนักศึกษา เป็นนโยบายใหม่ที่ก าลัง
เป็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ โดยต้องการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยหันมามีความสนใจในสิ่งรอบตัว หรือ
ปัญหาต่างๆ มากขึ้น และตระหนักในภารกิจในการรับใช้สังคม มุ่งตอบสนองสังคมท้องถิ่น จ าเป็นที่จะต้องผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อม
ในการศึกษาระดับสูง รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปด้วย ท าให้ท้ายสุดทิศทางในการเรียนการสอน จะเน้น
ให้นักศึกษามีทักษะความรู้เกี่ยวกับการคิดกลุ่มปัญหาเบื้องต้น และสามารถอภิปราย วิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป รวมทั้งสามารถน าทักษะการวิจัยมาเบื้ องต้นมาประยุกต์ใช้กับ การแสวงหาค าตอบของปัญหา
ในระดับต่างๆ ซึ่งจะมีการน าความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการจริง 
เน้นความชัดเจนของทักษะการแก้ไขปัญหาหรือการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้น  โดยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการคิดอย่างเป็นระบบ มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นการลงลึกสู่การปฏิบัติ 
ตลอดจนมีการเรียนเป็นชิ้นงานโครงการวิจัย โดยมีอาจารย์คอยให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด และยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาศัยการโจทย์
ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้หรือการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา การจัดการให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ และ
ทักษะที่ได้รับไปใช้ในการสอนให้กับนักเรียน ในสายวิชาชีพครูอย่างแท้จริง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนการสอน
อย่างมาก ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะกา รเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ซ่ึงประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) และพัฒนากิจกรรมการพัฒนาทักษะทั้ง 3 ด้านด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ 
(Critical Thinking) ซ่ึงเป็นทักษะการคิดขึ้นสูงที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงปกติแล้วผู้เรียนส่วนมากมักจะเคยชินกับ
รูปแบบการเรียนแบบเดิมคือเป็นผู้รับ (Passive Learners) ในระบบที่มีอาจารย์ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นที่ผ่านมาแนวคิดการพัฒนา
ทักษะการคิดวิพากษ์เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนจึงเป็นเรืองยาก การวิจัยนี้มีแนวคิดการใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติเป็นฐาน (Action-based)  

นอกจากนี้ยังสังเกตพบว่าจากการประชุมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
การพัฒนานักศึกษาครูร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จนถึงระดับอุดมศึกษา เช่น ครุสภา ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่อนข้างมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันคือนักเรียน นักศึกษาในปัจจุบันขาดทักษะที่จ าเป็นในการเรียน และการท างาน เช่นการแก้ปัญหา การวางตัว การพัฒนาตนเอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล ความรับผิดชอบ ซ่ึงทักษะเหล่านี้ไม่สามารถสอนได้ง่ายเหมือนความรู้ทางวิชาชีพปกติ แต่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อคุณลักษณะที่ผู้ประกอบการ หรือความต้องการของหลักสูตรที่ต้องการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ต่างๆที่จ าเป็นในการเรียน การท างาน การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงการเรียนรู้ทักษะดังกล่าว ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยระยะเวลาสั้น 
จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ คัดสรรค์ความรู้ที่จ าเป็นที่เหมาะสมกับความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะบุคคล โดยต้องท าการสอดแทรก
ในการเรียนในรายวิชาปกติและการฝึกฝนนอกห้องเรียน (เกียรติขร โสภณาภรณ์, 2559)  

จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยพบว่าการศึกษาเรื่องการคิดวิพากษ์ที่น ามาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
การออกแบบรายวิชา ยังมีรูปแบบและทิศทางที่ไม่ชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาการพัฒนทักษะทางเทคโนโลยีด้วย
กระบวนการเสริมการคิดวิพากษ์ในสาขาการสอนคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมกับนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ อันจะท าให้นิสิตได้เพิ่มศักยภาพของทักษะการคิดวิพากษ์มากขึ้น และทักษะการคิดวิพากษ์เป็นส่ว นส าคัญที่ท าให้
การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อช่วยยกมาตรฐานการศึกษาประเทศไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ 
 
2. เนื้อหา  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. พัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การสร้างการคิดวิพากษ์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิพากษ์ส าหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
การพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
การพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษานั้น ผลกระทบ ที่ส าคัญหลายประการมีความจ าเป็นต้องเกิดการพัฒนา

หลักสูตรอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรที่มีจ านวน 5 ปี ท าให้นักศึกษาเสียโอกาสที่ส าคัญในการสอบแข่งขัน
เข้ารับราชการครู นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงคุณภาพที่จะสอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตครูในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากและ
รวดเร็ว การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะชีวิตและการท างานและทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโยโลยี ซ่ึงบูรณาการคุณลักษณะด้านการท างาน การปรับตัว การเป็นผู้น า 



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
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การเรียนรู้ การชี้น าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตเอง ด้านศีลธรรม ความเคารพผู้อื่น การซ่ือสัตย์ ส านึกพลเมือง และมีการเพิ่มเติม
ความรู้รอบตัว การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ สิทธิพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากสาระวิชาหลัก 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)  

มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการในศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์เชิงลึก ผสมผสานกับศาสตร์
การสอนที่ทันสมัย ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบันไม่สามารถใช้ระบบการพัฒนานักศึกษา
แบบเดิมที่มุ่งเน้นด้านศาสตร์การสอนเพียงอย่างเดียว ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางวิชาการเฉพาะทางจนท าให้นักศึกษาที่จบสายครู
โดยตรงไม่สามารถสอบแข่งขันกับนักศึกษาที่จบทางคอมพิวเตอร์โดยตรงได้ อีกทั้งยังใช้ความร่วมมือนี้พัฒนาศาสตร์การสอนที่สามารถ
พัฒนาเทคนิคการสอนที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของการปรับเปลี่ยนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ม.1-ม.6) ที่รวมเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไว้ด้วยกันเพื่อผลักดันระบบการศึกษาให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล  
โดยกระบวนการจัดการเรียนนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ แบ่งเป็นช่วงเริ่มเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ช่วงพัฒนาความรู้และทักษะ  
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยในงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นเฉพาะช่วงเร่ิมเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีแรก โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.4 ปี) ปรับปรุง 
2562 ซ่ึงจะก าหนดทักษะที่ต้องพัฒนาออกเป็น 3 ด้านประกอบด้วย  

 

 
 
ภาพที่ 1 ทักษะแห่งศตวรรษที ่21 (21st Century Skills) 
ที่มา: (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 
 

การพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการพัฒนาที่นอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอนตามรายวิชาปกติ ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาในช่วงที่นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ปรับปรุง 
2562 ซ่ึงเป็นนิสิตที่เพิ่งรับเข้ามาในปีแรกที่มีการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี ซ่ึงส่วนเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือเป็นหลักสูตรที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสมรรถนะ ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดกิจกรรมในกระบวนการ
เรียนรู้ยึดหลักการเรียนรู้ จากสิ่งใกล้ตัวที่นักเรียนรู้จักและคุ้นเคย ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ และวิถีชุมชน เป็นสถานการณ์
กระตุ้นให้เกิดค าถาม อยากรู้พร้อมคาดเดาค าตอบ โดยอาศัยทักษะการสังเกต ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ (ว 8) ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น 
ลิ้นชิมรส กายสัมผัส เก็บข้อมูลที่ดีที่มีรายละเอียดของข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ต่อจากนั้นจัดกิจกรรมการสืบค้น อ่าน 
รวบรวมความรู้ที่ยอมรับเป็นความรู้สากล เพื่อน ามาอภิปราย สร้างกระบวนการกลุ่ม น าความรู้สากลมาสนับสนุนค าตอบที่คาดเดาก่อน
หน้าว่าเป็นที่ยอมรับถูกต้องเชื่อถือได้ หรือน าไปโต้แย้งค าตอบที่คาดเดาไว้ก่อนหน้าให้ตกลงไป รับเอาความรู้ใหม่มายึดถือแทน โดยอาศัย
ทักษะการพิสูจน์เชิงเหตุผล อธิบายปรากฏการณ์ที่สังเกตรับรู้มาแก้ปัญหา 

โดยแนวทางการจัดกิจกรรมจะแบ่งออกตามรูปแบบการพัฒนาออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน และทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี โดยในการพัฒนาในแต่ละด้าน จะประเมินผู้เรียนโดยใช้
ประยุกต์ใช้จากรูปแบบทักษะการคิดวิพากษ์ (Critical Thinking) ซ่ึงรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญา
ตรีนั้นจะมีการวัดและประเมินทั้งหมด 6 ด้านประกอบด้วยการตีความ การให้เหตุผล การประยุกต์ การวิเคราะห์ การประเมินผล และ
ความคิดริเริ่ม ในทุกการประเมินผลจะให้แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยในงานวิจัยนี้เลือกวัดและประเมินทักษะ
ด้วยกัน 4 ด้าน ประกอบด้วย การตีความ เหตุผล ประยุกต์ วิเคราะห์  
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ขอบเขตการวิจัย 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การสร้างการคิดวิพากษ์ส าหรับนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในชั้นปีที่ 1 จ านวน 33 คน จ านวน 1 หมู่เรียน โดยเป็นนักศึกษาที่เพิ่งรับเข้ามาเรียนในชั้นปีที่แรก
และยังเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาครูเป็นส่วนใหญ่ 

ตัวแปรต้นเป็นรูปแบบการฝึกทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การฝึกทักษะชีวิตและการท างาน และการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

ตัวแปรตาม การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการตีความ การใช้เหตุผล การประยุกต์ และการวิเคราะห์ผล ที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

การด าเนินการวิจัย 
แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น 3 กิจกรรมซ่ึงพัฒนาโดยใช้รูปแบบที่สอดคล้องการระดับขึ้นพฤติกรรม

ประเภทความรู้ (Cognitive Domain) ความรู้สึกและบุคลิคภาพการท างาน (Affective Domain) โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง
สะท้อนประเภทและระดับพฤติกรรมใช้ในการออกแบบกิจกรรมในแต่ละกระบวนการที่ผู้สอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาความรู้เข้ากับ
กระบวนการฝึกปฏิบัติ ระดมสมอง เพื่อสร้างการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความรู้และความคิด โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มจะเป็นตัวช่วยในการปรับ
กระบวนการคิดพื้นฐานได้ดีกว่าการฟังบรรยายหรือกิจกรรมที่เกิดจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว ซ่ึงแต่กลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นจะมีการคละระดับ
ของผู้เรียนที่มีมุมมอง ระดับทักษะที่แตกต่างกันท าให้เกิดบทบาทที่แตกต่างกันในกลุ่มผู้เรียน และยังเป็นการเสริมความรู้ ความเข้าใจได้
มากกว่าวิธีการบรรยายแบบเดิม 

การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการเรียนรู้ในศวรรษที่ 21 
พัฒนาแบบทดสอบก่อนชุดฝึกทักษะที่น ามาทดสอบนักศึกษาก่อนได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในการจ าแนกกลุ่มผู้เรียนเพื่อให้เกิด

การคละคุณลักษณะ และเกิดการกระจายของผู้เรียนที่มีความพร้อม ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
วิเคราะห์เนื้อหาจากแผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือแบบเรียน และหนังสืออ่านประกอบที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการสอนการวิเคราะห์

และออกแบบระบบในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ตามโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ในการสร้างรูปแบบ
การฝึกทักษะทั้ง 3 ระยะ และรูปแบบการพัฒนาการคิดขั้นสูงจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกเนื้อหาสาระที่จะน ามา
สร้างกิจกรรม การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การพัฒนาทักษะชีวิตและการท างาน การพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
ภายใต้กรอบการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ที่จ าเป็นตลอดหลักสูตรในการผลิตครูในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบทดสอบก่อนฝึกปรนัย จ านวน 100 ข้อ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา ประกอบด้วยการมีความสามารถ
ในการสืบค้นข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษา การท าความเข้าใจเลือกสรรข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
การศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา การมีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดเห็น ต่อวิกฤตการทาง
การศึกษาและวิชาชีพครู เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และการมีความสามารถในการวิพากษ์และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็นต่อปัญหาของโจทย์ทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์ พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ในศวรรษที่ 21 ที่น ามาฝึกนักศึกษาในด้านทักษะต่างการคิดวิพากษ์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาโดยเน้น
ทักษะด้านการตีความ เหตุผล ประยุกต์ วิเคราะห์ โดยใช้หลักทฤษฏีของ เควลล์มอลซ์ (Quellmalz, 1225) โดยมีการศึกษาหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือแบบเรียน และหนังสืออ่านประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี ตาม
โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
จากนั้นศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ในการสร้างความเข้าใจฝึกทักษะการคิดขั้นสูงซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และการคิดวิพากษ์จากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทาการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับการคิดขึ้นสูง โดยเฉพาะการคิด
วิพากษ์ซ่ึงเป็นทักษะที่ใช้ในผู้เรียนระดับปริญญาตรี (Critical Thinking) ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้กาหนดองค์ประกอบของ
การคิดออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วยการระบุประเด็นปัญหาโดยใช้ ทฤษฎีการคิดวิพากษ์ของ Facione & Facione (1998) และทฤษฎี
การคิดวิพากษ์ของ Watson and Glaser (1964) อีกทั้งได้ทาการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาของนักวิจัยหลายท่าน (Daud & Husin, 2004; 
Warburton & Torff, 2005; Karakas & Kavas, 2008; Paul & Elder, 2008; Waite & Davis, 2008; Newton & Newton, 2009; 
Makina, 2010) แล้วดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับบริบทของการศึกษาระดับปริญญาตรี ในกลุ่มการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์โดยตรง และยังได้
นากระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ ที่นักวิชาการหลายท่าน (Watson-Glaser, 1964)  

ระยะเวลาในการพัฒนา 
การด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยใช้ระยะเวลากิจกรรมละ 3 วัน ลักษณะของกิจกรรมแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้ 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน  โดยอธิบาย

พร้อมยกตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ พร้อมกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อสะท้อนให้เห็น
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน และที่แตกต่างกัน จากนั้นจะเป็นการฝึกปฏิบัติเพื่ออกแบบนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทีก าหนด และ
ให้แต่ละกลุ่มมีสรุปรูปแบบนวัตกรรมและน าเสนอเพื่ออภิปรายร่วมกัน 
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การพัฒนาทักษะชีวิตและการท างาน 
กิจกรรมให้ความรู้จากประสบการณ์จากผู้สอนและวิทยากรรับเชิญจากภายนอก เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันถึง

ความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน หลักจากนั้นจะเป็นการฝึกปฏิบัติในการสร้าง Portfolio 
และให้น าเสนอคุณลักษณะของตนเองกับกลุ่มเพื่อนและน าสรุปตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้เพื่อก าหนดลักษณะร่วมกันในกลุ่มเพื่อน าเสนอ 
และอภิปรายร่วมกัน พร้อมผู้สอนสังเกตและประเมินคะแนนตามแบบฟอร์มประเมินผู้เรียน 

การพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
กิจกรรมจะเร่ิมต้นด้วยการให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับเทคโลยีในปัจจุบัน รวมถึงแหล่ง

สืบค้นต่างๆ ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาปริญญาตรี นอกจากนี้ยังสอดแทรกการใช้งานเครื่องมือที่เหมาะสมซ่ึงปัจจุบันมีกระบวนการ 
ของผู้พัฒนาเอกชนหลายแหล่งที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในการศึกษาโดยผู้เรียนสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงจะให้ความรู้   
2 รูปแบบคือ Microsoft และ แบ่งลักษณะของกิจกรรม ประกอบด้วย สืบค้น อภิปราย สรุปความรู้ตามกระบวนการสืบค้นสารสนเทศ 
โดยใช้เทคโลยี และการเลือกใช้ส่ือที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลที่สืบค้นมาด้วยการอภิปรายและการให้ความรู้
ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น ตามโจทย์ปัญหาที่ก าหนด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการทดสอบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศวรรษที่ 21 ในแต่ละด้านของผู้เรียนในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 แสดงรายละเอียด

แบ่งตามกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมแสดงคะแนนในแต่ละกิจกรรมย่อย โดยจะมีคะแนนในส่วนของการตีความ การใช้เหตุผล การประยุกต์และ
การวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของนักศึกษาทั้งชั้นปี โดยใช้คะแนนเฉลี่ยแล้วปัดเศษโดยหากมีคะแนนไม่ถึง .5 จะปัดเศษลงเป็นจ านวน
เต็มเพื่อให้เห็นเพียงภาพคะแนนของพัฒนาการเนื่องจากผู้วิจัยไม่ได้มุ่งเน้นระดับคะแนนโดยละเอียดของผู้เรียนเหมือนคะแนนวัดผล
ในห้องเรียนปกติ 

ระดับคุณภาพของแปลผลระดับคุณภาพ ใช้เกณฑ์ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 มีทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
คะแนนเฉลี่ย 3.75-4.49 มีทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก  
คะแนนเฉลี่ย 3.00-3.74 มีทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 2.50-2.99 มีทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้  
คะแนนเฉลี่ย 0.00-2.49 มีทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับปรับปรุง 

 
ตารางที่ 1 คะแนนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  

กิจกรรมการพัฒนาทักษะ การตีความ เหตุผล ประยุกต ์ วิเคราะห ์
1. กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 3 3 4 4 
2. กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 4 4 3 3 
2. กิจกรรมการส่ือสาร-ร่วมงานกับคนอื่น 3 2 2 3 

     
 
ตารางที่ 2 คะแนนการพัฒนาทักษะชีวิตและการท างาน  

กิจกรรมการพัฒนาทักษะ การตีความ เหตุผล ประยุกต ์ วิเคราะห ์
1. กิจกรรมการสร้างการปรับตัว 2 3 3 3 
2. กิจกรรมการสร้างทักษะทางสังคม 3 2 3 3 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 3 4 3 3 

     
 
ตารางที่ 3 คะแนนการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะ การตีความ เหตุผล ประยุกต ์ วิเคราะห ์
1. กิจกรรมทักษะการสืบค้นและรวบรวมความรู้ 4 3 4 4 
2. กิจกรรมทักษะการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 4 4 3 4 
2. กิจกรรมการบูรณาการความรู้ และความซ้ าซ้อนของเนื้อหา 3 3 3 3 
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3. บทสรุป  
สรุปผลและอภิปราย 
จากคะแนนผลของการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนนักศึกษาฃั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จ านวน 33 คน 
1. ผลการพัฒนาทักษะของนักศึกษาทั้งหมดในแต่ละกิจกรรมโดยส่วนใหญ่แล้วได้ผลการฝึกขั้นต่ า 3 คะแนน 
2. ผลคะแนนด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนกิจกรรมการส่ือสาร-ร่วมงานกับคนอื่น จะได้ผลการพัฒนา 

2 คะแนนในส่วนของการให้เหตุผลและการประยุกต์ และยังได้คะแนนด้านอื่น 3 คะแนน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนาด้านนี้เป็นส าคัญ 
โดยจากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่ามีความร่วมมือ การแสดงออก รวมถึงการสรุปประเด็นความคิดเห็นค่อนข้างน้อย โดยหากในแต่ละกลุ่ม  
มีผู้น ากลุ่มเกิดขึ้นจะยิ่งท าให้ผู้เรียนที่เหลือแสดงความคิดเห็นน้อยลง บทบาทในกลุ่มจะน้อยลง 

 นอกจากนี้ ผลคะแนนด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและการท างาน นั้นพบว่าในส่วนของการตีความได้ผลคะแนนเป็น 2 เช่นกัน
และด้านอื่นๆก็ได้คะแนน 3 ซ่ึงจะไม่มีความโดดเด่นชัดเจน ก็ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงจุดที่ควรให้ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มเติม อาจจะเป็น
เพราะผู้เรียนเข้าศึกษาเป็นปีแรก ยังคงขาดความเข้าใจในสายอาชีพ การพัฒนาการของผู้เรียนที่ควรจะเป็นในด้านต่างๆ อีกทั้งยังคงมี
ความเข้าใจที่ไม่ครอบคลุมบริบทของสายอาชีพมากนัก 

3. ผลคะแนนในด้านทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ผลคะแนนโดยรวมค่อนข้างสูงคือ 3-4 คะแนนเป็นส่วนมากซ่ึงเป็น
จุดเด่นของนักศึกษาที่เรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทุนเดิมตั้งต้นตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี แต่มีข้อสังเกตว่ายังคงไม่โดดเด่นมากพอจะบอกถึงความถนัดเชิงลึกรายบุคคลได้ ซ่ึงสามารถสังเกต 

 
4. กิตติกรรมประกาศ  

บทความวิจัยนี้สาเร็จอย่างสมบูรณ์โดยความร่วมมือจากอาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
ทีมงาน Zabbix Thailand ที่มีส่วนร่วมในการให้มุมมองในการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพที่ควรมีในระดับปริญญาตรี ที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์ ข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยพัฒนางานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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การศึกษาผลการพัฒนาครูในการท าวิจัยชั้นเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้ระบบ Coaching and 
Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online 

Teacher development on classroom research in Basic educational level by using the Coaching 
and Mentoring system and the PLC Online system 

ดร.เยาวทิวา นามคุณ1, ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล2 และผศ.ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง3  
1สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

2สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
3สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาผลการพัฒนาครูในการท าวิจัยชั้นเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ระบบ 

Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 1.1) เปรียบเทียบความรู้ในการท าวิจัยชั้นเรียนของ
ครูหลังกับก่อนใช้ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online 1.2) ประเมินผลคุณภาพผลงานวิจัยชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อ ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ครูที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 36 คน เครื่องในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online 2) แบบทดสอบ 2) แบบสอบถาม 
3) แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ ผลการวิจัยพบว่า 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลเปรียบเทียบความรู้ในการท าวิจัยชั้นเรียนของครูหลังกับก่อนใช้ระบบ Coaching and Mentoring 
ร่วมกับระบบ PLC Online มีคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 22.22-66.67 2) ผลการประเมินผลคุณภาพผลงานวิจัยชั้นเรียน
ของครูผู้สอนอยู่ในระดับดี และ 3) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ: การวิจัยชั้นเรียน, ระบบพี่เล้ียง, ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

Abstract  
The research have objectives as following 1) To study the results of teacher development in classroom 

action research in Basic education level by using the Coaching Mentoring and PLC Online system with 
subdivide  objectives including, 1.1) To compare the knowledge of conducting classroom action research after and 
before using the Coaching  Mentoring and PLC Online system 1.2) To evaluate the quality of classroom action 
research work of teachers. 2) To study teachers' satisfaction with the Coaching and Mentoring system together with 
the PLC Online system. The sample group was 36 volunteering teachers. The research tools are 1) the form of 
quality assessment for training curriculum 2) the test 2) the questionnaire 3) the satisfaction evaluation form. Then, 
analyzing the information by using content analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation and relative 
change score.  

The results of the research were as the followings: 1) The comparison knowledge of conducting classroom 
action research between after and before using the Coaching  Mentoring and PLC Online system had relative Change 
Score for 22.22 - 66.67. 2) The quality evaluation results on classroom action research work of teachers were at a 
good level 3) The satisfaction result was in high level 

Keywords: classroom action research, mentor system, professional learning community 
 
1. บทน า  

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิธีการในการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอน อย่างมีระเบียบ วิธีการที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
ซ่ึงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ 
ซ่ึงมีตัวชี้วัดส าคัญคือผลสัมททธิททางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซ่ึงมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ 
และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ในปีงบประมาณ 2562 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้จัดให้มีโครงการบริการ
วิชาการอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัยและการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นปร ะจ าทุกปี 
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เพราะตระหนักในความคุณค่าและความส าคัญของความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษาโดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียน ยังคงเป็นที่ต้องการ
เรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากเป็นความรู้ที่จ าเป็นในวิชาชีพและเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในอันที่จะพัฒนาความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพต่อไปในอนาคต ซ่ึงผลการด าเนินการอบรมเป็นไปด้วยดี  แต่ยังประสบปัญหาของการติดตามให้ค าแนะน าปรึกษาการท าวิจัย
ของครูผู้สอนจนส าเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อันเนื่องมาจากยังขาดระบบในการติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุนในการ
ท าวิจัยของครูอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัญหาในการพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียน จากประเด็นปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพบว่าแนวคิดของการ Coaching เป็นแนวคิดในการพัฒนาขีดความสามารถผู้น าผ่านกลยุทธ์ผู้น า
การเปลี่ยนแปลง สร้างความรับผิดชอบและความส าเร็จขององค์กรด้วยการสอนงาน การถ่ายทอดความรู้ และสามารถดึงศักยภาพของผู้ถูก
สอนงานออกมาใช้อย่างสูงสุด การสอนงานจึงเป็นกระบวนการที่ผู้สอนสามารถใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ผู้ถูกสอนให้มีทักษะ (Skills) 
ความรู้ (Knowledge) และ คุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการท างาน นั้นๆ ให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น วารุณี ลัภนโชคดี (2560) และแนวคิด Mentoring ซ่ึงเป็นการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงในบริบท
ทางการศึกษา มองว่าเป็นกระบวนการการสอนงานหรือให้ค าปรึกษาที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพของ
บุคคล ผู้ชี้แนะและพี่เล้ียงจะคอยติดตามช่วยเหลือทางด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น การสอน การวิจัย กิจกรรมนักเรียน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เป็นต้น (บุหงา วชิระศักดิทมงคล และสุภาณี  เส็งศรี, 2556) และแนวคิด PLC ซ่ึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการมีคุณค่าร่วม การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็ นเหมือน 
แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกในกลุ่ม PLC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นหลัก (วิจารณ์ พานิช, 2555) ซ่ึงทั้ง 3 แนวคิดเป็นแนวคิดหลักที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้สอนในการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการพัฒนาครูในการท าวิจัยชั้นเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ระบบ Coaching and 
Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นข้างต้น และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพครูด้วยกระบวนการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  ศึกษาผลการพัฒนาครูในการท าวิจัยชั้นเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ระบบ Coaching and Mentoring 
ร่วมกับระบบ PLC Online โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 

    1.1  เปรียบเทียบความรู้ในการท าวิจัยชั้นเรียนของครูหลังกับก่อนใช้ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC 
Online 

    1.2  ประเมินผลคุณภาพผลงานวิจัยชั้นเรียนของครูผู้สอน 
2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อ ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย  
ขอบเขตด้านเนื้อหา   
การพัฒนาความสามารถในการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโดยใช้กระบวนการ  Coaching ในการสอนให้ความรู้

ในการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนกับครูกลุ่มตัวอย่างและมีการติดตามให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือครูในการท าวิจัยด้วยระบบ 
Mentoring Online และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างและผู้ทรงคุณวุฒิผ่านระบบ  PLC (Professional Learning 
Community) Online      

ตัวแปรในการวิจัย 
ตัวแปรต้น ได้แก่ ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online 
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถในการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 2) ความพึงพอใจของครู 
ขอบเขตประชากร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่จังหวัดล าปางและจังหวัดใกล้เคียง จ านวน 36 คน 
ขอบเขตด้านระยะเวลา    
10 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ของแนวคิดททษฏี  ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่จะศึกษา ดังแสดง
ในภาพที่  1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้มีแบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการตามจุดประสงค์การวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างหลักสูตรอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ 

PLC Online ด าเนินการดังนี้ 
1.  วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรอบรมให้ความรู้เรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
2.  วิเคราะห์และออกแบบระบบ Coaching and Mentoring และ PLC Online  
3.  จัดประชุมกลุ่ม (Brainstorming) ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคุณภาพหลักสูตรอบรม และระบบ Coaching and 

Mentoring และ PLC Online  
4.  ปรับปรุงหลักสูตรอบรม และระบบ Coaching and Mentoring และ PLC Online ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยภายหลังการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมและระบบ ฯ ปรากฏผลการประเมินดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอบรมและระบบ Coaching and Mentoring และ PLC Online โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเด็นการประเมิน Mean S.D. แปลผล 

ด้านองค์ประกอบของหลักสูตร (Curriculum) 4.81 0.46 มากที่สุด 
ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility)   4.89 0.37 มากที่สุด 
ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) 5.00 0.00 มากที่สุด 
ด้านความเหมาะสม (Propriety)   4.89 0.37 มากที่สุด 
ด้านความถูกตอ้ง (Accuracy)   4.78 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.42 มากที่สุด 
 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ผู้คุณวุฒิส าหรับพิจารณาคุณภาพของหลักสูตรอบรม และระบบ Coaching and Mentoring 

และ PLC (Professional Learning Community) Online จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและการวัดประเมินผลทาง
การศึกษา, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทางการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน  2) ผู้เชี่ยวชาญ 
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการวัดประเมินผลทาง
การศึกษา, ด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทางการศึกษาและด้านหลักสูตรและการสอน 

เครื่องมือและค่าคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
1.  แบบบันทึกประชุมกลุ่ม (Brainstorming) ผู้คุณวุฒิมีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.67-1.00 
2.  แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตรอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและระบบ  Coaching and Mentoring และ 

PLC (Professional Learning Community) Online มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.67-1.00  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ใช้สถิติวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.  การวิเคราะห์เนื้อหา 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาครูในการท าวิจัยชั้นเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับ

ระบบ PLC Online มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
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1.  ประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดล าปางและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้รายละเอียดของ
โครงการแล้วเปิดรับสมัครครูหรือโรงเรียนที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยพิจารณาจากความพร้อม
ของครูและผู้บริหารผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.  ด าเนินการทดสอบประเมินความรู้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 
3.  อบรมให้ความรู้ครูในการท าวิจัยชั้นเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสาธิตการใช้ระบบ Coaching and 

Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online  
4.  ติดตามช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติการท าวิจัยชั้นเรียน

ให้ครูผ่านระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 
1. ครูที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยพิจารณาจากความพร้อมของของครูและ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 36 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ส าหรับตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกทษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ซ่ึงลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน 
เครื่องมือและค่าคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
แบบทดสอบออนไลน์ส าหรับประเมินความรู้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงด าเนินการ

สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ร่างแบบทดสอบจ านวน 40 ข้อ 3) น าแบบทดสอบ
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงซ่ึงพบว่ามีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.67-1.00 4) น าแบบทดสอบไปท าการ
ทดสอบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 30 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพื่อหาคุณภาพด้านความยากง่าย อ านาจจ าแนกและ
ค่าความเชื่อมั่น แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงพบว่าแบบทดสอบมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 ความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.19-0.75 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.25-0.88 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ใช้สถิติวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.  วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้ KR-20 
3.  การวิเคราะห์เนื้อหา 
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการพัฒนาครูในการท าวิจัยชั้นเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ระบบ Coaching and Mentoring 

ร่วมกับระบบ PLC Online มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 1.  ติดต่อประสานงานไปยังครูกลุ่มตัวอย่างเพื่อติดตามการท าผลงานโครงร่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการใ นชั้นเรียนและชี้แจง

การทดสอบประเมินความรู้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู แบบออนไลน์ 
 2.  ด าเนินการทดสอบประเมินความรู้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูหลังการพัฒนาด้วยหลักสูตรอบรมการวิจัย

เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและระบบ Coaching and Mentoring และ PLC Online แล้วเปรียบเทียบความรู้ในการท าวิจัยชั้นเรียนของครู
หลังกับก่อนใช้ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online 

3.  ประเมินคุณภาพโครงร่างงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู  
4.  สอบถามความพึงพอใจของครูต่อหลักสูตรอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและระบบ Coaching and Mentoring 

และ PLC Online 
5.  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มเดียวกับขั้นตอนที่ 2 
เครื่องมือในการวิจัย 
1.  แบบทดสอบประเมินความรู้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโดยใช้ฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนการพัฒนา 
2.  แบบประเมินคุณภาพโครงร่างงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนจ านวน 1 ฉบับ ซ่ึงด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของ

เครื่องมือดังนี้ 1) สังเคราะห์ประเด็นการพิจารณาคุณภาพโครงร่างงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2) ร่างแบบประเมินคุณภาพโครงร่างฯ 3) น าแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง ซ่ึงพบว่า 
มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.67-1.00 4) น าแบบประเมินไปทดสอบใช้ในการประเมินโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 30 คน 
ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพื่อหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น ซ่ึงพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.995 

3.   แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรอบรม การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและระบบ Coaching and Mentoring 
และ PLC Online จ านวน 1 ฉบับ ซ่ึงด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ร่าง
แบบสอบถาม 3) น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงซ่ึงพบว่ามีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.67-
1.00 4) น าแบบสอบถามไปทดสอบใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 30 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพื่อหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น 
ซ่ึงพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.750 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ใช้สถิติวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.  การวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้ สัมประสิทธิทแอลฟา (alpha-coefficient) ของ Cronbach  
3.  การวิเคราะห์เนื้อหา 
4.  คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2538) 

          
   

   
      

 
6. ผลการวิจัย  

ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับจุดประสงค์การวิจัยดังนี้ 
1) ผลการเปรียบเทียบความรู้ในการท าวิจัยชั้นเรียนของครูหลังกับก่อนใช้ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับ

ระบบ PLC Online โดยใช้การพิจารณาค่าคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์  
   ผลการเปรียบเทียบความรู้ในการท าวิจัยชั้นเรียนของครูหลังกับก่อนใช้ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ 

PLC Online พบว่าครูกลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 22.22 - 66.67 รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ค านวณจากคะแนนหลัง-ก่อนการอบรม คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

คนที่ 
คะแนนก่อน
อบรม (X) 

คะแนนหลัง
อบรม (Y) 

คะแนนการเปลี่ยนแปลง
สัมพัทธ์ (Si) 

คนที่ 
คะแนนก่อน
อบรม (X) 

คะแนนหลัง
อบรม (Y) 

คะแนนการเปลี่ยนแปลง
สัมพัทธ์ (Si) 

1 16 18 50.00 17 10 13 30.00 
2 15 17 40.00 18 10 13 30.00 
3 14 16 33.33 19 9 15 54.55 
4 13 15 28.57 20 9 14 45.45 
5 12 14 25.00 21 9 13 36.36 
6 12 16 50.00 22 9 16 63.64 
7 11 16 55.56 23 9 14 45.45 
8 11 15 44.44 24 9 15 54.55 
9 11 13 22.22 25 9 12 27.27 
10 11 15 44.44 26 9 13 36.36 
11 11 16 55.56 27 8 15 58.33 
12 11 14 33.33 28 8 11 25.00 
13 11 17 66.67 29 8 14 50.00 
14 11 14 33.33 30 8 12 33.33 
15 10 14 40.00 31 8 13 41.67 
16 10 16 60.00 32 7 13 46.15 

  
2.  ผลการประเมินผลคุณภาพโครงร่างงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
     ผลการประเมินผลคุณภาพโครงร่างงานวิจัยชั้นเรียนของครูผู้สอนจ านวน 36 คนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย พบว่า ผลการประเมิน

คุณภาพโครงร่างงานวิจัยชั้นเรียนของครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean =4.21, S.D.= 0.60) และมีค่าสูงสุดในประเด็น
วัตถุประสงค์สามารถศึกษาวิจัยได้ตามศักยภาพของผู้วิจัยและไม่ละเมิดสิทธิและศักดิทศรีความเป็นมนุษย์ (Mean = 4.81, S.D.=0.52) 
รองลงมาคือ ประเด็นความเป็นมาความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับรายวิชาที่สอน (Mean=4.25, S.D.=0.81) และประเด็นมีความเชื่อมโยง
ไปสู่วัตถุประสงค์การวิจัย (Mean=4.22, S.D.=0.80) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพโครงร่างงานวิจัยชั้นเรียนของครูผู้สอนจ านวน 36 คน 

ประเด็นประเมิน Mean S.D. แปลผล 
1) ชื่อเร่ืองมีความชัดเจน สะท้อนตัวแปรต้น ตัวแปรตาม กลุ่มเป้าหมายและสาระส าคัญของ

การวิจยั 4.06 0.79 มาก 
ความเป็นมา 4.18 0.81 มาก 

2) ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตผุลที่ต้องท าการวิจยั โดยแสดงหลักฐานประกอบ             
ที่เชื่อถือได้  4.06 0.83 มาก 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
ประเด็นประเมิน Mean S.D. แปลผล 

3) ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจยักับสภาพปจัจุบัน 4.19 0.79 มาก 
4) ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจยักับรายวิชาที่สอน 4.25 0.81 มาก 
5) จัดล าดับประเด็นการน าเสนออยา่งเป็นระบบ จากกว้างสู่แคบ 4.17 0.81 มาก 
6) มีความเชื่อมโยงไปสู่วัตถุประสงค์การวิจยั 4.22 0.80 มาก 

วัตถุประสงค ์ 4.49 0.73 มาก 
7) มีความชัดเจน น าไปสู่การก าหนดระเบยีบวธิีวิจยัสามารถวัดได้ 4.17 0.77 มาก 
8) มีความครอบคลุม สอดคล้องกับปัญหาที่ก าหนด 4.17 0.77 มาก 
9) สามารถศึกษาวิจยัได้ตามศักยภาพของผู้วิจัย 4.81 0.52 มากที่สุด 
10) ไม่ละเมิดสิทธิและศักดิทศรีความเป็นมนุษย ์ 4.81 0.52 มากที่สุด 

ขอบเขตการวิจยั 4.14 0.77 มาก 
11) ก าหนดประชากรสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 4.17 0.77 มาก 
12) ระบุตัวแปรต้น/ตัวแปรตามอย่างครบถ้วน 4.17 0.77 มาก 
13) ตัวแปรที่ศึกษามแีนวคิด/ททษฏ/ีผลงานวิจัยสนับสนุน 4.14 0.76 มาก 
14) นิยามศัพท์เฉพาะระบุตวัแปรที่ศึกษาครบทุกตัวแปร 4.17 0.77 มาก 
15) สมมุติฐานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 4.11 0.75 มาก 
16) สมมุติฐานสามารถทดสอบได้ 4.11 0.75 มาก 
17) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการวจิัยเหมาะสม 4.11 0.78 มาก 

เอกสารงานวิจัยที่เกีย่วข้องและกรอบแนวคิด 4.09 0.66 มาก 
18) ความครอบคลุ่มของแนวคิด ททษฏีและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับหวัข้อวิจยั 4.11 0.75 มาก 
19) ความเชื่อมโยงเอกสารที่ทบทวนกับหวัขอ้งานวิจยั 4.11 0.75 มาก 
20) เขียนน าเสนอแบบวิเคราะห์และสังเคราะห์และสรุปการน าไปใช้ในการวจิัย 4.06 0.79 มาก 
21) ความชัดเจน น่าเช่ือถอืและสมเหตุสมผลของกรอบแนวคิด 4.11 0.75 มาก 

วิธีด าเนินการวิจยั 4.10 0.76 มาก 
22) ความสอดคล้องของวิธีด าเนินการวจิัยกบัวัตถุประสงค์ 4.11 0.75 มาก 
23) ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจยั 4.11 0.75 มาก 
24) ความเหมาะสมของเครื่องมือและการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวจิัย 4.11 0.75 มาก 
25) ความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย 4.11 0.75 มาก 
26) ความเหมาะสมของประเภทข้อมูลกับวธิกีารวิเคราะห์ 4.11 0.75 มาก 
27) ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวธิีการที่ใช้ในการวิจยั 4.03 0.81 มาก 
28) ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจยั 4.11 0.75 มาก 

ภาพรวมของโครงร่างการวิจยั 3.91 0.66 มาก 
29) ความสอดคล้องของประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยกับวัตถุประสงค์การวจิัย 4.14 0.76 มาก 
30) การจัดการโครงสร้าง รายละเอียดที่ส าคญั และเช่ือมโยงเนื้อหาสาระ 4.08 0.77 มาก 
31) ความถูกต้องของรายการอ้างอิง 3.81 0.58 มาก 
32) ความทันสมัยของรายการอ้างอิง 3.75 0.60 มาก 
33) ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการเขียน 3.89 0.62 มาก 
34) การเผยแพร่ผลการวิจยัและการพัฒนาต่อยอด ขยายผลจากผลงานวิจยันี้ 3.78 0.48 มาก 

รวม 4.21 0.60 มาก 
 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อ ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online  
 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean=4.18, S.D.=0.60) โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นระบบ ฯ มีประโยชน์ต่อ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (Mean=4.47, S.D.=0.51) และรองลงมาคือ ระบบมีความเหมาะสมกับผู้สอนในการช่วยเหลือ
และสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Mean=4.42, S.D.=0.50) และมีค่าน้อยสุดในประเด็น ระบบการติดตามช่วยเหลือและ
สนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ระบบ Professional Learning Community) (Mean=3.64, S.D.=0.80) 
รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อ ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online 
ประเด็นการประเมิน Mean S.D. แปลผล 

ด้านองค์ประกอบของระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online 3.96 0.63 มาก 
1. ระบบการติดตามชว่ยเหลือและสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
    1.1 ระบบ Coaching and Mentoring 3.81 0.71 มาก 
    1.2 ระบบ Professional Learning Community 3.64 0.80 มาก 
2. การวัดและการประเมินผล โดยใช ้
   2.1 แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจยัเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนก่อนและหลังการอบรม 4.17 0.38 มาก 
   2.2 แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย 4.06 0.41 มาก 
   2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อระบบ Coaching and Mentoring และ PLC Online 4.14 0.59 มาก 
ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility)   4.40 0.56 มาก 
1. ระบบ ฯ ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 4.39 0.49 มาก 
2. ระบบ ฯ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 4.47 0.51 มาก 
3. ระบบ ฯ กระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นประโยชน์ของการวจิัยเชิงปฏิบัตกิารในชั้นเรียน  4.33 0.48 มาก 
ด้านความเหมาะสม (Propriety)   4.35 0.47 มาก 
1. ระบบ ฯ มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน

ของครู  4.25 0.60 มาก 
2. ระบบมีความเหมาะสมกับผู้สอนในการช่วยเหลือและสนับสนุนการวิจยัเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  4.42 0.50 มาก 
3. ระบบมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในยุคการศึกษา 4.0 และศตวรรษที่ 21 4.39 0.49 มาก 
4. คู่มือการใช้ระบบ ฯ มีการระบบุทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลและขั้นตอนในการ

ด าเนินการอยา่งชัดเจน 4.08 0.50 มาก 
รวม 4.18 0.60 มาก 

 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

ผลการเปรียบเทียบความรู้ในการท าวิจัยชั้นเรียนของครูหลังกับก่อนใช้ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC 
Online โดยใช้การพิจารณาค่าคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ พบว่า ครูกลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 22.22-
66.67 แสดงให้เห็นว่าการใช้ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online  สามารถพัฒนาความสามารถในการท าวิจัย
ชั้นเรียนของครูผู้สอนได้จริง อีกทั้งวิธีการวัดคะแนนเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์เป็นวิธีการที่ค านึงถึงอิทธิพลเพดาน (Celling Effect) และ
ความสามารถก่อนเข้ารับการอบรมของครูผู้สอน และเป็นวิธีการที่มีความยุติธรรม มีความเชื่อมั่นสูงในทุกเง่ือนไขของแบบทดสอบและ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (จรรยา สิงห์ทอง, 2550) และสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ วารุณี ลัภนโชคดี (2560) บุหงา วชิระศักดิทมงคลและ
คณะฯ (2556) และพรสุดา ฮวบอินทร์และคณะฯ (2560) ซ่ึงพบว่า การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้นต้องมีประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบได้แก่ 
1) การอบรมให้ความรู้ (Training) 2) การเป็นพี่เลี้ยงและชี้แนะ (Coaching and Mentoring) และ 3) การท างานเป็นทีมด้วยการรับฟัง
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่มวิชาชีพเดียวกันอย่างสม่ าเสมอ (Professional Learning Community) 

ผลการประเมินผลคุณภาพโครงร่างงานวิจัยชั้นเรียนของครูกลุ่มตัวอย่างพบว่าผลการประเมินคุณภาพโครงร่างงานวิจัยชั้นเรียน
ของครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีค่าสูงสุดในประเด็นวัตถุประสงค์สามารถศึกษาวิจัยได้ตามศักยภาพของผู้วิจัยและไม่ละเมิด
สิทธิและศักดิทศรีความเป็นมนุษย์ รองลงมาคือประเด็นความเป็นมาของการวิจัยมีความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับรายวิชาที่สอน และ
ประเด็นมีความเชื่อมโยงไปสู่วัตถุประสงค์การวิจัยตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นให้
เป็นการวิจัยที่ท าโดยครูผู้สอนในห้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  เป็นการวิจัยที่ต้องท าอย่างรวดเร็ว น าผลไปใช้ทันที และสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ของ
ตนเองให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนได้มีโอกาสอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป (สุวิมล ว่องวานิช, 2543) ประกอบกับช่วยเวลาในการใช้ระบบ ฯ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเลื่อน 
ก าหนดเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 และ
ข้อจ ากัดของทุนวิจัยซ่ึงต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 จึงท าให้การประเมินผลงานของครูกลุ่มตัวอย่างสามารถประเมินได้  
ในส่วนของโครงการการวิจัยโดยไม่สามารถรวมไปถึงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อ ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online พบว่า ผลการศึกษา
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในประเด็นระบบฯ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ระบบมีความเหมาะสมกับผู้สอนในการช่วยเหลือ
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และสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เนื่องมาจากระบบการ Coaching and Mentoring Onlineและระบบการ PLC Online 
ใช้กระบวนการผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงสอนงานอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน ส่งผลให้ครูกลุ่มตัวอย่างสามารถออกแบบโครงร่าง
การวิจัยและด าเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศศิมา สุขสว่าง  (2561) นิกูล 
ทองหน้าศาลและคณะฯ (2563) พบว่าการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงในบริบททางการศึกษา เป็นกระบวนการการสอนงานหรือ   
ให้ค าปรึกษาที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
 1.  เนื่องจากในการวิจัยผู้วิจัยได้ติดตามประเมินผลงานของครูได้เพียงโครงร่างการวิจัยอันเนื่องมาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เล่ือน ก าหนดเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 
และข้อจ ากัดของทุนวิจัยซ่ึงต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563  ดังนั้นในการน าผลงานวิจัยไปใช้ผู้สนใจความด าเนินการติดตาม
ประเมินผลงานครูให้ครอบคลุมความส าเร็จของการศึกษาวิจัยโดยประเมินจากรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์ 
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การวิเคราะห์สมการพยากรณ์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

Analysis of Equations Predictions Mathematical Problem Solving Ability of 9th grade students 
กัญญาลักษณ ์ลาภไธสงค์1 และผศ.ดร.ยทุธพงศ์ ทิพย์ชาติ2 

1สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 และ (3) สร้างสมการ
พยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 
โรงเรียนกันทรวิชัย และโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบ่งชั้นภูมิ และก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 
Yamane รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 305 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 6 ฉบับ เป็นแบบทดสอบ 3 ฉบับ ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบความสามารถในการคิดค านวณ ซ่ึงเป็นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก และ
แบบทดสอบความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบอัตนัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89, 0.83 และ 0.87 ตามล าดับ 
และเป็นแบบสอบถาม 3 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ 
และแบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครู ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80, 0.84 และ 
0.97 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดค านวณและมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี ส าหรับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมาก และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์   
อยู่ในระดับดี (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่ามากที่สุด คือ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์กับ
พฤติกรรมการสอนของครู มีค่าเท่ากับ .958 และที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน
คณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ .204 (3) ตัวแปรความสามารถในการคิดค านวณ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน
คณิตศาสตร์ สามารถพยากรณ์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 56.9 จากผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็น
สมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

1 3 5.638 .4 .2ˆ 36 82X X XY     

ค าส าคัญ: ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์สมการพยากรณ์ 
 

Abstract  
The purposes of this research were (1)to examine factors that affect the ability of solving mathematical 

problems of the ninth grade students in the secondary education service area office 26 (2) to study the relationship 
between factors that affect the ability of solving mathematical problems of the ninth grade students in the secondary 
education service area office 26 and (3) to create a predictive equation of factors that affect the ability of solving 
mathematical problems of the ninth grade students in the secondary education service area office 26. The sample of 
the study were 305 ninth grade students of Sarakhampittayakhom School, Borabuewitthayakhan School, Kantharawichai 
School and Mahachaiphitayakan School. Samples were chosen by stratified sampling and the sample size 
determination using Yamane's formula. The instrumental for collecting data included quantitative ability test, basic 
mathematical knowledge test, mathematical problem solving ability test, attitude questionnaire for mathematical, 
achievement motivation questionnaire and teachers’ teaching behavior questionnaire. The reliabilities of test were 0.89, 
0.83, 0.87, 0.80, 0.84 and 0.97 respectively. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, the 
correlation coefficient and multiple regression analysis. 

The results of the research were as follows: (1) Factors that affect the ability to solve mathematical 
problems, it was found that students were quantitative ability and basic knowledge of mathematical at a good level. 
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Attitude toward mathematics and achievement motivation were moderate level. Teachers’ teaching behavior at a high 
level and ability to solve mathematical problems at a good. (2) The correlations between factors affecting students' 
ability to solve mathematical problems found that the correlation coefficient with statistical significance      at .01 level. 
Where the most significant correlation coefficient was the attitude toward mathematics with teachers’ teaching 
behavior was equal to .958 and the least is basic knowledge of mathematical with the achievement motivation was 
equal to .204. (3) Quantitative ability, attitude toward mathematics and achievement motivation in mathematical able 
to predict 56.9% ability to solve mathematical problems. The results of the analysis can be written in the following 
equation  

1 3 5.638 .4 .2ˆ 36 82X X XY     
 Keywords: Mathematical problem-solving ability, Analysis of Equations Predictions 
 
1. บทน า  

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ คือ เป็นวิชาที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ในกลุ่มประสบการณ์
อื่น ๆ และการเรียนในระดับสูง เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาคนให้รู้จักคิดและคิดเป็น คือ คิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบขั้นตอนในการคิด สามารถ
แก้โจทย์ปัญหาได้ ซ่ึงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอันหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการแก้ปัญหา ตลอดจนรู้จักปัญหาในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิต เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาตาม
ความสามารถของแต่ละคน โดยสามารถเชื่อมโยงสาระความรู้และทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ท าให้ผู้เรียน
สามารถน ามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้ เพราะล าดับขั้นตอนในการคิดแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นมีลักษณะคล้ายกับขั้นตอน
ในการแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไป ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจึงมีความส าคัญ และขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลายองค์ประกอบ กระบวนการต่าง ๆ หลายกระบวนการ และทักษะทางคณิตศาสตร์อีกหลายทักษะ จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบว่า เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านของการแก้โจทย์
ปัญหาค่อนข้างต่ า จากงานวิจัยของ จิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล (2544 : 134 - 135) พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ คือ ทักษะการแปลงภาษาโจทย์เป็นภาษาคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดค านวณ ทักษะการตรวจสอบผลลัพธ์ ความรู้พื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถในการแก้โจทย์ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม เจตคติต่อคณิตศาสตร์และคุณภาพการสอน ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยทางอ้อมต่อความสามารถ 
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความตั้งใจเรียน และความมีวินัยในตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ส ารวย หาญห้าว (2560 : 142-158) พบว่า ตัวแปรด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน และด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติทางคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์  จะสามารถอธิบายอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจว่าท าไม หรือมีตัวแปรเชิงสาเหตุใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน และมีอิทธิพลอย่างไร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26  ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นข้อสนเทศและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
 2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
 2.3 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย  
ตัวแปรที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี้ ได้แก ่
3.1  ตัวแปรอิสระ จ านวน 5 ตัว ได้แก่ ความสามารถในการคิดค านวณ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน

คณิตศาสตร ์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการสอนของครู 
3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ที่เป็นระบบ มักขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ กระบวนการต่าง ๆ หลายกระบวนการ และทักษะทางคณิตศาสตร์อีกหลาย
ทักษะ ดังนั้นกระบวนการแก้ปัญหามีบทบาทส าคัญในการที่จะพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ งานวิจัยของจิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล (2544 : 
14 - 135) พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ ทักษะการแปลงภาษาโจทย์เป็นภาษาคณิตศาสตร์ 
ทักษะการคิดค านวณ ซึ่งสนับสนุนงานวิจัยของ ไดแอส และเฮอร์นันโด เฮกเตอร์ (Diaz and Hernando H, 2009) ที่พบว่า การใช้ภาษา
พูดแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ สิ่งที่ต้องด าเนินไปควบคู่กันคือ ความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการเขียนอธิบาย ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการท านาย
ความส าเร็จในการเรียน นอกจากนี้ส ารวย หาญห้าว (2560 : 142 - 158) พบว่า ตัวแปรด้านพฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของ
นักเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับเจตคติทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาตัวแปรที่น่าจะส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ได้แก่ 
ความสามารถในการคิดค านวณ ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร ์เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมการสอนของครู 
แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จังหวัดมหาสารคาม ในภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 35 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 5,813 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จ านวน 305 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ได้ 4 กลุ่ม จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจ านวน 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาด
กลางจ านวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 1 โรงเรียน แล้วท าการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก 4 โรงเรียน โดยใช้
สูตรของ Yamane 

 
ตารางที่ 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ขนาดโรงเรยีน โรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 709 168 
ขนาดใหญ ่ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 387 92 
ขนาดกลาง โรงเรียนกันทรวิชัย 115 27 
ขนาดเล็ก โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 76 18 

รวม  1,287 305 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ความสามารถในการคิดค านวณ 

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ 

ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

พฤติกรรมการสอนของครู 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 6 ฉบับ ดังนี้ 
ฉบับที่ 1 แบบทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงมีค่าความยาก

อยู่ระหว่าง 0.42 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.27 - 0.67 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 
ฉบับที่ 2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดค านวณ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงมีค่าความยาก

อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.70 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.36 - 0.84 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 
ฉบับที่ 3 แบบทดสอบความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก

อยู่ระหว่าง 0.51 - 0.65 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.38 - 0.45 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 

มี 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.31 - 0.65 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80 
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Likert Scale) มี 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.58 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครู เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 

มี 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.27 - 0.64 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ท าหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อขอความร่วมมือและความอนุเคราะห์  

จากหน่วยงานเป็นต้นสังกัดและโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
2.  น าหนังสือจากจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปติดต่อขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อก าหนด

วัน เวลา ห้องสอบ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.  จัดเตรียมแบบทดสอบ แบบสอบถาม และกระดาษค าตอบ ให้พร้อมตามจ านวนนักเรียนที่ต้องการศึกษาและใช้ห้องเรียน

ปกติของนักเรียนเป็นสถานที่สอบ โดยแบบทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบความสามารถในการคิดค านวณ          
และแบบทดสอบความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบฉบับละ  20 นาที รวมทั้งหมด 60 นาที 
และแบบสอบถามเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามพฤติกรรม      
การสอนของครู ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบฉบับละ 15 นาที รวมทั้งหมด 45 นาที 

4.  น าเครื่องมือไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
5.  น าแบบทดสอบและแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์ค่าสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติ ซึ่งมีขั้นตอน

การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1.  วิเคราะห์หาข้อมูลทางสถิติ โดยการหาค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจากแบบทดสอบและแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบ

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัว สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2.  วิเคราะห์แบบทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบความสามารถในการคิดค านวณ โดยอาศัยการปรับปรุง
เกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด (2556) ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 16.51 – 20.00 หมายถึง  ดีที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 12.51 – 16.50 หมายถึง  ดี 
  ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  8.51  – 12.50 หมายถึง  ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.51  – 8.50 หมายถึง  น้อย 
  ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง      0 – 4.50 หมายถึง  น้อยที่สุด 
3.  วิเคราะห์แบบทดสอบความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยอาศัยการปรับปรุงเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด 

(2556) ดังนี ้
  ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24.51 – 36.00 หมายถึง  ดี 
  ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 12.51 –  24.50 หมายถึง  ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง      0  –  12.50 หมายถึง  ต่ า 
4.  วิเคราะห์แบบสอบถามเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยอาศัยการปรับปรุงเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว 

(2545) ดังนี ้
  67.51 – 75.00 หมายถึง เจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด 
  52.51 – 67.50  หมายถึง เจตคติอยู่ในระดับมาก 
  37.51 – 52.50  หมายถึง เจตคติอยู่ในระดับปานกลาง 
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  22.51 – 37.50  หมายถึง เจตคติอยู่ในระดับน้อย 
  15.00 – 22.50  หมายถึง เจตคติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
5.  วิเคราะห์แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยอาศัยการปรับปรุงเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด 

(2545) ดังนี้ 
  67.51 – 75.00 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับมากที่สุด 
  52.51 – 67.50 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก 
  37.51 – 52.50 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลาง 
  22.51 – 37.50 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับน้อย 
  15.00 – 22.50 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
6.  วิเคราะห์แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครู โดยอาศัยการปรับปรุงเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้ 
  67.51 – 75.00 หมายถึง พฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด 
  52.51 – 67.50 หมายถึง พฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก 
  37.51 – 52.50 หมายถึง พฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 
  22.51 – 37.50 หมายถึง พฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับน้อย 
  15.00 – 22.50 หมายถึง พฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
7.  วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์พหุคูณ เพื่อพยากรณ์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยตัวแปร

อิสระ และท าการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ที่สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์อีกครั้งหนึ่งว่า
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางใด และมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
6. ผลการวิจัย   
 จากผลวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรปัจจัยแต่ละตัว และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ตัวแปร คะแนนเต็ม X  S.D. แปลผล 
1. ความสามารถในการคิดค านวณ (X1) 20 15.96 4.84 ดี 
2. ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (X2) 20 15.33 4.16 ดี 
3. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X3) 75 52.26 14.96 ปานกลาง 
4. พฤติกรรมการสอนของครู (X4) 75 57.22 12.74 มาก 
5. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ (X5) 75 52.33 9.91 ปานกลาง 
6. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Y) 36 28.83 8.70 ดี 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ (X1) และมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (X2) อยู่ในระดับดี   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.96 และ 15.33 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส าหรับปัจจัยเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X3) และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ (X5) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.26 และ 52.33 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน 
พฤติกรรมการสอนของครู (X4) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.22 จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน และนักเรียนมีความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (Y) อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.83 จากคะแนนเต็ม 36 คะแนน  
 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรปัจจัยแต่ละตัว และระหว่างตัวแปรปัจจัยกับความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ตัวแปร X1

 X2
 X3

 X4
 X5

 Y 
X1

 1 .857** .389** .369** .276** .730** 
X2

  1 .315** .303** .204** .637* 
X3

   1 .958** .898** .431** 
X4

    1 .919** .402** 
X5

     1 .286** 
Y      1 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่ามากที่สุด คือ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X3) กับพฤติกรรมการสอนของครู (X4) มีค่าเท่ากับ 
.958 และที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (X2) กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ (X5) มีค่าเท่ากับ .204 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 
Regression 3 13184.681 4394.894 134.916 .000** 
Residual 301 9805.122 32.575   
Total 304 22989.803    

R = .757 R2 = .574 2
adjR = .569 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
H0 : ตัวแบบไม่มีความเหมาะสม 
H1 : ตัวแบบมีความเหมาะสม 
 
 จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 3 ได้ค่า F = 134.916 และค่าความน่าจะเป็นของ p-value = .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า  = .01 จึงปฏิเสธ H0 นั้นคือ ตัวแบบมีความเหมาะสม 
และพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ในการพยากรณ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีเท่ากับ .757 มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ (R2) เท่ากับ .574 
ซ่ึงแสดงว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถท านายความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้เท่ากับร้อยละ 56.9 
 
ตารางที่ 5 ค่าน้ าหนักของความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 
ตัวแปรที่ถูกเลือกเขา้สมการ B Std.Error Beta t p-value 

ความสามารถในการคิดค านวณ (X1) 1.148 .075 .638 15.358 .000** 
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X3) .253 .053 .436 4.806 .000** 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน 
คณิตศาสตร์ (X5) 

.534 .165 .282 3.243 .002** 

ค่าคงที่ -4.032 6.256  .644  
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

0 : 0iH   (ตัวแปร i  ไม่มีอยู่ในตัวแบบ) 

0 : 0iH   อย่างน้อยหนึ่งค่า, 1,2,3, ,5i  (ตัวแปร i  อย่างน้อยหนึ่งค่าที่อยู่ในตัวแบบ) 
  
 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้การวิเคราะห์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression) พบว่า การทดสอบสมมติฐานสัมประสิทธิ์ การถดถอยของตัวแปร
อิสระแต่ละตัว จะได้ว่าตัวแปรความสามารถในการคิดค านวณ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียนคณิตศาสตร์ 
ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถเขียนสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
คือ  

1 3 5.638 .4 .2ˆ 36 82X X XY     
 จากสมการแปลความหมายได้ว่า ความสามารถในการคิดค านวณที่เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้คะแนนความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น .638 เมื่อตัวแปรปัจจัยอื่นถูกท าให้คงที่ ในท านองเดียวกัน ถ้าเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
เพิ่มขึ้น .436 และ .282 หน่วย ตามล าดับ เมื่อตัวแปรปัจจัยอื่นถูกท าให้คงที่เช่นกัน 
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7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
สรุปผลการวิจัย 
1.  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของการศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิด
ค านวณ (X1) และมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (X2) อยู่ในระดับดี มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X3) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน
คณิตศาสตร์ (X5) อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการสอนของครู (X4) อยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ (Y) อยู่ในระดับดี  

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่ามากที่สุด คือ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X3) 
กับพฤติกรรมการสอนของครู (X4) มีค่าเท่ากับ .958 และที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (X2) กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ในการเรียนคณิตศาสตร์ (X5) มีค่าเท่ากับ .204 

3.  สมการพยากรณ์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ตัวแปรความสามารถในการคิดค านวณ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน 
คณิตศาสตร์ สามารถพยากรณ์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 56.9 จากผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็น
สมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

 1 3 5.638 .4 .2ˆ 36 82X X XY     
อภิปรายผลการวิจัย 
1.  การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 พบว่าความสามารถในการคิดค านวณ (X1) มีค่าเฉลี่ยในระดับดี ทั้งนี้เพราะความสามารถ
ในการคิดค านวณเป็นความสามารถพื้นฐานที่จ าเป็น เช่น ทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหาร จ านวนเต็ม เศษส่วน ซ่ึงหากไม่ช านาญ
ผลลัพธ์ที่ได้อาจคลาดเคลื่อนจากค่าจริง ดังที่ศิวพร ไชยพยอม (2550 : 11) กล่าวว่า ความสามารถในการคิดค านวณที่เกี่ยวกับตัวเลข  
มีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของปริมาณจ านวนมีทักษะในการใช้เครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว 
มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ สามารถพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวเลขได้อย่างลึกซ้ึงถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ฐิติยา 
วงศ์วิทยากูล (2555 : 171) พบว่า ความสามารถในการคิดค านวณมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (X2) มีค่าเฉลี่ยในระดับดี เนื่องจากการด าเนินชีวิตประจ าวันต้องมีการใช้คณิตศาสตร์ ครูผู้สอน จึงตระหนักถึง
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ในการเรียนการสอนวิชานี้ต้องเรียนจากเนื้อหาที่ง่ายไปหายาก เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง  จึงมีความสนใจท าให้
นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเดิมระดับดี ดังที่พิจิตรา เกษประดิษฐ์ (2552 : 9) กล่าวว่า ความรู้และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน 
ทีช่่วยให้เด็กรู้จักแก้ปัญหา ซ่ึงความสามารถในการคิดค านวณมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เพราะในการด าเนินชีวิตตลอดจนการศึกษา
และการเรียนรู้ต้องอาศัยทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแก้ปัญหา การคิดค านวณ การคิดอย่างมี
เหตุผล เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เมื่อเติบโตขึ้น  ส าหรับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X3) มีค่าเฉลี่ย ในระดับปานกลาง 
อันเนื่องมาจากเจตคติเป็นเรื่องของความคิดเห็น ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ ดังนั้น บุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมาภายใต้
ความคิด ความรู้สึกของตนเองต่อสิ่งนั้น ๆ ดังที่ อัมพร ม้าคนอง (2556 : 16) กล่าวว่า เจตคติทางคณิตศาสตร์ เป็นความรู้สึกของผู้เรียนที่มี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นผลให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมควร จ าเริญพัฒน์ (2552) ที่พบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความสามารถในการแก้โจทย์ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ พฤติกรรมการสอนของครู (X4) มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก อาจเนื่องจากพฤติกรรมการสอนของครูแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน หรือความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือการที่นักเรียนบางคนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ท าให้ส่งผลต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ (X5) มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางทั้งนี้เพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัย
ส าคัญส าหรับการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ ความคาดหวังที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความอดทน พยายาม 
ที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ ดังที่ ชลธิชา ใจพนัส (2556 : 34) กล่าวว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เป็นความปรารถนา คาดหวังที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อเจออุปสรรคก็จะพยายามแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ซ่ึงความพยายามของแต่ละบุคคลที่จะมุ่งสู่ความส าเร็จก็จะแตกต่างกันไป และเมื่อประสบความส าเร็จก็ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จนั้น ๆ  

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสามารถในการคิดค านวณ (X1) ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (X2) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
(X3) พฤติกรรมการสอนของครู (X4) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ (X5) มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความสามารถ    
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .01 ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง .204 - .857 นั่นหมายความว่านักเรียนที่ให้ความส าคัญกับความสามารถในการคิดค านวณ ความรู้



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

184 

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการสอนของครู จะมี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติยา วงศ์วิทยากูล (2555 : 171) พบว่า ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการคิดค านวณ ทักษะทางภาษาและมโนภาพเกี่ยวกับ
ตนเอง ตัวแปร ที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม เจตคติ
ต่อคณิตศาสตร์และคุณภาพการสอน ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุโดยทางอ้อมต่อความสามารถในการแก้โจทย์ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความตั้งใจเรียน และความมีวินัยในตนเอง ซ่ึงปัจจัยเชิงสา เหตุทั้งหมดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Swangrojn 
(2004) พบว่าพฤติกรรมการสอนของครูเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 1.1  การศึกษาในครั้งนี้พบว่า ความสามารถในการคิดค านวณ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน

คณิตศาสตร์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ดังนั้นครูผู้สอนควรส่งเสริมให้นักเรียน
ฝึกคิดค านวณเพื่อให้เกิดทักษะ เสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตลอดจนเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ให้ประสบความส าเร็จในการเรียนมากขึ้น ประกอบกับปลูกฝังเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ในทางบวก ปัจจัยนี้จะเป็นผล
น าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่อไป 

 1.2  จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการคิดค านวณ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน
คณิตศาสตร์ สามารถพยากรณ์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น ครูผู้สอนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมี
การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกในด้านของการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และมีแรงจูงใจ
ในการเรียนในบทเรียนต่อ ๆ ไป 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 
 2.1  การวิจัยครั้งนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 

เท่านั้น จึงควรมีการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากระดับชั้นอื่น หรือสถาบันการศึกษา
อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนเพื่อดูปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว  และหาแนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม 

 2.2  เนื่องจากความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะที่ส าคัญและเป็นพื้นฐานในการเรียน
คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น ดังนั้นอาจศึกษาหรือพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อจะได้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้น 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

The development of the cooperative learning activity set together with flipped classroom 
technique approach on learning achievement for undergraduate students. 

พัชรี เขตต์จะโปะ๊1, ประดับเกยีรติ จันทร์ไทย1 และกมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์1 
1สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง 

การวิเคราะห์หลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียน
กลับด้านฯ  (3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านฯ ด าเนินการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้
ในการวิจัย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (T-test) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จ านวน 4 ชุดกิจกรรม (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน ใช้เวลา 16 ชั่วโมง 
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับ
เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
มีประสิทธิภาพ 92.39/83.66 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 (2) ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ผลค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านฯ 
มีค่าเท่ากับ 0.7287 ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72.87  

ค าส าคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

Abstract 
This research aimed to (1) to develop the cooperative learning activity set together with flipped classroom 

technique on curriculum development course by the basic education core curriculum b.e 2551 (revised edition b.e 
2560) of students. bachelor degree bachelor of education surindra rajabhat university to be effective according to the 
criteria of 80/80 (2) to compare the learning achievement before and after learning the curriculum development 
courses of students studying using the cooperative learning activity model together with the flipped classroom 
technique on curriculum development course. (3) to study values the effectiveness index of the cooperative learning 
activity set together with the flipped classroom techniques on curriculum development course. The instruments 
applied for this study included (1) a set of participatory learning activities combined with flipped classroom techniques 
on curriculum development course by the basic education core curriculum b.e 2551 (revised edition b.e 2560) 
consisting of 4 sets. (2) 4 sets of lesson plans for 16 hours which were made by the researchers. (3) the achievement 
test before and after learning with was consisted of 30 multiple choice items with 4 possible answer.  The results of the 
research could be conclude that ; (1) the cooperative learning activity set together with flipped classroom technique on 
the analysis of curriculum development course, curriculum analysis of core curriculum for the basic education 
curriculum b.e 2551 (revised edition b.e 2560) the efficiency has a high 92.39 / 83.66. Which was higher than the 
criterion set of 80/80. (2) The learning achievement of students using the cooperative learning activities model together 
with the flipped classroom technique on integers showed that the post-test score was higher than the pre-test score 
with a significant difference of .01 level. (3) The result of the effectiveness index of the cooperative learning activity set 
together with the flipped classroom technique the analysis of curriculum development course a reliability index of 
0.7287, with 72.87 percent increase in knowledge.  

Keywords: flipped classroom, cooperative learning activity, learning activity set 
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1. บทน า  
ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวีติของคนของในสังคม รวมทั้งระบบการศึกษาที่จ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ด้วย การศึกษาในอดีตมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน ออกเขียนได้และคิดเลขเป็น แต่ในศตวรรษที่ 21 
ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ กล่าวคือ ผู้เรียนจะไม่เป็นเพียงผู้รับ (Passive Learning) แต่จะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้เพื่อช่วยผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุผล ประการส าคัญ
ของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ครูในศตวรรษที่ 21 นั้น จะต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อม ๆ กันกับผู้เรียนด้วย 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไม่เพียงแค่ให้ผู้เรียนเกิดความรู้แต่เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีครูมีหน้าที่
เป็นโค้ช (Coach) เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ ของ
ตนเอง เรียกว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ” การน าแนวคิดการเรียนรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการสอน อย่างเช่น 
แนวคิดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง โดยน าช่องทาง 
การเรียนรู้ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เป็นเครื่องมือให้นักเรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากที่บ้าน และเน้นกิจกรรมการเรียนรู้
ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นกับครูในห้องเรียน หรือมีนิยามสั้น ๆ ว่า “เรียนที่บ้าน - ท าการบ้านที่โรงเรียน” คือรับการถ่ายทอดความรู้ ที่บ้าน 
แล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมาที่โรงเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของเด็ก เพิ่มความร่วมมือ
ระหว่างนักเรียน เพิ่มความมั่นใจในตนเอง เป็นผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการ “เรียนรู้โดยลงมือท า” เป็นการเปลี่ยนบทบาทของครูให้ท า
หน้าที่ ผู้อ านวยการสอนหรือโค้ช มากกว่าเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียว (สุพัตรา อุตมัง, 2558) โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียน
เป็นส าคัญ (Learners Center) ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซ่ึงวิธีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ภายใต้กรอบแนวคิดที่เรียกว่า 21st Century ซ่ึงเป็นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะพร้อมส าหรับการด ารงชีวิตและรับมือ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องด้วยโลกที่ไร้พรมแดน (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) การน าเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต สารสนเทศและ
การสื่อสารต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้หรือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ในการจัดเรียนรู้ในชั้นเรียน  ประเด็นส าคัญคือการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้มากที่สุด  โดยที่ผู้เรียนต้องได้รับความรู้ความคู่ไปกับการจัด
ความรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย (ณมน จีรังสุวรรณ และอนุชิต อนุพันธ์, 2557) โดยหากน าเทคโนโลยีนี้มาใช้ส าหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จะส่งผลให้กระบวนการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การน าเสนอ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียน
กับผู้เรียนด้วยกันได้ จากปัญหาในการจัดการเรียนรู้รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรที่ผ่านมา ปรากฏว่า นักศึกษาบางคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าเนื่องจากเรียนไม่ทันเพื่อน โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องหยุดเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น 
การเป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยไปร่วมแข่งขัน หรือการเป็นตัวแทนในสาขาวิชาเอกของตนเองไปประกวดต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้
แล้วในเนื้อหาสาระเรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ผู้วิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะได้
คะแนนน้อยเนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากและมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะจึงส่งผลให้นักศึกษายังไม่เข้าใจเนื้อหาเท่าที่ควรจึงส่งผลต่อ
คะแนนสอบ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิค
ห้องเรียนกลับด้านรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.  ศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 2.  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 3.  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เร่ือง การวิเคราะห์หลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ จ านวน 840 คน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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สุรินทร์ จ านวน 30 คน ซ่ึงมีเหตุผลประกอบคือ เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มีจ านวนเพียงพอต่อการศึกษา และมีความพร้อมในเนื้อหาวิชาการพัฒนาหลักสูตร 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 

รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เร่ือง การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร 
เร่ือง การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน จากนั้นด าเนินการศึกษากับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยเร่ิมจากทดสอบก่อนเรียน ด าเนินกิจกรรมตามแผน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นท าการทดสอบ
หลังเรียน สอบถามความพึงพอใจ สรุปและรายงานผลการวิจัยตามล าดับ 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  
 5.1 แบบแผนที่ใช้ในการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Design) ซ่ึงด าเนินการ
ทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (One Group Pre-test Post-Test Design) ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัย ดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอาด)  
 
ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การวิเคราะห์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

กลุ่มทดลอง Pre-test Treatment Post-Test 
 T1 X T2 

 T1  แทน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
  X  แทน  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 T2  แทน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
 
 5.2 กระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

 5.2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ได้สร้างให้สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาการพัฒนา

หลักสูตร เร่ือง การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซ่ึงด าเนินการสร้างดังนี้  
       1)  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

และศึกษาค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อ และผลการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา
การพัฒนาหลักสูตร      

       2)  วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามต้องการ 

       3)  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหา 
       4)  เลือกเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหาในบทที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซ่ึงเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบ่งเนื้อหาออกเป็น 
4 หัวข้อ ดังนี้ 

   หัวข้อที่ 1 ลักษณะเด่น วิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   หัวข้อที่ 2 สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
   หัวข้อที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับการศึกษา เวลาเรียน และหลักการจัดการเรียนรู้ 
   หัวข้อที่ 4 บทบาทผู้สอนและผู้เรียน สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษา 

และการเทียบโอนผลการเรียน 
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       5)  วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ฯ จากค าอธิบายรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม  
       6)  ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน จ านวน 4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยก าหนดกิจกรรม

ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ และสร้างแบบทดสอบก่อน -หลังเรียนประจ าแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาศัย
การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา      

       7)  น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม
ด้านเนื้อหา ด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

       8)  น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
        9)  สร้างแบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ (Rating 

Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซ่ึงมี 5 ระดับ 1 2 3 4 และ 5 
        10) น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วพร้อมแบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินแล้วน ามา หาค่าเฉลี่ย และน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ผลการประเมินพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิค
ห้องเรียนกลับด้าน เรื่องการวิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.78 อยู่ในระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด 

        11) น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญน าไปใช้ 
            ครั้งที่ 1 ทดลองแบบ 1:1 (One to One Testing) ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มอ่อน กลาง เก่ง เป็นผู้ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อศึกษาความยากง่ายของ
ภาษา ความเหมาะ ของกิจกรรมและเวลา โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงดังนี้ แก้ไขค าที่พิมพ์ผิด แก้ไขการเรียงล าดับเนื้อหาให้มีความต่อเนื่อง 
แก้ไขค าชี้แจงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพิ่มเติม แบบทดสอบหลังเรียนให้ครบทั้ง 4 หัวข้อ ปรับปรุงภาพที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม 
เพื่อน าไปทดลองขั้นต่อไป ซ่ึงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.05/77.78 

     ครั้งที่ 2 ทดลองภาคสนาม (Field Testing) ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และไม่ใช่นักศึกษาที่ทดลองใช้ในกลุ่มที่ 1 เพื่อศึกษาความยากง่ายของภาษา ความเหมาะของกิจกรรม 
และเวลา จากนั้นผู้วิจัยสังเกตและบันทึกข้อมูลระหว่างการทดลองใช้รวมทั้งข้อ ค าถามต่าง ๆ ของผู้ทดลองใช้ 

        12) น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ที่ผ่านการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วทุกอย่างไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 และ
บันทึกผลคะแนนในทุกกิจกรรม เพื่อน าไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 80/80   

 5.2.2 การสร้างและหาค่าความเหมาะสมแผนการจัดการเรยีนรู้ 
      ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
      1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการการจัดการเรียนรู้และแนวทางในการเขียนแผนจัดการเรียนรู้  
      2)  จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ โดยก าหนดเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์โดยค านึงถึงความ ต่อเนื่องและความเหมาะสมของ

เนื้อหา จ านวนทั้งสิ้น 4 หัวข้อ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 16 ชั่วโมง  
      3)  การหาค่าความเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นสัปดาห์ เสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบการใช้ภาษา กระบวนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จากแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีทั้งหมด 5 
ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด. 2554) ผลการประเมินค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.62 

         4)  ผู้วิจัยน าร่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

         ครั้งที่ 1 ทดลองแบบ 1:1 (One to One Testing) ผู้วิจัยได้ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 3 คน เป็นผู้ทดลองใช้ เพื่อศึกษาความยากง่ายของ
ภาษา ความเหมาะของกิจกรรมและเวลา ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงดังนี้ แก้ไขค าที่พิมพ์ผิด แก้ไขการเรียงล าดับเนื้อหาให้มีความต่อเนื่อง 
แก้ไขค าชี้แจงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพิ่มเติมแบบทดสอบหลังเรียนให้ครบทั้ง 4 หัวข้อ ปรับปรุงภาพที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม 
เพื่อน าไปทดลองขั้นต่อไป  

         ครั้งที่ 2 ทดลองภาคสนาม (Field Testing) ผู้วิจัยได้ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และไม่ใช่นักศึกษาที่ทดลองใช้ในกลุ่มที่ 1 เพื่อศึกษาความยากง่ายของ
ภาษา ความเหมาะของกิจกรรม และเวลา ซ่ึงผู้วิจัยแก้ไขค าที่สะกดผิดให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 

   5) น าแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 1/2561 จ านวน 30 คน 
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 5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนา

หลักสูตร เร่ืองการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ เลือกใช้จริง 30 ข้อ พิจารณาจากค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.79 และค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 
0.20 ขึ้นไป โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างเอง โดยแบบทดสอบมีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาดังนี้ 

     1)  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ศึกษาเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ผลการเรียนรู้ วิเคราะห์จุดประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน เพื่อศึกษาและรวบรวมเน้ือหาในการสร้างแบบทดสอบ 

    2)  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      3)  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
     4)  สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น

เสนอแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์ โดยใช้สูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนี. 2553) ตามเกณฑ์ดังนี้ 

      ให้คะแนน +1    เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
      ให้คะแนน   0    เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
        ให้คะแนน  -1   เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นวัดไม่ได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้       
     5)  น าแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ส าหรับ ผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้สูตร IOC เพื่อหาผลรวมของคะแนนในแบบทดสอบแต่ละข้อของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด และน ามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อพิจารณาดัชนีความสอดคล้อง ปรากฏว่าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกข้อโดยมีค่า IOC 
เท่ากับ 0.80 ถึง 1.00 

    6)  น าแบบทดสอบที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) ครั้งที่ 1 กับ ผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษา
เป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ซ่ึงผ่านการเรียนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตรมาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
และน าผลมาหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

     7)  น ากระดาษค าตอบที่ได้มาตรวจให้คะแนนเพื่อหาความยากง่ายของแบบทดสอบ จากนั้นน ามาวิเคราะห์ หาความ
ยากง่าย (P) ผลการหาค่าความยากง่าย (P) ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43-0.63 

     8)  วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (D) ผลของการหาค่าอ านาจจ าแนก 0.60-0.73 
     9)  คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกที่เข้าเกณฑ์ และน ามาหาค่า  ความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร Kuder-Richardson 20 (KR-20) (บุญชม ศรีสะอาด. 2554) พบว่า แบบทดสอบค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 

     10)  จัดพิมพ์แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จ านวน 30 ข้อ เพื่อน าไปใช้เป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการทดสอบกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
6. ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับ เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง 
การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามเกณฑ์ 80/80 
 ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านฯ ผู้วิจัยได้ท าการทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ป)ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 30 คน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
16 ชั่วโมง (ไม่นับรวมเวลาทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน) โดยผู้วิจัยท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน แล้วจึงเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านฯ 
หลังด าเนินกิจกรรมทั้งหมดได้ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน แล้วหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ได้ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที ่17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

191 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เร่ือง การวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คะแนน คะแนนเต็ม x  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน และการทดสอบย่อยหลัง
เรียนในชุดกิจกรรมการ เรียนรู้ จ านวน 4 หัวข้อ (E1) 
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนหลังเรียน (E2) 

110 
 

30 

101.63 
 

25.10 

92.39 
 

83.66 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ E/E2 = 92.39/83.66 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยนักศึกษาทุกคนจากการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน และทดสอบย่อยหลังเรียน จ านวน 4 หัวข้อ 
มีคะแนนเฉลี่ย 101.63 จากคะแนนเต็ม 110 คะแนน ร้อยละ 92.39 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
มีคะแนนเฉลี่ย 25.10 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ร้อยละ 92.39 แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิค
ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 92.39/83.66 ซ่ึงสูงกว่า 80/80 ที่ตั้งไว้ (เฉลี่ยจากการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน และการทดสอบ ย่อยหลังเรียนในแต่ละชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ จ านวน 4 หัวข้อ (E1) และคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E2) 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ คะแนนเต็ม x  S.D. Df ∑D ∑D2 t 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

 11.93 
25.10 

2.16 
1.66 

29 359 4389 32.80** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน เท่ากับ 25.10 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.66 และค่าเฉลี่ย ของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เท่ากับ 11.93 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.16 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 
เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านฯ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทดสอบก่อนเรียน และเมื่อเรียนครบทั้ง 4 หัวข้อ แล้วท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบหลังเรียน (ใช้แบบทดสอบชุด
เดียวกัน) จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านฯ พบว่า 
ค่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.7287 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.87 มีคะแนนก่อนเรียนภาพรวมเท่ากับ 358 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.16 ร้อยละ 39.77 และคะแนนหลังเรียนในภาพรวมเท่ากับ 753 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.66 ร้อยละ 83.66  
  
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผล ดังนี้  

1.  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ 92.39/83.66 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 หัวข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้จัดท าอย่างมีระบบแบบแผนและวิธีการที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน การวิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาความส าคัญ องค์ประกอบ แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้ผ่านการตรวจสอบข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีประสิทธิภาพ ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะไปทดลองใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ชุดกิจกรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
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จากนั้นน าข้อแก้ไขมาปรับปรุงให้ถูกต้องซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553) กล่าวถึง การหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ว่าเป็นการพิจารณาและประเมินคุณค่าด้านต่าง ๆ ของสื่อนั้น ๆ เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายก่อนที่จะ
น าสื่อนั้นไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ชุดกิจกรรม เป็นสื่อหรือ        
นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีเนื้อหาที่ชัดเจน มีสื่อและกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ โดยผู้วิจัยศึกษา
องค์ประกอบของชุดกิจกรรม (พัชรพรรณ บุ่งอุทุม, 2557) และขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2554) ซ่ึงชุดกิจกรรม
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคลในทุก ๆ 
ด้าน ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบด้วยตนเอง และฝึกทักษะกระบวนการคิดด้านต่าง ๆ ท าให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย สามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้สะดวกและง่ายขึ้น ซ่ึงเป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (วรกมล ภูมิภักดิ์, 2557) อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายจากชุดกิจกรรม และผู้เรียน
มีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม และมนต์ชัย 
เทียนทอง (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบภควันตภาพ
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า รูปแบบกรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นนี้ผู้เชี่ยวชาญ 
“ยอมรับ” และสามารถน าไปเป็นต้นแบบได้ นอกจากนี้มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กัณฐาภรณ์ พานเงิน (2559) ได้ศึกษาการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและมีวิจารณญาณ เร่ือง ชุมชนริมน้ าจันทบูร กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ผลการวิจัยพบว่า พบว่า ประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรม เร่ือง ชุมชนริมน้ าจันทบูร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สตรีมารดาพิทักษ์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.59/87.91 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับการศึกษาของ อพันตรี พูลพุทธา และคณะ 
(2561) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จากผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยชุดกิจกรรมเร่ือง ปรากฏการณ์
ทางลมฟ้าอากาศ ส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 81.45/83.46 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

2.  ผลการวิเคราะห์คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และส่งเสริม
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากนอกห้องเรียนโดยผู้เรียน สามารถเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างอิสระ จากนั้นน าความรู้ที่ได้มาแก้ปัญหาหรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มซ่ึงผู้เรียนได้ ฝึก
ทักษะกระบวนการกลุ่มได้ร่วมกันอภิปรายและสรุป และน าเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน การเรียนนอกห้องเรียนนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้เตรียมตัว
ก่อนเข้าเรียน เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ ความรู้ความสามารถ และสติปัญญา ช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร สุดบนิด และคณะ (2557) ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นิชาภา บุรีกาญจน์ (2556) ซึ่งศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อ
ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สุขศึกษาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งห้องเรียนกลับด้านยังเอื้อต่อผู้เรียนที่เรียนช้า
หรือตามเพื่อนไม่ทันในห้องเรียน จากการจัดการเรียนการสอนในเทอมที่ผ่านมานั้นผู้สอนพบว่า มีผู้เรียนจ านวนหนึ่งของห้องเรียนที่เมื่อสอน
และใช้ค าถามเชิงโต้ตอบแล้ว ผู้เรียนเหล่านี้ไม่สามารถตอบได้ ผู้สอนจึงต้องทบทวนเน้ือหาอีกครั้งเพื่อให้ผู้เรียนทันและเข้าใจต่อเนื้อหา และ
จากการสุ่มทดสอบย่อยในบางคาบพบว่า ยังมีผู้เรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบไม่ถึง 50% สอดคล้องกับข้อมูลของผู้เรียนที่พูดว่า 
“ในบางครั้งตอนที่หนูเรียนในห้อง หนูตามเพื่อนไม่ทันเพราะหนูต้องไปแข้งกีฬา หนูต้องกลับไปอ่านหนังสือใหม่ หรือไม่หนูก็ถามเพื่อนที่นั่ง
ข้าง ๆ” ผลสะท้อนนี้มาจากการเรียนแบบปกติในชั้นเรียน ซ่ึงหากผู้เรียนได้เรียนด้วยตนเองนอกห้องเรียน ผู้เรียนก็สามารถควบคุมการเรียนได้
และที่ส าคัญคือ ฝึกให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ตามอัตราเร็วของการเรียนรู้ของตนไม่ใช่ตามอัตราเร็วที่ผู้สอนก าหนด รวมถึงการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียร์เจต์ที่มีการวิเคราะห์เนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยและแบ่งเนื้อหาที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของเรื่องนั้นไว้
ตอนต้นของบทเรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากเนื้อหาเบื้องต้นไปหาเนื้อหาที่ยากและลึกขึ้น นอกจากนี้การน าสื่อการเรียนรู้มาจัดเป็นชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดให้มีความสัมพันธ์กันซ่ึงคุณค่าของสื่อจะส่งเสริมซึ่งกัน และกันท าให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้เรียนท าให้ผู้เรียน  
มีความกระตือรือร้นในการเรียนช่วยให้การสอนของครูด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  
การเรียนรู้จึงท าให้บรรยากาศในการเรียนไม่น่าเบื่อหน่าย นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนมากขึ้น ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
ส่งผลให้นักเรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
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3.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง 
การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีค่าเท่ากับ 0.7287 หรือร้อยละ 
72.87 ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านฯ ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นเป็นชุดกิจกรรมที่มีเนื้อหาจากง่ายไปหายากและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนมีภาพประกอบ มีรูปแบบที่หลากหลายสวยงาม
น่าสนใจมีการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน าเสนอเนื้อหาให้แก่ผู้เรียน โดยผู้วิจัยค านึงถึง
โอกาสในการเข้าถึงหรือใช้สื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งก่อนเรียนจากที่บ้านในชั้นเรียนและหลังเรียน โดยมีการจัดเตรียมช่องทางที่เหมาะสม
ในการเผยแพร่เนื้อหาให้ผู้เรียนได้ล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียนรวมถึงช่องทางช่องทางติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนแต่ละคนมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้กิจกรรมที่เป็นหลักของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) คือเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้คิด
และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมที่เป็นรายบุคคลและกิจกรรมที่เป็นรายกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การผลิตชิ้นงานด้วยตนเอง ฯลฯ ซ่ึงทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จริงในชั้ นเรียน
เกือบทั้งหมดสอดคล้องกับใจทิพย์ ณ สงขลา (2550) ที่ระบุว่า บทบาทผู้สอนที่ได้ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งผ่านเนื้อหาไปยัง
ผู้เรียนแล้วนั้น ผู้สอนยังต้องท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ โดยการจัดสิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีการก าหนด
เนื้อหาการจัดล าดับและผนวกรวมเนื้อหา การเลือกใช้สื่อประกอบการเลือกเครื่องมือสื่อสารประกอบการเรียน และการสร้างปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียน รวมทั้งคอยควบคุมดูแล การจัดการเรียนและการส่ือสารให้อยู่ตามรอบเป้าหมายของการเรียนรู้ การแนะน า ประเมินผลและ
การให้ผลย้อนกลับซ่ึงถือว่าเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งของการจัดการเรียน การสอนแบบเรียนรู้กลับด้าน 

4.  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ การเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านฯ อยู่ในระดับมากที่สุด จากการสังเกตพฤติกรรม การเรียนของ
ผู้เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯ เห็นว่าผู้เรียนเข้าร่วม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนมากขึ้นเนื่องจากผู้เรียนทุกคนต้องลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองตามที่ผู้สอนก าหนดหมด นอกจากนี้การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มผู้เรียนยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ทั้งนี้
อาจจะเนื่องมาจากมีผู้สอนคอยก ากับดูแล ว่าผู้เรียนได้ปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายหรือไม่ ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจต่อการเรียนมากขึ้นและ
นอกจากนี้ในทุก ๆ กิจกรรมมีคะแนนเก็บทุกครั้ง เป็นต้น จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านฯ พบว่า กิจกรรมในชั้นเรียนท าให้มีโอกาสได้ฝึกทักษะ และปฏิบัติงานในชั้นเรียน
มากขึ้นมีโอกาสได้เรียนรู้จากการท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆ มีกิจกรรมที่ ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรร ค์ 
กิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนช่วยพัฒนา ทักษะและวิธีการท างานของผู้เรียน และยังมีโอกาสได้ซักถามหรือขอค าแนะน าจากครูผู้สอน ซ่ึงการ
แสดงความคิดเห็นของผู้เรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนสุข อุดม (2554) ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่กระตือรือร้น 
(ATLAS) พบว่า ท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีเจตคติที่ดี และมีความคงทนในการเรียนรู้ 
เนื่องจากนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ก าหนดกิจกรรม วางแผน การออกแบบกิจกรรม ได้ลงมือท างานและน าเสนอ
งานด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการอภิปรายโต้ตอบแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประเมินผล รวมทั้งได้รับข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนในชั้นเรียน
และครูผู้สอน นอกจากนนี้ผู้วิจัยยังพบว่า ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนมาขึ้น ประเด็นความรับผิดชอบของนักศึกษาเป็นปัญหา
ส าคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร แม้ในงานวิจัยไม่ปรากฏผลประเมินความรับผิดชอบของ
ผู้เรียน แต่พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า กิจกรรมที่มอบหมายเป็นรายบุคคล ให้ผู้เรียนสร้างสื่อ
การเรียนรู้โดยใช้ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ พบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและความ รับผิดชอบมีการซักถาม ขอค าแนะน าจากผู้สอนสม่ าเสมอ 
ชิ้นงานแสดงออกถึงความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน และผู้เรียนส่งชิ้นงานตามก าหนดทุกคน ดังนั้นวิธีการนี้จ าเป็นประโยชน์
แก่ผู้เรียน น าไปสู่การมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
  1.1 สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.2 สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบการเรียนการสอนอื่น ๆ เช่น น าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
อื่น ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กับด้านในระดับการศึกษาอื่น ๆ เช่น ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอาชีวศึกษา 
  2.2 ควรน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปใช้กับนักศึกษากลุ่มอื่น ๆ ที่เรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร  



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
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9. กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี” ได้รับงบประมาณจากโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับนักวิจัยใหม่       
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุนการวิจัยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นอย่างสูง 
การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีโดยได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากรองศาสตราจารย์ ธงชัย วงศ์เสนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา 
รัตนธรรมเมธี ที่ได้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบข้อแก้ไขบกพร่องต่าง ๆ ท าให้วิจัยฉบับนี้ มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
คณะผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองไว้ ณ โอกาสนี้ คณะผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร 
จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ นางสุภนิช เครือแก้ว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นายชัยธวัช ตนตรง อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และนางสาวเกตุสุดา ปราสาทภิญโญ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่ได้กรุณา
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเสนอแนะแนวทาง
ในการท าวิจัย ท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณนักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ให้
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัว พี่น้อง และกัลยาณมิตรทุกคน ที่ให้ความร่วมมือมอบ
ความจริงใจ และเป็นก าลังใจให้ด้วยดีตลอดมา คุณค่าและประโยชน์จากงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบคุณความดีแก่ทุกท่านที่มีส่วนในความส าเร็จ
ของคณะผู้วิจัย 
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ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ“ราชภฏัวิจยัครั้งที่ 4” (กลุ่มการศึกษาและวัฒนธรรม), 25(1),632-646. 

https://gsbooks.gs.kku.ac.th/57/grc15/files/sdp7.pdf
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การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนและความผูกพันต่อองค์กรของครู 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี 

The Professional Learning Community of School and The Organizational Commitment of 
Teachers under Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 

ศุภวรรณ นุ่มพูล1, สุวรรณา โชติสุกานต์1 และอรสา จรูญธรรม1 
1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 

2) ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพกับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ านวน 351 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ี และมอร์แกน 
โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานหาความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน Independent t-test และทดสอบความสัมพันธ์
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม และต่ าสุด คือ แบ่งปันประสบการณ์ และการเปรียบเทียบ
ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยกเว้นภาวะผู้น าแบบรวมหมู่ ไม่แตกต่างกัน 2) ระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านจิตใจ และต่ าสุด คือ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของครู พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนและความผูกพัน
ต่อองค์กรของครูมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.724 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ: ความสัมพันธ์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความผูกพันต่อองค์กร  
 

Abstract 
The objectives of this research were to 1) study and compare the professional learning community of school, 

2) study and compare the organizational commitment of teachers, and 3) investigate the correlation between the 
professional learning community of school and the organizational commitment of teachers under Pathum Thani 
Primary Educational Service Area Office. The samples group consisted of 351 teachers. The sample size was determined 
using Krejcie and Morgan’s sample size table which was randomly selected using the stratified random sampling 
method. The statistics for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, independent t-test and 
Pearson’s product moment correlation. 

The research results were as follows: 1) The level of professional learning community of school when 
considering each side, it was found that the highest average was Value and collaborative leadership followed by 
supportive conditions and the lowest average was shared vision and the comparisons of the level of professional 
learning community of school found teachers who had difference working experiences had the level of professional 
learning community of school that in overall and in each aspect there were no significantly different at the statistical 
level .05 except supportive and shared leadership was not statistically significant different in the satisfaction. 2) The 
level of organizational commitment of teachers when considering each side, it was found that the highest average was 
affective commitment followed by normative commitment and the lowest average was continuance commitment and 
the comparisons of the level of organizational commitment of teachers found that in overall and in each aspect there 
were no significantly different at the statistical level .05 3) Relationship Between the professional learning community of 
school have a medium positive (r = 0.724) correlation with the organizational commitment of teachers had the 
statistical significance level of .01. 

Keywords: Correlation, professional learning community, organizational commitment  
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1. บทน า   
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียนศตวรรษที่ 21 นั้น หัวใจส าคัญของการเรียนการสอน คือ PLC 

เพราะเป็นเครื่องมือเพื่อน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ ต้องเปลี่ยนจากค าว่าครูสอนมาเป็นครูฝึก ต้องเปลี่ยนจากห้องที่สอนมา
เป็นห้องท างาน ต้องเปลี่ยนจากเน้นการสอนของครู มาเป็นเน้นการเรียนของนักเรียน ต้องเปลี่ยนจากการเรียนเป็นรายบุคคล มาเป็นการเรียน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ต้องเปลี่ยนจากการเรียนแบบแข่งขัน มาเป็นการเรียนแบบช่วยเหลือ แบ่งปันกัน ครูเปลี่ยนจากการบอกเนื้อหาสาระ  มาเป็น
ท าหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทาย ความสนุกในการเรียนให้แก่ศิษย์ โดยเน้นออกแบบโครงงานให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันลงมือ
ท า PLC เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติ ครูสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเรียน 
โดยการลงมือท าร่วมกันกับนักเรียน หากครูรู้จักนักเรียนของตนเองมากเท่าไร ครูก็ยิ่งสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้เร็ว
ขึ้นมากเท่านั้น ดังนั้นครูต้องมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม หรือสื่อในการเรียนการสอนนักเรียนที่หลากหลายส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น ดังนั้น การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จึงจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและครูอย่างมาก (Insa-
ard, 2017) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการเรียนการสอนของครูเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
เป็นไปได้ยากที่จะท าเพียงล าพังหรือเพียงนโยบาย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องสร้าง PLC ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้นั้น จึงจ าเป็นต้องเป็นชุมชนที่สัมพันธ์กัน
อย่างแน่นแฟ้น ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทางวิชาชีพมีฉันทะและความศรัทธาในการท างาน (ชวลิต ชูก าแพง, 2560) ความผูกพันเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ครูจงรักภักดีและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน  ครูที่มีความรักและความผูกพันต่อโรงเรียนย่อมเสียสละ 
และมุ่งหวังเห็นผลส าเร็จของโรงเรียนเป็นหลัก แต่ถึงแม้ครูมีความรู้ความสามารถมากมายเพียงใด ครูจะไม่ยอมใช้ความรู้ความสามารถของ
ตนเอง ไม่ยอมอุทิศตนให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนเลย หากครูท่านนั้นไม่ได้รู้สึกว่าตนเองส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ดังนั้น
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโรงเรียนย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือ การอุทิศเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบของครูที่ได้รับมอบหมาย ทุ่มเท
ให้งานประสบความส าเร็จโดยไม่มีใครบังคับ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ครูมีต่อโรงเรียน และพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับโรงเรียน
ท างานให้กับโรงเรียน และท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และให้ประสบความส าเร็จอย่างดีที่สุด  (Steer, 1977)  ความผูกพันต่อ
องค์กรของครูเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษา (เบญจรัตน์ 
เดชนุวัฒนชัย, 2541 อ้างถึงใน กัณฐิกา สุระโคตร, 2559) ดังนั้นหากไม่ให้ความส าคัญต่อปัญหาความผูกพันต่อองค์กร ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญของการบริหารโรงเรียนแล้ว ความส าเร็จในการบริหารงานของโรงเรียนก็จะไม่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ กล่าวคือ การบริหารงาน
คือ การบริหารคน เพราะคนจัดเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุด หากคนมีความผูกพันต่อองค์การที่ได้ท างานอยู่ก็จะท าให้
องค์การนั้นท างานได้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในสถานศึกษาอย่างหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ปัจจุบันพบว่าผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ยังให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไม่มากนัก ทั้งนี้เน่ืองจากผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษา 
ในระดับชาติขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น O-NET, NT รวมทั้งยังไม่เข้าใจแนวทางที่ชัดเจนและอาจท าให้เกิดความยุ่งยาก  ในการจัดการเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนและความผูกพันต่อองค์กรของครู โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาทางวิชาชีพในการเรียนรู้ และเพื่อที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้น าแนวทางการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปยึดถือและปฏิบัติ อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของโรงเรียน  ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลภายในโรงเรียน ให้เกิดขวัญและก าลังใจ อยู่ปฏิบัติงาน ทุ่มเท และ
อุทิศความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวสู่ความส าเร็จต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธาน ีจ าแนกประสบการณ์การท างาน 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี จ าแนกประสบการณ์การท างาน 
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ปีการศึกษา 2562 

มี 170  โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 4,097 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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ปทุมธานี ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608-610) ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 351 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน  

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2.1 ตัวแปรต้น ประสบการณ์การท างาน  แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ น้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
 3.2.2 ตัวแปรตาม การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย ภาวะผู้น าแบบรวมหมู่ ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม 

ร่วมกันเรียนรู้สู่การปฏิบัติ แบ่งปันประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมเกื้อหนุน ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความผูกพันต่อองค์กร
ด้านจิตใจ ความผูกพันต่อองค์กรด้านความคงอยู่กับองค์การ และความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีของฮิฟและฮัฟแมน (Hipp 
& Huffman, 2003 อ้างถึงใน ชวลิต ชูก าแพง, 2560) ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบรวมหมู่ ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม ร่วมกันเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
แบ่งปันประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมเกื้อหนุน   
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์กร โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีของอัลเลนและเมเยอร์ (Allen & Meyer, 
1990) ดังนี้ ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่กับองค์การ และความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน
ทางสังคม 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  

5.1 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.903 เครื่องมือฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ มีรายละเอียดของแบบสอบถามแต่ละตอนดังนี้  

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การท างาน ขนาดของโรงเรียน  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของครู  
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1.  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพและความผูกพันต่อองค์กร เพื่อก าหนดขอบเขต และกรอบแนวคิด แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม   
 2.  สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  3.  น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 4.  น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้วิธีหาค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จึงจะถือว่าข้อค าถามในแบบสอบถาม 
มีความตรงเชิงเนื้อหา  

  5.  น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  6.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach) ได้ความเชื่อมั่น
แบบสอบถามเท่ากับ 0.903 

 7.  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงสมบูรณ์แล้วน าเสนอประธานและกรรมการที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
และขอความเห็นชอบก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 

5.2 การรวบรวมข้อมูล 
 5.2.1 ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้อ านวยการ

สถานศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ครูผู้สอนตอบแบบสอบถาม 
 5.2.2 ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล และรับแบบสอบถามคืน 
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
      5.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1)  สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   
  2)  สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา             

หาดัชนีความสอดคล้อง IOC  
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  3)  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้ Independent 
t-test และการทดสอบความมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาและการเปรียบเทียบการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ 

ประสบการณ์การท างาน 

t 
Sig.  

(2-tailed) 
น้อยกว่า 10 ป ี

n = 288 
10 ปขีึ้นไป 

n = 63 
   S.D. ระดับ    S.D. ระดับ 

1. ภาวะผู้น าแบบรวมหมู ่  4.11 0.77 มาก 4.06 0.68 มาก 0.467 0.641 
2. ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม 4.12 0.72 มาก 4.38 0.33 มาก -4.319* 0.000 
3. ร่วมกันเรียนรู้สู่การปฏิบัต ิ 4.05 0.86 มาก 4.45 0.39 มาก -5.612* 0.000 
4. แบ่งปันประสบการณ์   3.99 1.00 มาก 4.44 0.50 มาก -5.253* 0.000 
5. สภาพแวดล้อมเกื้อหนุน 4.09 0.78 มาก 4.42 0.28 มาก -5.555* 0.000 

รวม 4.07 0.78 มาก 4.35 0.32 มาก -4.486* 0.000 
 * มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปี มีการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.07, S.D. = 0.78) โดยด้านค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.12, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ด้านภาวะ
ผู้น าแบบรวมหมู่ (  = 4.11, S.D. = 0.77) และด้านแบ่งปันประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (  = 3.99, S.D. = 1.00) 

ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 10 ปีขึ้นไป มีการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.35, 
S.D. = 0.32) โดยด้านร่วมกันเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.45, S.D. = 0.39) รองลงมาคือ ด้านแบ่งปันประสบการณ์ (  = 4.44, 
S.D. = 0.50) และด้านภาวะผู้น าแบบรวมหมู่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (  = 4.06, S.D. = 0.68) 

การเปรียบเทียบการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านภาวะผู้น า
แบบรวมหมู่ ไม่แตกต่างกัน 

 
6.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

ความผูกพันต่อองค์กร 

ประสบการณ์การท างาน 

t 
Sig. 

(2-tailed) 
น้อยกว่า 10 ป ี

n = 288 
10 ปขีึ้นไป 

n = 63 
   S.D. ระดับ    S.D. ระดับ 

1. ด้านจิตใจ 4.39 0.37 มาก 4.55 0.21 มาก -4.745* 0.000 
2. ด้านการคงอยู่กบัองค์การ 4.13 0.62 มาก 4.46 0.24 มาก -4.067* 0.000 
3. ด้านบรรทัดฐานทางสังคม 4.18 0.61 มาก 4.49 0.24 มาก -3.845* 0.000 

รวม 4.23 0.40 มาก 4.50 0.13 มาก -8.998* 0.000 
* มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 2  พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.23, S.D. = 0.40) โดยด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.39, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ ด้านบรรทัดฐานทางสังคม (  = 4.18, 
S.D. = 0.61) และด้านการคงอยู่กับองค์การ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (  = 4.13, S.D. = 0.62) 

ครูที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.50, S.D. = 0.13) 
โดยด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.55, S.D. = 0.21) รองลงมาคือ ด้านบรรทัดฐานทางสังคม (  = 4.49, S.D. = 0.24) และด้านการคงอยู่
กับองค์การ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (  = 4.46, S.D. = 0.24) 

การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน โดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
6.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับความผูกพันต่อองค์กรของครู  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนและความผูกพันต่อองค์กรของครู โรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในภาพรวม 
ตัวแปร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความผูกพันต่อองค์กร 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี Pearson Correlation 1 0.724** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 351 351 

ความผูกพันต่อองค์กร Pearson Correlation 0.724** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 351 351 

** มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนและความผูกพันต่อองค์กร

ของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในภาพรวม และรายด้าน มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ในภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนและความผูกพันต่อองค์กรของครู โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง (r = 0.724) 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

7.1 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการรวมกลุ่มของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยการแบ่งปัน
ข้อมูล ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาแนวทางการสอนเพื่อให้ เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา เจริญภูมิ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์การกับการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 พบว่า การเป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ด้าน คือ 1) วิสัยทัศน์ร่วม 2) การเรียนรู้ร่วมกัน และประยุกต์ใช้ความรู้ ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ การมีเง่ือนไขที่สนับสนุน สอดคล้องกับงานวิจัยของกรองกาญจน์ นาแพร่ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การเป็นชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การเป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยการจัดให้มีระบบสนับสนุนในโรงเรียนอยู่ในล าดับสูงที่สุด  รองลงมาคือ การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน ภาวะผู้น าแบบสนับสนุนและภาวะผู้น าร่วม วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน และการท างานอย่างสร้างสรรค์ การเปรียบเทียบ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ยกเว้น
ด้านภาวะผู้น าแบบรวมหมู่ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้เข้ากับรูปแบบการบริหารงาน มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายและมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนปฏิบัติงานมานาน 
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ได้พบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มามากกว่าครูที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปี สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีกว่า 
เข้าใจการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด ี

7.2 ความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากความผูกพันต่อองค์กรเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อองค์กรในทางที่ดี   โดยได้แสดงออกมาในรูปของการกระท าเพื่อให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมีความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี ความซ่ือสัตย์ เสียสละเพื่อองค์กร พร้อมที่จะทุ่มเทท างาน  เป็นสิ่งที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจคนให้มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อกันด้วยความเต็มใจ เช่นเดียวกัน การท างานร่วมกันในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่บุคลากร
มีความผูกพันต่อองค์กร ยิ่งมีความผูกพันที่เหนียวแน่น จะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของจิระพร จันทภาโส 
(2558) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีระดับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านบรรทัดฐานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรู้สึก และน้อยที่สุด คือ ด้านการคง
อยู่กับองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกพล พันธุ์โชติ (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิติการเสริมสร้าง 
พลังอ านาจคร ูกับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า ความผูกพัน
ต่อองค์กรของคร ูโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของกัณฐิกา สุระโคตร (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความผูกพัน
ต่อองค์การของข้าราชการครูโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอแก่งหางแมว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า 
ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูโรงเรียนขนาดกลางในอ าเภอแก่งหางแมวสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ม ศึกษา
จันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของจีรวรรณ ผลไพร (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกับความผูกพันต่อองค์กรของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทาง
สังคม รองลงมา คือ ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก และความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง  

 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
แสดงให้เห็นว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เป็นครูที่มีระยะเวลาการท างานมานาน จึงท าให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคย 
มีความรัก ความสามัคคี สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เกิดความภาคภูมิใจ ศรัทธาในองค์กร และเกิดความผูกพันต่อองค์กร
มากขึ้นกว่าครูที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับมานะ อยู่ทรัพย์ (2554) ที่ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ
ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต1 ผลการวิจัยพบว่าครูที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน สอดคล้องกับอัญชนา ค าสอด (2559) การปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานานหรือมีความอาวุโสมากขึ้นเท่าใดก็พบว่า  
ครูโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความผูกพันต่อองค์การสูงมากขึ้นเท่านั้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกรกต บัวอินทร์ (2553) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคคลากร โรงเรียนประชาบ ารุง จังหวัดพะเยา 
พบว่า อายุการท างานต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับความผูกพันต่อองค์กรของครู  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนและ
ความผูกพันต่อองค์กรของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในภาพรวม 
และรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพโรงเรียนและความผูกพันต่อองค์กรของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบว่า มีความสัมพันธ์
ในระดับสูง (r = 0.724) เนื่องจากการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียน เป็นการรวมกลุ่มของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มี
เป้าหมายเดียวกัน  โดยการแบ่งปันข้อมูล ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง การมีสัมพันธภาพที่ดี ท าให้เกิดความผูกพัน
ต่อองค์กรมากขึ้น 
 
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

8.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านแบ่งปันประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริม พัฒนา และให้ความส าคัญการเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมและสังเกต
ห้องเรียน และให้ความเห็นต่อการปฏิบัติการสอน   

8.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่กับองค์การ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น
หน่วยงานควรด าเนินการ โดยการทบทวนนโยบายในเรื่องการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ผลตอบแทนอย่างเพียงพอและยุติธรรมรวมถึงการสร้าง
ความพึงพอใจในการบริหาร การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
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8.3  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

8.4  ควรศึกษาวิจัยปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน เพื่อน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล 

8.5  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
9. กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม ซ่ึงเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ และ
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความกรุณาและเอาใจใส่เป็นอย่างดี  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง  
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูลของบุคลากรในสถานศึกษา  
 ขอขอบพระคุณ ครูผู้สอนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้มาก 
และขอขอบพระคุณครอบครัวที่ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจเสมอมาในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทผู้ประกอบวิชาชีพครู 
The Application of the Philosophy of Sufficiency Economy into the Context of  

Teaching Profession  
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บทคัดย่อ 
สถำนกำรณ์ปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็วตำมบริบทโลก ผู้ประกอบอำชีพครู เป็นผู้ที่

สังคมไทยให้กำรยกย่องและมีควำมคำดหวังในกำรพัฒนำกำรศึกษำแก่เยำวชนให้เป็นทรัพยำกรที่ดีของประเทศ จึงควรน้อมน ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นคุณลักษณะทำงสำยกลำง มำประยุกต์ใช้ในบริบทของกำรประกอบวิชำชีพ ทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน  และด้ำนกำรปฏิบัติตน เพื่อสร้ำงควำมสมดุลต่อกำรด ำเนินชีวิต มีเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพ 

ค าส าคัญ : ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง, ผู้ประกอบอำชีพคร ู
 

Abstract 
Current situation, the social and cultural is changing rapidly according to the global context. Teachers who 

are highly regarded by Thai society and expect to develop education for youth to be a good resource of the 
country. Therefore, it is important to embrace the philosophy of sufficiency economy, which is characteristics in the 
middle path concept, and applied in the context of teaching profession in 3 different areas : (1) professional 
knowledge and experience standards (2) operational standards (3) self practice standards for a good balancing, 
honour and dignity of the teaching profession. 

Keywords: Philosophy of Sufficiency Economy, Teaching profession 
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การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

A Study of Critical Thinking Ability and Mathematical Problem Solving Ability  
of Seventh Grade Students 

สิทธิกร โพธิ์ศิริ1 และผศ. ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ2 
1สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง จ านวนเต็มของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
จ านวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 127 คน ซ่ึงไดจ้ากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และแบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 54.33  2) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อพิจารณาตามกลุ่ม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .612 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 

ค าส าคัญ: ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the critical thinking ability on integer of seventh grade 

students 2) to study the mathematical problem solving ability on integer of seventh grade students and 3) to study the 
relationship between critical thinking ability and mathematical problem solving ability on integer of seventh grade 
students. The samples of the study were 127 of seventh grade students at Yangtaladwittayakarn School, in the first 
semester of the academic year 2020. Samples were chosen by cluster random sampling. The data collection 
instruments include of critical thinking ability test with reliability of 0.87 and mathematics problem solving test with 
reliability of 0.92. The statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation and pearson product 
moment coefficient. 

The results of the research revealed that 1) critical thinking ability of seventh grade student’s overall was 
found at moderate level, accounting for 54.33 percent 2) when considered mathematical problem solving ability of 
seventh grade student’s based on critical thinking ability overall was found at moderate level 3) correlation between 
the critical thinking ability and mathematical problem solving ability of the seventh grade students were at a moderate 
level. The correlation coefficient was .612 with statistical significance at a .01 

Keywords: Critical Thinking Ability, Mathematical Problem Solving Ability 
 
1. บทน า 

โลกแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งการติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยี มีการเชื่อมโยงข่าวสารทุกภูมิภาคของโลกเข้าไว้ด้วยกัน 
และสามารถส่งข่าวสารถึงกันได้ด้วยเวลาเพียงไม่กี่วินาที ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการด ารงชีพของคน
ในสังคมอย่างทั่วถึง ทั้งทางด้านบวกและด้านลบ การด ารงชีวิตในสังคมของคนในยุคนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เพื่อที่จะสามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับและสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การศึกษาถือว่าเป็นรากฐาน
ของเตรียมความพร้อมในการออกไปด ารงชีวิตในสังคม (สริญญา มารศรี, 2562) ดังนั้นบุคคลจึงต้องมีการคิดที่จะคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่มี
จ านวนมากนั้น (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2555) การคัดกรองข้อมูลข่าวสาร คือ การพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นจริงและเป็นเท็จ ข้อมูลใดเกี่ยวข้อง
หรือไม่เกี่ยวข้องหรือหลอกล่อ ซ่ึงการคัดกรองข้อมูลเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด โดยการคิดเป็นความสามารถของผู้เรียนในการหาข้อสรุป
ที่สมเหตุสมผลจากข้อมูลที่มีอยู่ (อัมพร ม้าคนอง, 2554) และความสามารถในการคิดเป็นหนึ่งในสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ 
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ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
นอกจากนี้วิชาคณิตศาสตร์ก็มีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล 
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้กล่าวถึงสาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ในข้อ 1.1 ไว้ว่า จัดกลุ่มความรู้ใหม่และน าทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ซ่ึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะหนึ่ง คือ ทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะ
นี้จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน (ไสว ฟักขาว, 2558)       

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ที่เรียกว่า “4C” อันประกอบด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การส่ือสาร การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นหนึ่ง
ในการคิดที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ โดยการคิดที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ มีดังนี้ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณหรือการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การคิดเชิงตรรกะ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงประมาณและการคิดเชิงระบบ (อัมพร ม้าคนอง, 
2554) การคิดอย่างมีวิจารณญาณท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในโลกยุคใหม่ เกิดการตัดสินใจอย่างมี เหตุผล และมีความส าคัญ
ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น นักเรียนเองต้องเรียนรู้ที่จะไม่หลงเชื่ออะไรง่าย ๆ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียน 
และในชีวิตจริง (Aizikovitsh & Amit, 2009) การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญกับผู้เรียนในทุกระดับ ถือเป็นกรอบการคิดที่ส าคัญ
และยอมรับกันอย่างกว้างขวางในการที่จะช่วยให้เราปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน 
ซ่ึงถือว่าการคิดเป็นรากฐานส าคัญของการศึกษาที่แท้จริง (บรรจง อมรชีวิน, 2556) การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญอย่างยิ่งในยุค
สมัยปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางด้านข้อมูลข่าวสาร บุคคลจึงต้องรู้จักวิธีการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ จัดล าดับข้อมูล รวบรวม และ
ประมวลผลสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ ให้เกิดความความชัดเจน ถูกต้อง สมเหตุสมผล ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ที่ซับซอ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณยังส่งเสริมการอ่าน เขียน พูด ฟัง ที่ดี รวมไปถึงการวางแผนล่วงหน้า
และท างานอย่างเป็นระบบ ซ่ึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความคิดทางคณิตศาสตร์ที่จัดเป็นความคิดในระดับสูง (Krulik & Rudnick, 
1993) ที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ การด าเนินชีวิตและเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาในยุคปัจจุบัน (ศันสนีย์ 
ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ, 2544) และความสามารถในการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือการคิดเป็นคุณสมบัติที่พึงปรารถนาเป็น
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการศึกษาและการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์และสภาพปัจจุบันซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความรู้
และวิทยาการใหม่ ๆ ซ่ึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้บุคคลทั้งหลายจ าเป็นต้องมีทักษะในการคิดเพื่อที่จะช่วยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปกติสุขในสังคมที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยปัญหาต่าง ๆ บุคคลจ าเป็นต้องตัดสินใจอยู่เสมอ และการตัดสินใจที่ดีนั้นก็ต้องอาศัยความสามารถ
ในการคิดเป็นพื้นฐาน ดังนั้นผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องมีความสามารถในการคิดอย่างไตร่ตรองรอบคอบเพื่อพิจารณาแยกแยะ เลือกรับข้อมูลที่มี
ประโยชน์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เกิดขึ้นเพราะความรู และวิธีการ
แก้ปัญหาที่ใช้ได้ผลในวันนี้อาจล้าสมัยและใช้ไม่ได้ในวันหน้า ดังนั้น บุคคลที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจะต้องเป็นคนที่มี
ความสามารถทางการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือการมีทักษะและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั่นเอง (ทิศนา แขมมณี, 
2534) 

การแก้ปัญหาเป็นหัวใจของคณิตศาสตร์ เป็นเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (สมเดช บุญประจักษ์, 
2540) ซ่ึงสมาคมศึกษานิเทศก์ ในสหรัฐอเมริกา (NCSM, 1977) ได้ก าหนดให้การแก้ปัญหาเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญอันดับแรกในจ านวน
ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น 10 ประการ และสมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (NCTM, 2000) ได้เสนอให้การแก้ปัญหาเป็นจุดเน้น 
ที่ส าคัญของหลักสูตร เป็นเป้าหมายแรกของการเรียนการสอน และเป็นส่วนส าคัญของกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความส าคัญของการแก้ปัญหา โดยก าหนดให้การแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ส าคัญ และ
จ าเป็นอันดับแรก ของทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพราะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการ
วิเคราะห์ ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียน นอกจากนี้การแก้ปัญหายังช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ข้อเท็ จจริง 
ทักษะ มโนมติหลักการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ความส าเร็จในการแก้ปัญหาจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการแก่ผู้เ รียน ดังนั้น 
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จึงเป็นส่วนส าคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ ซ่ึงการแก้ปัญหาต้องอาศัยการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ 
เพื่อน าไปใช้อย่างสมเหตุสมผลซ่ึงเป็นความสามารถของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดขั้นสูงซ่ึงเป็น
กระบวนการเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณจึงเป็นความสามารถในการคิดอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องหรือได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล ถือได้ว่า
ค าตอบหรือข้อสรุปเป็นผลมาจากความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา (De Bono, 1976) นอกจากนี้ ความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในกระบวนการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา และยุทธวิธีที่บุคคลจะสามารถ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็ได้แก่การใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Paul, 1985) และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่ช่วยให้แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องโดยอาศัยการท า
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ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่พิจารณาจากข้อมูลอย่างละเอียดรอบครอบก่อนตัดสินใจ และถ้าบุคคลมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเมื่อพบปัญหาหรือข้อโต้แย้งหรือข้อมูลข่าวสารใด ๆ ก็จะใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ท าให้การสามารถพิจารณาลงข้อสรุป
และตัดสินใจอย่างถูกต้องมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มยุรี หรุ่นข า, 2544)        

จากความส าคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสามาร ถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับ
การความสามารถในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา ได้พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 ศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2.2 ศึกษาความสามารในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2.3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1  ตัวแปรในการวิจัย ได้แก่ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
 3.2  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง จ านวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
 3.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  5.1.1 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ าเภอยางตลาด         

จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียน 334 คน จากห้องเรียน 8 ห้องเรียน  
  5.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียน 127 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างนี้ได้มาจากการค านวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ 
จากนั้นใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจากห้องเรียน 3 ห้องเรียน ได้แก่ ม.1/2 จ านวน  43 คน ม.1/5 
จ านวน 42 คน และ ม.1/7 จ านวน 42 คน  

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5.2.1 แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง จ านวนเต็ม ผู้วิจัยสร้างตามองค์ประกอบของ Watson & 

Glaser ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การให้เหตุผลแบบนิรนัย การก าหนดข้อตกลงเบื้องต้น การวิเคราะห์ การอนุนาม และ
การประเมินข้อโต้แย้ง สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 30 ข้อ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก วัด 2 องค์ประกอบ คือ การให้เหตุผลแบบนิรนัย และการก าหนดข้อตกลงเบื้องต้น องค์ประกอบละ 6 ข้อ 
รวม 12 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบอัตนัยเติมค าตอบ วัด 3 องค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์ การอนุนาม และการประเมินข้อโต้แย้ง องค์ประกอบละ 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามแนวคิดของ  Watson & Glaser ได้แก ่

1. การให้เหตุผลแบบนิรนัย 
2. การก าหนดข้อตกลงเบื้องต้น 
3. การวิเคราะห ์
4. การอนุมาน 
5. การประเมินข้อโตแ้ย้ง 

 

การแก้โจทยป์ัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ตามกระบวนการของ Polya ประกอบดว้ย 
1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 
2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 
3. ขั้นด าเนินการแกป้ัญหา 
4. ขั้นตรวจสอบค าตอบ 
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6 ข้อ รวม 18 ข้อ จากนั้นน าแบบวัดที่สร้างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ประเมินความตรงตามโครงสร้างของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทั้ง 5 องค์ประกอบ ความตรงตามเนื้อหา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความถูกต้องของภาษา แล้วน ามาปรับปรุง น าแบบ
วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ปรังปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
จ านวน 30 คน น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยมีเกณฑ์ ค่าความยากง่าย ให้อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนก ให้มีค่า 0.2 ขึ้นไป 
แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 20 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ซ่ึงได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 จากนั้นน าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 5.2.2 แบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นทดสอบอัตนัย เขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาตามกระบวนการของโพลย่า 4 ขั้นตอน ตามเนื้อหาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
จ านวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 6 ข้อ จากนั้นน าแบบทดสอบที่สร้างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความถูกต้องชัดเจนของภาษา แล้วน ามาปรับปรุง น าแบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่ปรังปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ านวน 30 คน น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยมีเกณฑ์ 
ค่าความยากง่าย ให้อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนก ให้มีค่า 0.2 ขึ้นไป แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย และค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 3 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ซ่ึงได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 จากนั้นน าแบบแบบทดสอบ
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ เรื่อง จ านวนเต็ม จ านวน 20 ข้อ 45 นาที และแบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม จ านวน    
3 ข้อ 45 นาที   

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 5.4.1 วิเคราะห์ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการน าคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณมาแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานที (T-Score) เพื่อเทียบกับเกณฑ์ สมนึก ภัททิยธนี (2548) ที่ผู้วิจัยได้แบ่งระดับความสามารถ 
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามคะแนนมาตรฐานที เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง ปานกลาง ต่ า ดังนี้ 

   คะแนนมาตรฐานที  ระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   ตั้งแต่ T55 ขึ้นไป  สูง 
   ตั้งแต่ T45 ถึง T54  ปานกลาง 
   ตั้งแต่ T44 ลงมา  ต่ า 
 5.4.2 วิเคราะห์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยการพิจารณาระดับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ตามช่วงคะแนน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ บุญชม ศรีสะอาด (2545) แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง ปานกลาง ต่ า ดังนี้ 
   ช่วงคะแนน  ระดับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   17 - 24 คะแนน  สูง 
   9 - 16 คะแนน  ปานกลาง 
   0 - 8 คะแนน  ต่ า 
 5.4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ 
5.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

 
6. ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เร่ือง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
 
ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 จ าแนกตามความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เร่ือง จ านวนเต็ม 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
สูง 34 26.77 

ปานกลาง 69 54.33 
ต่ า 24 18.90 
รวม 127 100 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง จ านวนเต็ม อยู่ในระดับปานกลาง  
มจี านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 54.33 รองลงมา คือ อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.77 และอยู่ในระดับต่ า มีจ านวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 ตามล าดับ 
 
  2.  ผลการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
ตารางที่ 2 จ านวน และร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 จ าแนกตามการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเต็ม 
การแก้โจทยป์ัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ง จ านวนเต็ม จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย S.D. 

สูง 26 20.47 19.73 2.55 
ปานกลาง 73 57.48 11.88 2.19 

ต่ า 28 22.05 7.18 1.12 
รวม 127 100 12.45 4.65 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 57.48 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.19 รองลงมา คือ อยู่ใน
ระดับต่ า มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.05 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12 และอยู่ในระดับสูง  
มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.47 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.55 ตามล าดับ และโดยรวมนักเรียน
มคีวามสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.45 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.65  
  
 3.  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
ตารางที่ 3 จ านวน และร้อยละ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกตามความสามารถ

ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเต็ม  

ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาทางคณิตศาสตร์ 
สูง ปานกลาง ต่ า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สูง 7 5.51 21 16.54 6 4.72 

ปานกลาง 14 11.02 38 29.92 17 13.39 
ต่ า 5 3.94 14 11.02 5 3.94 

  
  จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเต็ม อยู่ในระดับสูง มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.51 นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อยู่ในระดับสูง และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.54  
นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับสูง และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ า  
มจี านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปานกลางการ และความสามารถ
ในแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับสูง มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.02 นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29.92 
นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปานกลาง และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับต่ า มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.39 นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับต่ า และความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.94 นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยู่ในระดับต่ า และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.02 นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ า 
มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.94 
 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

208 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 Pearson 
Correlation 

p-value แปลผล 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหา 

ทางคณิตศาสตร ์
.612 .000 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 4 พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .612 และค่า p-value เท่ากับ .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า .01 นั่นคือ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
 
7. สรปุและอภิปรายผลการวิจัย 

7.1 สรุปผลการวิจัย 
 ในการท าวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
 7.1.1 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง จ านวนเต็ม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.33 
 7.1.2 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 12.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.65 

 7.1.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .621 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 7.2.1 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
เป็นคนดี คนเก่ง ซ่ึงทางโรงเรียนมีการก าหนดพันธกิจไว้ คือ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสู่สากล ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เน้นในเรื่องคุณภาพของผู้เรียน 
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นดี เป็นคนเก่ง และยิ่งไปกว่านั้นการจัดการชั้นเรียนแต่ละระดับสายชั้นจะแบ่งนักเรียนแบบคละความสามารถ และ 
ในการจัดการเรียนการสอนครูจะมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบลงมือท า (Active learning) นอกจากนี้โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารเป็นโรงเรียนที่
เน้นทางด้านกีฬาร่วมด้วย จึงท าให้นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเรียนรู้หรือฝึกคิดได้อย่างเต็มที่ ซ่ึงสอดคล้องกับ (สุคนธ์ สินธพานนท์มล, 
2552) ที่ได้สรุปแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่นักเรียนว่าครูผู้สอนมีส่วนส าคัญในการจัดการเรียนรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบ 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักคิดในสิ่งที่เรียน รู้จัดคิดในแง่ของการตีความในรายละเอียด รู้จักขยายผลของ
สิ่งที่คิดและปรับสิ่งที่ได้จากการคิดดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ฝึกให้นักเรียนได้รู้ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา  บนพื้นฐานของข้อมูลต่าง ๆ 
โดยน ามาวิเคราะห์ พิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนการตัดสินใจ ประเด็นส าคัญคือการสร้างให้นักเรียนรู้จักคิดก่อนท าและสามารถอธิบาย
การกระท าของตนว่ามีเหตุผลอย่างไร การฝึกให้นักเรียนมีเหตุผลจะใช้ค าถามว่า “ท าไม” ให้นักเรียนตอบ โดยมีพื้นฐานรองรับอยู่เสมอ         
มีการส่งเสริมให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความรู้สึกที่เป็นอิสระ
ซ่ึงผู้สอนอาจจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนและให้นักเรียนได้มีโอกาสตัดสินใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นการฝึกฝน
และพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณอันเป็นพื้นฐานส าคัญที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการจัดสื่อ
การเรียนรู้แบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น หนังสือ บทความประเภทต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ นิทาน ฯลฯ 
เมื่อนักเรียนอ่านแล้วครูอาจใช้ค าถามฝึกการคิด เช่น เรื่องนี้คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในการอ่านจะช่ วย
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อีกวิธีหนึ่ง ครูอาจจัดท าแบบฝึกหัดทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนซ่ึงอาจมีรูปแบบหลากหลาย 
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เช่น สถานการณ์จ าลอง และครูใช้ค าถามเพื่อฝึกการคิดหลังจากนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้ว หรือฝึกการคิดจากภาพ เป็นต้น ฝึกให้
นักเรียนมีการอภิปรายร่วมกันตามหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากความคิดเห็น
ของบุคคลต่าง ๆ ในข่าวประจ าวัน จากการ์ตูนล้อการเมือง จะท าให้นักเรียนมีทักษะในการอภิปรายเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ฝึกให้นักเรียน
มีทักษะในการลงข้อสรุปและรู้จักประเมินความคิดเห็นของผู้อื่น ท าให้นักเรียนรู้จักการอ้างเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจ
เป็นกลาง และมีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวางแผนการท างานหรือกิจกรรมต่างๆ โดยแนะน าให้นักเรียนวางเป้าหมาย ตรวจสอบขั้นตอน
การ าเนินงานว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ โดยมีข้อมูลหลักฐานในการตรวจสอบและใช้เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจปรับปรุง หรือ
ด าเนินงานตามแผน และรู้จักวิธีการในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รอบคอบและควบคุมตนเองให้ด าเนินงานตามแผน การท างานหรือ
กิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ครูฝึกให้นักเรียนรู้จักวางแผนการย่อมเป็นการด าเนินงานและมีการตรวจสอบตลอดจนเมื่อมีการด าเนินงานตามแผน
แล้วมีการประเมินผลการด าเนินงานนั้น จัดได้ว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (วรนิพิฎ พันธ์หนองหว้า, 2557) พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่มี
โครงสร้างไม่สมบูรณ์ร่วมกับกลวิธีการเสริมต่อความคิด มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ร่วมกับ
กลวิธีการเสริมต่อความคิด มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สูงกว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่มีโครงสร้าง  
ไม่สมบูรณ์ร่วมกับกลวิธีการเสริมต่อความคิด มีพัฒนาการของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  

 7.2.2 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนส่วนใหญ่
มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์เดิม สามารถท าความเข้าใจปัญหาได้ค่อนข้างดี เขียนสิ่งที่โจทย์ก าหนด และต้องการหาได้ อีกทั้ง
สถานการณ์โจทย์ปัญหามีความคล้ายคลึงกับเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน เมื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
มีนักเรียนบางส่วนเขียนเพียงสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาหรือไม่เขียนเลย ส่วนการวางแผนแก้ปัญหานักเรียนมีการก าหนด
เป็นประโยคสัญลักษณ์หรือข้อความได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่ไม่ก าหนดประโยคสัญลักษณ์หรือข้อความ
ในการวางแผนแก้ปัญหาแล้วสามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้ แต่ยังมีข้อผิดพลาดในการค านวณ และมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ตรวจสอบ
ค าตอบ จึงท าให้ได้ค าตอบที่ผิดพลาด ซ่ึงสอดคล้องกับ (อัมพร ม้าคนอง, 2554) ที่กล่าวว่า ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียน
ส่วนมากสามารถท าโจทย์ปัญหาในแบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ เพราะโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาในแบบทดสอบ 
มีความใกล้เคียงกับโจทย์ปัญหาที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนในชั้นเรียน และเป็นเน้ือหาที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว แต่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
นักเรียนบางส่วนอาจยังมีความรู้พื้นฐานของเนื้อหาและประสบการณ์ในการแก้โจทย์ปัญหาที่ยังไม่มากพอ สอดคล้องกับ (วินัย ค าสุวรรณ, 
2529) ที่กล่าวว่า การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน จะสูงหรือต่ าขึ้นอยู่กับปัญหาที่บุคคลนั้นได้รับและตัวของ ผู้แก้ปัญหาเองว่า
มีพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์เดิมและวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมมากน้อยเพียงไร และสอดคล้องกับ (Clyde, 1967) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยสรุป ได้แก่ วุฒิภาวะ ประสบการณ์และความสามารถในการอ่านของนักเรียน และเมื่อศึกษาในแต่ละ
ทักษะ พบว่า ทักษะที่นักเรียนท าคะแนนเฉลี่ยได้มากที่สุดคือ ทักษะการแปลโจทย์คณิตศาสตร์ เป็นทักษะการท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถบอกได้ว่าโจทย์ก าหนดสิ่งใด และโจทย์ต้องการให้หาสิ่งใด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อภิชญา ลือชัย, 
2555) พบว่า ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นักเรียนกลุ่มกลางและกลุ่มต่ าจะมีการท าความเข้าใจปัญหามากที่สุด  แต่ที่เป็นปัญหา
ส าหรับนักเรียนท าคะแนนเฉลี่ยได้น้อยที่สุดคือ การวางแผนแก้ปัญหา คือเป็นนักเรียนต้องวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน บอกวิธีการคิด
แก้ปัญหา หรือก าหนดตัวแปร และเป็นทักษะที่ต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถาม ค้นหาทฤษฎี กฎ สูตร นิยาม
เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ละออ เงินมาก, 2550) พบว่า ปัญหาที่ควรเร่งแก้ไขคือ นักเรียนขาดวางแผนและ
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์และด าเนินการค านวณได้ถูกต้อง 

 7.2.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิด
อย่างรอบคอบ เพื่อวิเคราะห์ พิจารณาและไตร่ตรองในสถานการณ์ปัญหาหรือโจทย์ปัญหาที่ได้เจอก่อนจะตัดสินใจด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงค าตอบที่ถูกตอง ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ปัญหา หากนักเรียน
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงก็จะมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Miller, 1992) ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กาคิดสร้างสรรค์ และเชาวน์ปัญญาที่มีต่อ
การคิดแก้ปัญหา พบว่า เชาวน์ปัญญาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กับการคิดแก้ปัญหาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แสดงว่าเชาวน์ปัญญาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีผลต่อการคิดแก้ปัญหา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Rasiman, 2015) ที่ได้
ท าการวิจัยเร่ืองการปรับระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของเพศที่แตกต่างกัน พบว่า การปรับระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชา
คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
8.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 8.1.1 ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ควรจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพราะความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นตัวเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

 8.1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ควรมีการสอดแทรกกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับบริบท

นักเรียนระดับชั้นอื่น 
 8.2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีการศึกษาความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
 
9. กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน คุณครูกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ และนักเรียน โรงเรียนยางตลาด
วิทยาคาร ทีไ่ดใ้ห้ความร่วมมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคณุนวลจันทร์  ทัศนชัยกุล บริหารงานยตุิธรรม/อาชยาวิทยา/การวิจัยทาง

สังคมศาสตร/์กฎหมายกับสังคม 
2. ศาสตราจารย์จาง ซง ซิง เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางการแพทย์แผนจีน 
3. ศาสตราจารย์เฉา   จั้วจวิน แพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบัน 
4. ศาสตราจารย์ชยันต์   พิเชียรสุนทร เภสัชศาสตร ์
5. ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์   อรุณรตัน ์ ดนตรไีทย/ซอสามสาย/ดนตรีกลุม่ชาติพันธ์ุ 
6. ศาสตราจารย์พรรณี   บัวเล็ก ประวัติศาสตร์ไทย/ประวัติศาสตรส์ากล/ระเบียบวิธีวิจัย 

(เชิงคุณภาพ) 
7. ศาสตราจารย์พิเชษฐ   ลิ้มสุวรรณ แสงและเลเซอร ์
8. ศาสตราจารย์อลงกลด   แทนออมทอง พันธุศาสตร ์
9. รองศาสตราจารย ์ ซุน ซิว เย่ เวชศาสตร์ฟื้นฟูสโตรก 
10. รองศาสตราจารย์กมลชัย   ตรงวานิชนาม เภสัชวิทยาในสตัว์/พิษวิทยาในสตัว ์
11. รองศาสตราจารย์กริช   สมกันธา ปัญญาประดิษฐ/์การประมวลผลภาพดิจิทัล/รูปแบบ

การรู้จ า/โครงข่ายประสาทเทียม/การประมวลผลภาพ
ทางการแพทย์/เทคโนโลยสีารสนเทศ/วิทยาการข้อมลู/ 

12. รองศาสตราจารย์กัญภร   เอี่ยมพญา นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/การโฆษณา/  
การประชาสัมพันธ์/การบรหิารการศึกษา/การศึกษา 

13. รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์   รัตนสหีา คณิตศาสตร์/ทฤษฎีบทจดุตรึงและการประยุกต ์
14. รองศาสตราจารย์จรญั   กาญจนประดิษฐ์ ดนตรไีทย/มานุษยวิทยาดนตรี  
15. รองศาสตราจารย์จันทร์พร   นวลแพ่ง ดนตรไีทย 
16. รองศาสตราจารย์จ าลอง   วงษ์ประเสริฐ สถิติ/สถิติเพื่อการวิจัย/วิจัยเชิงปรมิาณ/ 

วิจัยเชิงทดลอง/การพยากรณ์เชิงสถิต ิ
17. รองศาสตราจารย์จุไรรตัน์   ทองค าช่ืนวิวัฒน์ นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/สื่อสารการตลาด/การ

ประชาสมัพันธ์/สื่อสารองค์กร/สญัวิทยา/สื่อสังคม/  
สื่อชุมชน/สื่อสารสุขภาพ/ 
จิตพฤติกรรม/สังคมวิทยา 

18. รองศาสตราจารย์จุฬามาศ   จันทร์ศรสีุคต หลักสตูรและการสอน/การสอนเดก็แอลดี/           
การสอนคณิตระดับประถมศึกษา  

19. รองศาสตราจารย์ฉัตรชนก   เธียรปรีชา การศึกษาปฐมวัย 
20. รองศาสตราจารย์ชวลิต   อธิปัตยกุล ศิลปกรรม/ประวตัิศาสตร/์ประวัตศิาสตร์ศิลปะ/     

งานหัตกรรม/หตัถศิลป/์คอมพิวเตอร/์สถาปตัยกรรม 
21. รองศาสตราจารย์ณักษ์   กุลิสร ์ บริหารธรุกิจ/การจัดการ/การตลาดเศรษฐศาสตร์/

การเงิน/ท่องเที่ยว 
22. รองศาสตราจารย์ดวงใจ   บุญกุศล สัตววิทยา 
23. รองศาสตราจารย์ทิพย์วิมล   วังแก้วหิรัญ หลักสตูรและการสอน/การสอนภาษาอังกฤษ 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
24. รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์   พวงมณี ศิลปกรรม/การท่องเที่ยวชุมชน/วฒันธรรม/           

การสอนศลิปศึกษา/การพัฒนาชุนท้องถิ่น/กระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน/การวิจัยเชิงคุณภาพ/การวิจยั  
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

25. รองศาสตราจารย์ธนชัย   ยมจินดา การจัดการ 
26. รองศาสตราจารย์ธีรวุฒิ   เอกะกุล ระเบียบวิธีวิจยั/การวิจัยทางการศกึษา 
27. รองศาสตราจารย์นพวรรณ   ธีระพันธ์เจรญิ สิ่งแวดล้อม/พยาบาล 
28. รองศาสตราจารย์นภาพร   สิงหทัต วิธีวิทยาการวิจัย/สถิติเพื่อการวิจยั/หลักการวัดและ

ประเมินผล/คอมพิวเตอร์ช่วยสอน/นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

29. รองศาสตราจารย์นริศา   ค าแก่น พฤกษเคมี/เภสัชเวท/เภสัชกรรมสมุนไพร/วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

30. รองศาสตราจารย์นิราวรรณ   กุนัน โภชนศาสตรส์ัตว์เคีย้วเอื้อง/อาหารและการให้    
อาหารสตัว์/การจัดการและการผลิตสตัว์/การใช้
สมุนไพรในสัตว/์การน าใช้วัตถุดบิอาหารสตัว์ในท้องถิ่น
และผลพลอยได้ทางการเกษตรเปน็อาหารสตัว์         
เคี้ยวเอื้อง/ระบบนิเวศวิทยาภายในกระเพาะรูเมน       
ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

31. รองศาสตราจารย์บุณฑวรรณ   วิงวอน การจัดการ/บริหารธรุกิจ/การตลาด/สังคมศึกษา 
32. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   อภิบุณโยภาส สถิติ/บริหารธุรกิจ/การจดัการ 
33. รองศาสตราจารย์ปฤฐฏาง   จันทร์บุญเรือง นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/เทคโนโลยสีื่อสารสมัยใหม่ 

(ออนไลน์ ดิจิทัล โซเซียล เว็บไซต)์ ประชาสัมพันธ์/
วารสารศาสตร ์

34. รองศาสตราจารย์ปิยกนิฏฐ์   โชติวนิช เศรษฐศาสตร/์บรหิารธุรกจิ 
35. รองศาสตราจารย์พงศธร   ชมทอง คอมพิวเตอร/์ไฟฟ้าสื่อสาร/อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 
36. รองศาสตราจารย์พงศ์พันธุ์   เธียรหริัญ การจัดการการผลติพืช/โรคพืช 
37. รองศาสตราจารย์พนอเนื่อง   สุทัศน์ ณ อยุธยา ภาษาศาสตร/์ภาษาอังกฤษ 
38. รองศาสตราจารย์พรชนก   ทองลาด บริหารธรุกิจ/การจัดการความรู้/การวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง/การบัญชี/การประยุกต์แนวคดิ    
ทางพุทธศาสนาในการบริหารธุรกจิ 

39. รองศาสตราจารย์พรสวรรค์   ศิริกัญจนาภรณ ์ ภาษาไทย/ภูมิปญัญาไทย/คติชนวิทยา/มานุษยวิทยา/
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ/ระเบยีบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม/ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา 

40. รองศาสตราจารย์พัชรา   พุ่มพชาติ การศึกษาปฐมวัย/การวิจยัทางการศึกษาปฐมวัย/
หลักสตูรและการสอน/การนิเทศทางการศึกษา 

41. รองศาสตราจารย์พัฒนา   สุขประเสริฐ ส่งเสริมการเกษตร/พัฒนาการเกษตร/การประเมินผล/
การวิจัย 

42. รองศาสตราจารย์ไพฑรูย์   อินต๊ะขัน การบัญชี/การบริหารธุรกิจ/การวจิัยเชิงพื้นที่/การวิจัย
และพัฒนา 

43. รองศาสตราจารย์ภัทรธริา   ผลงาม สุขภาวะผู้สูงอาย/ุการพัฒนาชุมชน 
44. รองศาสตราจารย์ภัทราพร   เกษสังข์ วิจัยทางการศึกษา/วัดผลทางการศึกษา 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
45. รองศาสตราจารย์ภญิญพันธุ์   พจนะลาวณัย ์ ประวัติศาสตร ์
46. รองศาสตราจารย์ภูมิ   โชคเหมาะ นิติศาสตร/์กฎมหาชน/การเมืองการปกครอง 
47. รองศาสตราจารย์มุกดา   ศรียงค ์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม/จิตวิทยาองค์การและการจดัการ

ความขัดแย้ง/การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (การท า
แบบทดสอบ)/ภาวะผู้น าและการพัฒนาบุคลิกภาพ  
แห่งความส าเร็จ/การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การ/
เทคนิคการท างานเป็นทีม/ภาวะผูน้ าและการพัฒนา
บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ/การสร้างมนุษย์สมัพันธ์กับ
การสื่อสาร/การพัฒนาตนเพื่อความสุขในการท างาน/
จริยธรรมกับความส าเร็จขององค์การ 

48. รองศาสตราจารย์รตันะ   ปัญญาภา ศาสนา/ปรัชญา/จรยิศาสตร/์สหวทิยาการมนุษย์และ
สังคมศาสตร ์

49. รองศาสตราจารย์วรรณดี   สุทธินรากร นิเวศวิทยาทางทะเล/นิเวศวิทยาของป่าชายเลน/       
การออกแบบการวิจัย/การวิจยัเชิงคุณภาพ/การวิจยั 
เชิงปฏิบัติการ 

50. รองศาสตราจารย์วัชรินทร์   อินทพรหม ระเบียบวิธีวิจยั/การปกครองส่วนท้องถิ่น/ทฤษฎี         
ทางรัฐประศาสนศาสตร/์การจัดการสิ่งแวดล้อม/ 
ทฤษฎีองค์การ/นโยบายสาธารณะ/การเมือง/              
การปกครอง/การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

51. รองศาสตราจารย์วาริพณิ   มงคลสมัย การเงิน/การบัญชี 
52. รองศาสตราจารย์วาโร   เพ็งสวัสดิ ์ การบริหารการศึกษา/การวดัผลและวิจัยการศึกษา/

การศึกษาปฐมวัย 
53. รองศาสตราจารย์วาสนา   เกษมสินธ ์ ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์/

พลังงาน 
54. รองศาสตราจารย์วิลาวณัย์   จารุอริยานนท์ พื้นฐานการศึกษา/วิชาชีพครู/บรหิารการศึกษา 
55. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์   พรมเสน การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาชุมชน/สังคมวิทยา 
56. รองศาสตราจารย์สมเกตุ   อุทธโยธา การศึกษาพิเศษ/การศึกษาแบบเรยีนรวม/เด็กท่ีมภีาวะ

ออทิซึม/ผู้น าทางการศึกษา/การบริหารการศึกษา 
57. รองศาสตราจารย์สมชาย   วรกิจเกษมสกุล การวัดและประเมินผลการศึกษา/การวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร/วิทย-์คณติ 
58. รองศาสตราจารย์สมชาย   ปราการเจรญิ เทคโนโลยีสารสนเทศ/เหมืองข้อมลู 
59. รองศาสตราจารย์สราวุฒิ   บุญเกิดรัมย ์ วิศวกรรมไฟฟ้า/คอมพิวเตอร/์อิเลก็ทรอนิกส์

อุตสาหกรรม IOT/เครื่องมือวัดอตุสาหกรรม/            
ระบบควบคมุอัตโนมตั ิ

60. รองศาสตราจารย์สญัญา   สะสอง ปรัชญา/พระพุทธศาสนา/ศาสนาศึกษา/จริยศาสตร/์ 
อัตลักษณ/์ความเชื่อ/ภูมิปญัญาชาวบ้าน/การท่องเที่ยว
โดยชุมชน/ชาติพันธ์ุศึกษา/สังคมพหุวัฒนธรรม 

61. รองศาสตราจารย์สามารถ   ใจเตี้ย อนามัยชุมชน (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/การจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน) 

62. รองศาสตราจารย์สุชาติ   แสงทอง วัฒนธรรมท้องถิ่น/วัฒนธรรมชุมชน/วัฒนธรรม/             
ไทศึกษา/ดนตรไีทย/ดนตรศีึกษา/ดนตรสีากล 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
63. รองศาสตราจารย์สุนทร   สุทธิบาก การพัฒนาเครื่องจักรกลส าหรับใช้ในการแปรรูปผลผลติ

ทางการเกษตร/การออกแบบทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและโลหะการ/นวัตกรรมเพื่อชุมชน/
พลังงานทดแทน/พลังงานจากชีวมวล/โรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย ์

64. รองศาสตราจารย์สภุีร์   สมอนา สังคมวิทยาภมูิภาคอสีาน/การเมืองภาคพลเมือง/สังคม
ชนบท/การเปลี่ยนแปลงทางสังคม/ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม 

65. รองศาสตราจารย์สมุาลี   ไชยศุภรากุล สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา/พัฒนาชุมชน 
66. รองศาสตราจารย์ไสว   ฟักขาว หลักสตูรการเรยีนการสอน/การวิจัยทางการศึกษา 
67. รองศาสตราจารย์อนิรุจน์   มะโนธรรม วิศวกรรมความปลอดภัย/อาชีวอนามัย/วิศวกรรม            

อุตสาหการ 
68. รองศาสตราจารย์อนุกูล   โรจนสุขสมบรูณ ์ นาฏยศิลป/์ศลิปการแสดง 
69. รองศาสตราจารย์อรรณพ   หมั่นสกลุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/โครงข่ายและโทรคมนาคม

คอมพิวเตอร ์
70. รองศาสตราจารย์อรสิา   ส ารอง จิตวิทยาอุตสาหกรรม/จิตวิทยาองค์การ/การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย/์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พฤติกรรม
ศาสตร์/จติวิทยาการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค   

71. รองศาสตราจารย์อัจรา   หล่อตระกูล เศรษฐศาสตร/์รัฐประศาสนศาสตร์/บรหิารธรุกิจ 
72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา   อ่อนศิริ การวิเคราะห์ข้อมลู 
73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ   วรรณธนัง การบริหารจัดการภาครัฐ/นโยบายสาธารณะ 
74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์   รักษา ภาษาอังกฤษ 
75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรัตน์   พ่วงพงษ์ ทัศนศิลป์/ศลิปกรรม 
76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา   เต๊ะขันหมาก การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาชุมชน 
77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดานันท์   ช านาญเวช จิตวิทยา/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพล   กสิภาร ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลุสริินทร์   อภิรัตน์วรเดช ภาษาและวัฒนธรรมจีน/การแปล 
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร   โพธิ์มณ ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา/บริหารธุรกิจ 
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์   เตมีย ์ การเรยีนรู้ด้วยเครื่อง/อุปกรณ์ใยแก้วน าแสง/

ปัญญาประดิษฐ/์อินเตอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง/     
การประมวลผลภาพ/การรู้จ า/การท าเหมืองข้อมูล/ 
การค้นคืนความรู ้

82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศสุดา   เดชะค าภ ู ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษส าหรบัคร ู
83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม   กุณาศร ี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/เศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐศาสตร์เกษตร 
84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี   อัศวศรีพงศ์ธร จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว/สหวิทยาการ/ 

เพศวิธีศึกษา 
85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกยีรติพงษ์   ยอดเยี่ยมแกร คอมพิวเตอร์กราฟิกส์/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร/์

ดิจิทัลมลัตมิีเดีย/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์   บุญเจือ สิ่งแวดล้อมการเกษตร 
87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญจิต   ภิญโญชีพ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
    



220 

 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
88. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญจิรา   เสนา ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น/การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม/

ภาษาญี่ปุ่นกับสังคมและวัฒนธรรม 
89. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญมิ่ง   ค าประเสริฐ บริหารธรุกิจ/บริหารรัฐกิจ 
90. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศรา   ธัญสุนทรสกุล บริหารธรุกิจ 
91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมยุทธ   ไชยวงษ ์ อุปกรณ์ใยแก้วน าแสง/ปัญญาประดิษฐ/์อินเตอร์เน็ต

ส าหรับทุกสรรพสิ่ง/การประมวลผลภาพ/การรูจ้ า 
92. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต   มาระโภชน ์ การท่องเที่ยว 
93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณุัชญ์   สมชนะกิจ ภาษาศาสตรส์ังคมญี่ปุ่น/การเรียนการสอน/ภาษาญีปุ่่น

ในฐานะภาษาต่างประเทศ/ภาษาญี่ปุ่น/ญีปุ่่นศึกษา 
94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัล   รัตนโชตินันท ์ วิศวรรมโยธา 
95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์   กิตตินรรัตน ์ เศรษฐศาสตร/์บรหิารธุรกจิ/วิธีวิทยาการวิจัย 
96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรรัตน์   พิชญภณ พัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปอาหาร 
97. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรวรรณ  ส าราญส ารวจกิจ ภาษาอังกฤษ 
98. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์   กิ่งแสง ระบบฐานข้อมูล/ข้อมูลขนาดใหญ/่วิศวกรรมซอฟต์แวร์/

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาระไน   สิทธิบูรณะ ภาษาไทย 
100. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ   สิงห์ม่วง การสอนคณิตศาสตร ์
101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา   ยืนยงชัยวัฒน์ เพอรอฟสไกต์เมมเบรนส าหรับใช้แยกแก๊สออกซิเจน

จากอากาศ/ผลิตแกส๊ไฮโดรเจน และเป็นข้ัวแคโทดใน
เซลล์เช้ือเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง 

102. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริะนันท์   อินทรีย์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์/การผลิตสตัว์ปีก/animal 
biotechnology 

103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริัฐติ   ธรรมศริ ิ สรีรวิทยาและการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง 
104. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริัฐิพร   ไทยงูเหลือม วรรณคดีไทย/ท านองเสนาะ/ค าประพันธ์ไทย/การวิจยั

ทางภาษาไทย  
105. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์   เลิศบวรวงศ ์ กระบวนการแปรรูปอาหาร/เทคโนโลยีของเครื่องดืม่/

อาหารเพื่อสุขภาพ/สุขาภิบาลโรงงาน อุตสาหกรรม
อาหาร 

106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนพล   ทองยืน กฎหมายมหาชน/กฎหมายธรุกิจ/กฎหมายว่าด้าย
ทรัพย์สินและที่ดิน/กฎหมายปกครอง 

107. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ   ดุลสมัพันธ์ เทคโนโลยีแป้ง/คาร์โบไฮเดรต 
108. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์   สุวรรณทรัพย ์ เทคโนโลยีการศึกษา 
109. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนมณ์ัฐชา   กังวานศุภพันธ ์ บริหารธรุกิจ/การจัดการ/การเป็นผู้ประกอบการ/ธรุกิจ

ระหว่างประเทศ/โลจสิติกส์และโซอุ่ปทาน/SMEs 
110. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ   ปรีชา คณิตศาสตร์  
111. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมภูนาฏ   ชมภูพันธ ์ นาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง/ภมูิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษา 
112. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมัยพร   เจริญพร โรคพืช/พืชไร/่เหด็ 
113. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตม์   วะนา เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ/เศรษฐมิต/ิเศรษฐศาสตร

เกษตร/การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
114. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา   ทิพย์ประทุม การจัดการองค์การร่วมสมยั/การจัดการความรู้และ 

คลังปัญญา/การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค/         
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสรา้ง/การจัดการ          
ทุนมนุษย/์การบริหารรางวัล 

115. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนิดา   สุวานิช การวิจัยทางการศึกษา/การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา/
สื่อดิจิทัล 

116. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์   ตันตะราวงศา การวิเคราะห์/ออกแบบ/จัดการฐานข้อมูล/การผลิตสื่อ
การเรยีนการสอน (CAI, WBI) 

117. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพฤกษ์   หงษ์ลัดดาพร การผลิตสัตว์/อาหารและการให้อาหารสตัว์/              
โภชนศาสตรส์ัตว ์

118. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตาภา   บ ารุงศิลป ์ การท่องเที่ยว/การโรงแรม/การจดัการวัฒนธรรม 
119. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติวสัส์   สุขป้อม จิตวิทยาการเรียนรู ้
120. ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฎฐด์นัย   ไค่นุ่นภา นิเทศศาสตร์/วิทยุกระจายเสียง/ สื่อสารการตลาด/

สื่อสารการเมือง/สื่อสารการกีฬา/การสื่อสาร/ 
121. ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฏฐกรณ์   ปะพาน เทคโนโลยีการศึกษา/บรหิารการศกึษา 
122. ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐญา   นาคะสันต ์ การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
123. ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐดนัย   สุภัทรากลุ กฎหมายมหาชน/กฎหมายอาญา/กฎหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
124. ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐนันท์   ค าภา ภาษาไทย 
125. ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐพงค์   จันจุฬา การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน/เทคโนโลยีชีวภาพ 

เพื่อการพัฒนาพันธุ์พืชสวน/สรีรวทิยาเพื่อการผลิต 
พืชสวน 

126. ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงพร   กาซาสบ ิ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/การจดัการ/สิ่งแวดล้อมเมือง 
127. ผู้ช่วยศาสตราจารยต์ฤณกร   เกตุกุลพันธ ์ เคมีประยุกต ์
128. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์   เจนวิถีสุข นิเทศศาสตร์/พัฒนาชุมชน/พระพทุธศาสนา 
129. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์   ปิ่นสวัสดิ ์ รัฐประศาสนศาสตร ์
130. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วารี   สงนอก ภาษาไทย/คติชนวิทยา/วรรณกรรมท้องถิ่น/ 

อักษรโบราณอีสาน 
131. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพิกา   รอดสการ ดนตรไีทย/ดนตรีศึกษา/ดนตรีส าหรับเด็กพิเศษ/ 

งานสร้างนวัตกรรมทางดนตร ี
132. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทวิกา   ประดิษฐบาทุกา การวิจัยทางการศึกษา 
133. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธง   บุญเรือง ภูมิศาสตร/์ภมูิศาสตร์การท่องเที่ยว/พัฒนาชุมชน/

พัฒนาชนบท 
134. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงจุฑา   สุวรรณประเสริฐ เคม ี
135. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร   สิรสิุคันธา การบริหาร/การจัดการ/รัฐประศาสนศาสตร ์
136. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร   ชมภูรัตน ์ แบบจ าลองพฤติกรรมดิน/พฤติกรรมดินขั้นสูง/  

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข/วิศวกรรมฐานราก/การปรับปรุง
คุณภาพดิน/วิศวกรรมผิวทาง/ วิศวกรรมธรณี
แผ่นดินไหว 

137. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์   พลเดช เขียนโปรแกรม /เทคโนโลยสีารสนเทศ 
138. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาธิป   รักศิลป ์ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
139. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์   พูมพิจ ประวัติศาสตร์เอเชีย/ประวัติศาสตร์ 
140. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์   โถวสกุล นาฏศิลป์และศลิปะการแสดง 
141. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิตมิา   คุณยศยิ่ง เทคโนโลยีเซรามิก/หัตถอุตสาหกรรม/การบริหาร 

การผลิตอุตสาหกรรม/กระบวนการผลิตอุตสากรรม
เซรามิก 

142. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรโชติ   สัตตาคม บริหารธรุกิจด้านการตลาด/การจดัการ 
143. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย   สุขสวัสดิ ์ จิตกรรม/สีน้ า/ศิลปะ/ทัศนศลิป/์ศิลปกรรม 
144. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์   เภรินทวงค ์ อณูชีววิทยาความต้านทานโรคของพืช/ความสัมพันธ์

ระหว่างพืชและเชื้อสาเหตุโรค/การเหนี่ยวน า 
ความต้านทานโรคในพืช 

145. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์ณธี   ดุลยทวีสิทธ์ิ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ/รัฐศาสตร์/
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

146. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสสร   ตื่มสูงเนิน การจัดการ 
147. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศ   วศินานนท์ อักษรจีน/ศลิปวัฒนธรรมจีน/ภาษาจีน/จีนศึกษา/ 

การสอนภาษาจีน/ศลิปะกระดาษตัดจีน/หลักสูตร
ภาษาจีน/การแปลภาษาจีน 

148. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวระ   ทาสุวรรณ การวิจัย/การผลิต/พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/ธุรกิจออนไลน์/
การท่องเที่ยว 

149. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ   บัวรา การวิเคราะห์ข้อมลู 
150. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริมล   ชอุ่ม สารสนเทศศาสตร์/บรรณารักษศาสตร/์ประเมินผล 

ทางการศึกษา 
151. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริันดร์   เอกศิร ิ สัตวศาสตร/์พันธุวิศวะกรรม/วิศวกรรมโปรตีน/ 

การแสดงออกของยีน 
152. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโลบล   วิมลสิทธิชัย สารสนเทศศาสตร์/บรรณารักษศาสตร ์
153. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ   แก้ววินัด การควบคุมกระบวนการทางสถิติ/การจัดการสินค้า 

คงคลัง/การบริหารการผลติ/โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
154. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิษฐา   หรุ่นเกษม นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/การสื่อสารสื่อใหม/่ 

การสื่อสารชุมชน/การสื่อสารสุขภาพ/การรูเ้ท่าทันสื่อ/
การท่องเที่ยวและการสื่อสาร 

155. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริบูรณ์   ชอบท าด ี เทคโนโลยีการศึกษา/คอมพิวเตอรศ์ึกษา/การศึกษา 
156. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุไท   เจริญผล การศึกษาปฐมวัย/หลักสูตรและการสอน 
157. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ   ธรรมรัตน ์ กฎหมายธรุกิจ/กฎหมายเกี่ยวกับกีฬา/กฎหมาย 

ในการคุ้มครองภมูิปัญญาท้องถิ่น/กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ/กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

158. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกกสิณ   ชาทิพฮด ภาษาไทย/คติชนวิทยา/วัฒนธรรมศึกษา/พัฒนศึกษา/
ภาษาศาสตร/์การสอนภาษาไทย 

159. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณเ์กียรติ   ภูกองพลอย เทคโนโลยีการอบแห้ง/เทคโนโลยเีครื่องกล 
160. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพณ   สะอาดยวง อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง/การขับเคลื่อนระบบไฟฟ้า/

เครื่องจักรกลไฟฟ้า/วิศวกรรมระบบควบคุม 
161. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดินันท์   เอี่ยมสะอาด จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ 
162. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์   ประมาน พลศึกษา/กีฬาและการออกก าลังกาย 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
163. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ   ฉิมท้วม การประพันธ์ดนตร/ีแซกโซโฟน/ทฤษฎีดนตร ี
164. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรางค์มณี   เดชคุ้ม บริหารธรุกิจ 
165. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวณีา   รัตนเสนา โรคตดิเช้ือ/สาธารณสุข/จุลชีววิทยา/ไวรัสวิทยา/

เทคโนโลยีชีวภาพ/สารสกัดจากสมุนไพร/วัคซีน/
ภูมิคุ้มกันวิทยา/โรคเอดส์/การเพาะเลี้ยงเซลล์สตัว์/ 
การใช้สัตว์ทดลอง  

166. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปตัถนะ   สิงห์ซอม ภาษาอังกฤษ 
167. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยจิตร   สังข์พานิช ภาษาศาสตร/์ภาษาฝรั่งเศส 
168. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนันท์   ปานนิ่ม คอมพิวเตอร์กราฟิก/การเรียนการสอนออนไลน์  

(E-Learning)/การพัฒนาแอปพลิเคชัน/นวัตกรรม 
การเรยีนรู้/ 

169. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพร   ท่าจีน พัฒนาชุมชน 
170. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะจินต์   ปัทมดิลก การจัดการทั่วไป/การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์
171. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะธิดา   ทองอร่าม การวัดและประเมินผลการศึกษา/การวิจัยการศึกษา/

การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม 
172. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพงษ์   แดงข า เทคโนโลยีความจริงเสริม/การประยุกต์บนเว็บ (Web 

Application)/IOT 
173. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์   ชอุ่มพฤกษ์ อณูชีววิทยา/พันธุวิศวกรรม 
174. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ศรณัย์   จันทร์ชุ่ม นิเวศวิทยา/สาหร่ายน้ าจืด 
175. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เทพ   บุญเรือง หลักสตูรการสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ/

ภาษาศาสตร ์
176. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์   รวมชมรัตน ์ การศึกษา/การวิจัย/คณติศาสตร์และสถติ ิ
177. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยุงพร   ศรีจันทวงษ ์ ภาษา/วรรณกรรม/วรรณคด/ีคติชนวิทยา/             

การท่องเที่ยวชุมชน/วัฒนธรรม/ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
178. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์   เทิดบารม ี เทคโนโลยีชีวภาพ 
179. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ   รู้แผน บริหารการศึกษา/นเิทศการศึกษา/การพัฒนาหลักสตูร/

การประถมศึกษา 
180. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ   ชมชื่น ผลิตภณัฑ์ทางธรรมชาต ิ
181. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ   นันทแพศย การเงิน/การลงทุน 
182. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรายณ์  ทรัพย์แสนด ี หลักสตูรและการสอน/การจัดการเรียนรู้การศึกษา/

แบบเรียนรวม 
183. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต   ธิอ่ิน นิเทศศาสตร ์
184. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา   ใจค า การแปรรปูอาหาร/พัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร/จลุชีววิทยา

ทางอาหาร/โภชศาสตร์/การควบคมุคุณภาพอาหาร 
185. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิธาน   ไพโรจน ์ วิศวรรมโยธา 
186. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมยั   จัตุรัตน ์ การท่องเที่ยว และการโรงแรม 
187. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิุทธ์ิ   พวงนาค ชีววิทยา/ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต/การหมัก  

การย่อยสลาย/พันธุศาสตร ์
188. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรดล   เพชรานนท์ พลศึกษาและนันทนาการ 
189. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลูศรี   เวศย์อุฬาร เทคโนโลยีการศึกษา 
190. ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พโรจน์   เบาใจ เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสาร 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
191. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ควดี   ศิริหล้า เทคโนโลยีวิศวกรรมเซรามิกส์/เทคโนโลยีวัสด ุ
192. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ัทรดร   จั้นวันดี เทคโนโลยีการศึกษา/ด้านการศึกษา/หลักสูตรและ 

การสอน 
193. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ัทรมน   กล้าอาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการนวัตกรรม/ระบบ

สารสนเทศ/การจดัการความรู/้บรหิารธุรกิจ 
194. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าคภมูิ   มุกดาสนิท การประมวลผลภาพ/การเรียนรู้จักรกล/การประมวลผล

เชิงภาษา/การพัฒนาระบบสารสนเทศ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์/การท าเหมืองข้อมลู วิศวกรรมข้อมลู 

195. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าณุพงศ์   อุดมศิลป ์ ภาษาไทย/คติชนวิทยา/วรรณคด/ีวรรณกรรม 
196. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าสกร   เรืองวานิช การจัดการ/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
197. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ูเบศร์   พิพิธหิรัญการ ใยแก้วน าแสงและการสื่อสารทางแสง/เลเซอร์และ

อุปกรณ์ตรวจวัดทางแสง/ระบบควบคุมและ
ไมโครคอนโทรลเลอร/์คอมพิวเตอร์วิทัศน์และ 
การประมวลผลภาพ 

198. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล   เจริญจิตต ์ กฎหมายและสังคม/ปรัชญา/กฎหมายธุรกิจ 
199. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี   รัตนเสริมพงศ ์ รัฐประศาสนศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์/ 

สารนิเทศศาสตร ์
200. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศวริศ   เสมามิ่ง เภสัชวิทยา/อนุมูลอสิระ/เอนไซฆต์้านอนุมูลอสิระ/

สัตว์ทดลอง/โรคเบาหวาน 
201. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน   สมค าพี ่ ส่งเสริมการเกษตร/เทคโนโลยีการอาหาร 
202. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์จนา   แสงตาล การจัดการ 
203. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์พีพร   สร้อยน้ า การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร ์
204. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์วินทร์   ไชยสิทธิพร หุ่นยนต์/อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง/ระบบอัจฉริยะ/

ปัญญาประดิษฐ/์ระบบปฏิบตัิการ/การเขียนโปรแกรม 
205. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชฎาภรณ์   ทองแป้น สังคมศึกษา/ภูมิศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/การท่องเที่ยว 

รัฐประศาสนศาสตร ์
206. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัฐพล   ศรประเสริฐ ชีววิทยา/พฤกษศาสตร ์
207. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัฐพล   ศรประเสริฐ ชีววิทยา 
208. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัตน์มณี   ชนะบุญ อนุกรมวิธาน/ความหลากหลายทางชีวภาพ 
209. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์าเชนทร์   เหมือนชอบ ดนตรสีากล/ทฤษฎีดนตรสีากล 
210. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุ้งรวี   อ านาจตระกลู สถิต ิ
211. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุจิภาส   ภูธนัญนฤภัทร ดุริยางคศลิป์ตะวันตก/การประพันธ์เพลง/ธุรกิจดนตรี/

การเรยีบเรยีงดนตร ี
212. ผู้ช่วยศาสตราจารยล์ลติา   สันติวรรักษ ์ การตลาดออนไลน์/เทคโนโลยสีารสนเทศ/ 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเวบ็โอเมทริกซ/์ 
การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์/กูเกิ้ลมาร์เก็ตติ้ง/ 
เฟซบุ๊กมารเ์ก็ตติ้ง 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
213. ผู้ช่วยศาสตราจารยล์วัณกร   มุกดาสนิท ความปลอดภยักับพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส/์ปญญาประดษิฐ/

เทคโนโลยีการเงินและบล็อกเชน/เครื่องมือส าหรับ
การตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน/อินเทอรเน็ต 
เพื่อสรรพสิ่งและเครือขายคอมพิวเตอร/ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ/ภาพถายดาวเทียม/
วิศวกรรมซอฟตแวรกับการทดสอบซอฟตแวร/ 
ขอมูลมหตั และวิทยาการขอมูล 

214. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย   สถิตย์พนาวงศ ์ วัสดุศาสตร/์วัสดุสเีขียว/งานอุตสาหกรรม/ออกแบบ
อุตสาหกรรม 

215. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงเดือน   ไม้สนธิ ์ เคม ี
216. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงพักตร์   ภู่พันธ์ศร ี รัฐประศาสนศาสตร์/จติวิทยา/การฝึกอบรม 
217. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา   ตรีสวสัดิ ์ ภาษาไทย/การสื่อสาร/การสื่อสารมวลชน/

ประชาสมัพันธ์/วัฒนธรรมศึกษา 
218. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ   ภักดีบุรุษ นิเทศศาสตร์/การจดัการการสื่อสาร/นวัตกรรมการ

จัดการ/การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
219. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์   เนติศักดิ ์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์/ระบบ

พลังงานทดแทนต่างๆ (แสงแดด น้ า ลม ความร้อน)/
ระบบการจัดการพลังงาน/ระบบไมโครกริดและ
เทคโนโลยีสมาร์ทกรดิ/ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์/ 
การท าเหมืองข้อมูล/ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร/์ระบบอินเทอร์เน็ต 

220. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์   เสมามอญ พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การออกก าลังกาย/
นันทนาการ/ผ้สูงอาย ุ

221. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี   นิลงาม สารสนเทศศาสตร์/บรรณารักษศาสตร ์
222. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา   โปร่งจิต ภาษาไทย 
223. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสิตา   เกิดผล ประสพ

ศักดิ์ 
จิตวิทยา/การบริหารจติ/การพัฒนาศักยภาพ/การท า
สมาธิ/รัฐศาสตร/์รัฐประศาสนศาสตร/์การปกครอง
ท้องถิ่น/คุณธรรมจรยิธรรม/การเมืองการปกครอง 

224. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ   ตอรบรัมย ์ การออกแบบกราฟิก/การออกแบบเฟอร์นิเจอร์  
การค้นหาอัตลักษณ/์สร้างตราสญัลักษณ/์ออกแบบ
บรรจภุัณฑ์และผลติภณัฑ์ชุมชน 

225. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล   กิตติรักษ์ปญัญา คอมพิวเตอร ์
226. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลฤดี   พงษ์หิรัญญ ์ ประชากรศาสตร์/ประชากรศึกษา/ประชากรกับ 

การพัฒนา/สังคมวิทยา/การวิจัยทางสังคมศาสตร์  
การพัฒนาชุมชน 

227. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไิลพรรณ   เจสะวะ กฎหมายมหาชน/กฎหมายเพื่อการพัฒนา/กฎหมาย
ลักษณะหนี้/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงิน/
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม/กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษทั 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
228. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษย์   ปิ่นทองวิชัยกุล มานุษยวิทยาวัฒนธรรม/พิธีกรรมและความเชื่อศาสนา/

สุขภาวะ/สิ่งแวดล้อม/สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา/
ภาษาอังกฤษ/วรรณคดเีปรียบเทียบ 

229. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณีา   พึงวิวัฒน์นิกุล การจัดการทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/นโยบายสาธารณะ/การเมอืงส่วนท้องถิ่น 

230. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรนุช   สระแก้ว ปิโตรเคม/ีเคมี  
231. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววารี   ทองประดิษฐ บัญช/ีการเงิน 
232. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยพงศ์   โชติวรรณ ์ พัฒนาชุมชุน 
233. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทร์   ขันติวัฒนะกุล บริหารธรุกิจ/การจัดการ 
234. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจิตรา   นวรัตนาภรณ ์ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP)/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ 

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ/ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน/ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และ 
การโรงแรม/การศึกษาภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา 

235. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร   แซ่อึ้ง การเขียนเว็บ/แอปพลิเคชัน 
236. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิปภา   ทิพย์ประภา การสอนภาษาอังกฤษ/การพัฒนาสังคม 
237. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริินันท์   กฤษณจินดา การสอนไวยากรณ์ตามระบบ Systemic Functional 

Grammar/การแปลภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-
ภาษาอังกฤษ/การสอนธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ/
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

238. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิรตัน์   ชูพันธ์ อรรถพล
พิพัฒน์ 

ภาษาศาสตรส์ังคม/สัทศาสตร์และสัทวิทยา/
ภาษาอังกฤษ 

239. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุรางค์   เรืองวานิช สารสนเทศและการสื่อสาร/เทคโนโลยดีิจิทัล/
เทคโนโลยีมลัติมเีดีย/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

240. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุฤกษ์   ธาราพิทักษ์วงศ์ การเป็นผูป้ระกอบการ/ธรุกิจระหว่างประเทศ/
การตลาด/การจดัการโลจสิติกส ์

241. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุางค์   นันตา นิเทศศาสตร์/การสื่อสารเพื่อการพัฒนา/ 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

242. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โษฑศ์รตัต   ธรรมบุษด ี วิทยาการข้อมูล/การวเิคราะห์บิ๊กเดต้า/เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

243. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ถาพร   ถาวรอธิวาสน ์ อาหารและโภชนาการ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร/ท่องเที่ยว/สังคมศาสตร ์

244. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ถาพร   ดียิ่ง เกษตรศาสตร์ (พืช)/เพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพืช (มะม่วงเห็ด) 
245. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มคเน   แผลงฤทธิ ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น/ประวตัิศาสตร์ไทย 
246. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มนึก   ธัญญาวินิชกุล ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  
247. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์หัทยา   สิทธิวิเศษ ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์/ภาษาจีน/

ไวยากรณ์ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน/สื่อการสอน
ภาษาจีน 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
248. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ัญญาศรณ์   สวัสดิไ์ธสง รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารจดัการภาครัฐและ

เอกชน/การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี/การวิจัย
ทางการบริหารจัดการภาครัฐ 

249. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ัมพันธ์   แหล่งป่าหมุ้น ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส/์คอมพิวเตอร์ 
250. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์าธร   ใจตรง จิตวิทยา/การให้ค าปรึกษา/การแนะแนว 
251. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ายฝน   ไชยศร ี การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
252. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ายยนต์   ชาวอุบล ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา/พทุธปรัชญาการศึกษา/

พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ/หลักพุทธธรรม/
ประวัติศาสตร์ศาสนาต่าง ๆ/ภาษาบาลีศึกษา 

253. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ าเนา   หมื่นแจ่ม ผู้น าทางการศึกษา/บริหารการศึกษา/นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา/สื่อการเรียนรู้/ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/การพัฒนาคร ู

254. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธิ   วงศ์ทองค า การตลาด 
255. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิริพัฒน์   เสวิกุล บริหารธรุกิจ/การจัดการ 
256. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุกัญญา   พยุงสิน การตลาด/การจดัการ/การท่องเทีย่ว 
257. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุกานดา   สารน้อย ภูมิศาสตร/์สังคมศึกษา 
258. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุขสันติ   แวงวรรณ นาฏศิลป์  
259. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุจิตกลัยา  มฤครัฐอินแปลง จุลชีววิทยา (จุลินทรีย์ทางอาหาร/จุลินทรีย์ที่เกีย่วข้อง

กับสิ่งแวดล้อม/การคดัเลือกหรือส ารวจจุลินทรีย ์
เพื่อมาใช้ประโยชน์ดา้นต่าง ๆ)  

260. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุทธิภา   วงศ์ยะลา นิเทศศาสตร์/การสื่อสาร/การประชาสัมพันธ์/
สื่อสารมวลชน 

261. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุทัศน์   ก ามณ ี วิทยาการข้อมูล/การจดัการข้อมลู/การเขียนโปรแกรม/
การจัดการเรยีนการสอนด้วยเทคโนโลย ี

262. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุธน   ตาต ี ทฤษฎีจ านวน 
263. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุธน   วงค์แดง หลักสตูรและการสอน/การวิจัยทางการศึกษา/  

การจัดการเรยีนรู ้
264. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุปราณี   สิทธิพรหม พันธุศาสตร/์อณูชีววิทยา/ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ/พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน  
265. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุพรรณี   สมพงษ ์ คณิตศาสตร์บรสิุทธ์ิ 
266. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภาณี   ด่านวิริยะกลุ เคมีอาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ/์อาหารแช่แข็ง 
267. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภิชาติ   เจนจิระปัญญา วิศวกรรมโยธา 
268. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุเมธี   กิตติพงศ์ไพศาล การผลิตสัตว์/อาหารสัตว์/การส่งเสริมและ 

นิเทศศาสตร์เกษตร 
269. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรจติร์   พระเมือง ฟิสิกส์/ดาราศาสตร/์พลังงานทดแทน/การจัด

การพลังงาน 
270. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรพงษ์   จรัสโรจนกลุ การท่องเที่ยว/การคา้ชายแดน/การค้าระหว่างประเทศ/

การเงิน 
271. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรพล   พหลภาคย ์ สัตวแพทยศาสตร์ และสัตวศาสตร์/ชีววิทยาศึกษา/

วิทยาศาสตร์ศึกษา 
272. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรางค์   ธรรมโวหาร หลักสตูรและการสอน 
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
273. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงระวี   กระจ่างศาสตร ์ การสื่อสารการตลาด 
274. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์   ภักด ี บัญช/ีการเงิน/การก ากับดูแลกิจการ 
275. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนดาษ์   รัชเวทย์ เคมี/เคมีพอลเิมอร/์ดดูซับ/พอลิเมอร์เทคโนโลย/ีย้อมสี/

เส้นใย/เคมีการศึกษา/STEM education STSE active 
learning/การเรยีนรู้วิทยาศาสตรผ์่านภูมิปญัญาท้องถิ่น 

276. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ   พานสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารธรุกิจ 
277. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ   หาจัตุรสั ประมวลผลภาพในงานควบคุม/IOT/ระบบควบคมุ

ระบบฝังตัว/ไมโครคอนโทรลเลอร/์แขนกลและ 
การควบคุมในอุตสาหกรรม/วงจรอิเล็กทรอนิกส/์ 

278. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรตัน์   วงษ์กลม การสกัดและแยกสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ/การแปร
รูปสมุนไพรเป็นผลิตภณัฑ์ชาสมุนไพร เครื่องส าอางจาก
สารสกัดสมุนไพร และอาหาร/การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเส้นใยธรรมชาติ (กก เตย ผือ)/ 
การย้อมสเีส้นใยด้วยสีธรรมชาติ   

279. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา   รัตตากร บริหารธรุกิจ/การจัดการ/บริหารทรัพยากรมนุษย ์
280. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย   เลียงจินดาถาวร การบริหารงานภาครัฐ/การบริหารงานท้องถิ่น/  

การวางแผนและบริหารโครงการ/จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล/การวางแผนยุทธศาสตร/์การจัดการ
เชิงกลยุทธ์/นโยบายสาธารณะ/การติดตามและ
ประเมินผลนโยบาย/การบริการสาธารณะ 

281. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ   มุขมา ภาษาไทย 
282. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณุรุ่ง   ปภาพสิษฐ วิจัยประชากรและสังคม/วิจัยและประเมินผล/วิจัย 

ทางการศึกษา/วิจัยเชิงปฏิบตัิการอย่างมีส่วนร่วม/
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/ประชากรกับ  
การพัฒนา/การจัดการเรยีนรู ้

283. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา   ประมวลเจริญกิจ การเงิน 
284. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครเดช   มณีภาค บริหารงานยตุิธรรม/กฎหมายอาญา/กฎหมาย

จรรยาบรรณสื่อสารมวลชน/กฎหมายเกี่ยวกับ 
การกระท าผิดของเด็ก/กฎหมายระหว่างประเทศ 
แผนกคดีเมือง คดีบุคคล และคดีอาญา 

285. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา   รุ่งแสง รัฐศาสตร/์รัฐประศาสนศาสตร/์การเมืองการปกครอง/
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/นโยบายสาธารณะ 

286. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารีย์   ประจวบเหมาะ การจัดการ/การจัดการด าเนินงาน/การเป็น
ผู้ประกอบการ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/บญัช/ี
การเงิน 

287. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพร   สิงหราช การศึกษา/การสอนวิทยาศาสตร ์
288. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ   สวัสดิ์นะท ี การเขียนโปรแกรม/เว็บ/ระบบฐานข้อมูล 
289. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อไุรวรรณ   เจริญกรีติกลุ ตัวแบบคณติศาสตร์ประกันภยั/การวิเคราะห์ด้วย

วิธีการเบย์เซยีน/กระบวนการนบัการเกิดสินไหม
ทดแทน  
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 รายชื่อ สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
290. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ   ธัญญาวินิชกุล การเขียนโปรแกรม/ระบบฐานข้อมูล การพัฒนา 

แอปพลิเคชัน/การพัฒนาระบบงาน 
291. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก   เทียนบูชา เทคโนโลยีการผลติ 
292. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอปอ   กลับสกลุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีทางการศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ/การศึกษา/การตลาดออนไลน ์
293. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริวรรณ   ปลั่งพงษ์พันธ ์ การบัญชี/บริหารธรุกิจ/ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 1 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุทัศน์  ก ามณ ี มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภาณี   ด่านวิริยะกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 2 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดินันท์  เอี่ยมสะอาด มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริบูรณ์  ชอบท าด ี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 3 
5. ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป   อรุณรตัน ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
6. รองศาสตราจารย์ภัทรธริา  ผลงาม มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 4 
7. รองศาสตราจารย์วัชรินทร์  อินทพรหม มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
8. รองศาสตราจารย์ธีรวุฒิ  เอกะกุล มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 5 
9. รองศาสตราจารย์จ าลอง  วงษ์ประเสริฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา   รัตตากร นักวิชาการอิสระ 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 6 
11. รองศาสตราจารย์ไพฑรูย์  อินต๊ะขัน มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะจินต์  ปัทมดิลก มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 7 
13. รองศาสตราจารย์สมชาย  ปราการเจรญิ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวณีา  รัตนเสนา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 8 
15. รองศาสตราจารย์สุชาติ   แสงทอง มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าณุพงศ์  อุดมศิลป ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 9 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พโรจน์  เบาใจ ข้าราชการบ านาญ (กทม.) 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุไท   เจริญผล มหาวิทยาลยัราชภฏัอยุธยา 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 10 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนันท์  ปานนิ่ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา   ตรีสวสัดิ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
    
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 11 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุจิตกลัยา  มฤครัฐอินแปลง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โษฑศ์รตัต ธรรมบุษด ี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 12 
23. รองศาสตราจารย์ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  รวมชมรัตน ์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

https://www.rmutt.ac.th/
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ห้องน าเสนอ ระดับชาติ Room 13 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะธิดา   ทองอร่าม มหาวิทยาลยัราชภฏัอยุธยา 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนดาษ์  รัชเวทย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
ห้องน าเสนอ ระดับนานาชาติ Inter Room 1 
27. รองศาสตราจารย์พงศธร  ชมทอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ห้องน าเสนอ ระดับนานาชาติ Inter Room 2 
29. รองศาสตราจารย์ภูมิ   โชคเหมาะ มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลูศรี  เวศย์อุฬาร มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ห้องน าเสนอ ระดับนานาชาติ Inter Room 3 
31. รองศาสตราจารย์ศศิปภา  ทิพย์ประภา มหาวิทยาลยัราชภฏัอยุธยา 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์พีพร   สร้อยน้ า มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ห้องน าเสนอ ระดับนานาชาติ Inter Room 4 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญมิ่ง  ค าประเสริฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา   รัตตากร นักวิชาการอิสระ 
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