


                
   
 

“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย - แปซิฟิก” 
วันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทย 
ที่ย่ังยืน ครั้งท่ี 5 

ณ ห้องประชุมวิทยาภริมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ และคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจยัเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 5 | (1) 
 

สารจากอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ประกอบด้วยพันธกิจ
หลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้ตระหนัก
ถึงบทบาทดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการวิจัยที่มีการปฏิบัติการในสภาพจริงของพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ สถานศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ และองค์กรชุมชน อันจะก่อให้เกิดผลงานวิจัยในเชิง
ประจักษ์และใช้ประโยชน์ในเชิงการพัฒนาอย่างแท้จริง 

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้ง
ที่ 5 “สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” วันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคาร
วิทยาภิรมย์ และอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมและหัวใจที่
ส าคัญของการศึกษาวิจัยและวิชาการส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป เพราะคุณค่าของ
งานวิจัยเกิดขึ้นจากการใช้ก าลังความคิด พลังแห่งความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบวิจัย อีกทั้งเป็น
แหล่งข้อมูลและแหล่งสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเชิงวิชาการ และยังเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่
แสดงถึงคุณภาพมาตรฐานของการศึกษา การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
ให้ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผลงาน ซึ่งส่งผลในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และเพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการ งานวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ โดยความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี University of Surrey สหราชอาณาจักร University Malasia Sabah 
ประเทศมาเลเซีย University of the Philippines Mindanao ประเทศฟิลิปปินส์ Transworld University 
ประเทศไต้หวัน Southwest Forestry University สาธารณรัฐประชาชนจีน และส านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัดเพชรบุร ี

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
ประกอบด้วยการน าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย และโปสเตอร ์ในกลุ่มวิจัยสาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 166 บทความ จาก 38 มหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ และ 29 หน่วยงานของรัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมทั้งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ได้จัดให้
มีการประชุมวิชาการน าเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าของบทความวิจัย
ทุกท่านที่ได้จัดส่งบทความวิจัยมาเข้าร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการ ตลอดจนขอบคุณทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ให้เกียรติเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีกิจกรรมทางวิชาการที่
หลากหลาย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคคลที่สนใจในทางวิชาการที่ครบถ้วน
สมบูรณ์โดยทั่วกัน 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ่มงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจยัเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 5 | (2) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจยัเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 5 | (3) 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
สารจากอธิการบดี (1) 
สารบัญ (3) 
การน าเสนอระดับชาติ  ภาคโปสเตอร์  
 สาขาการศึกษา  
 กชกร  พัฒเสมา 

พัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  1 
 กฤษกร  สุขอนันต์ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค TGT  8 

 กิตติวรรธน์ กิตติวรรธนา 
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับสถานการณ์จ าลองวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   
เรื่องการใช้งานโปรแกรมน าเสนอข้อมูล เพื่อผลสัมฤทธิ์และเสริมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ด้านการทหาร 
ของนักเรียนโรงเรีย  14 

 กาญจนา  บุญส่ง, ไพรัช  มณีโชติ, พจนารถ  บัวเขียว และชนานุช  เงินทอง 
การพัฒนากลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ ์  21 

 กุลวดี ปรีชา 
การใช้ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  28 

 จิตรา  ขวัญยืน 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพืชในระบบนิเวศป่าชายเลน ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  35 

 ชัยวัฒน์  ริยาพันธ์ 
การพัฒนาทักษะการเขียนภาพสามมิติโดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์ครายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1  43 

 ชูศักดิ์  ศุภนคร 
แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  49 

 ดาวรุ่ง   วัชรินทร์รัตน์, ทองมี เหมาะสม และอมร  อัศววงศานนท ์
แรงจูงใจที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  56 

 เดชจะนันท ์ ศิริมาลา 
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด
ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้  กลุ่ม 7  64 

 ตวงทิพย ์ โสฬสเสาวภาคย ์
การพัฒนากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี   73 

 ทิวาร์  ศรนรินทร์ 
การเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกับผังกราฟิก  80 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจยัเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 5 | (4) 
 

  หน้า 
 นิวัฒน์  หมัดปาด 

การพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  87 
 นุจิฬา  ฤทธิ์กระจาย, ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล และชัยรัตน์ บุมี  

แนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  93 
 นุชจรีย์  อินงาม  

ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียน  วิถีพุทธ  จังหวัดเพชรบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  101 

 นพรัตน์  ทองมาก 
การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการ
เรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   110 

 ปัญญวรรธน์  แก้วมณี 
ผลการใช้ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
ทับใหม่ ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  117 

 ปิยธิดา  ทองปลูก 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยใช้เทคนิค KWDL  เรื่องบทประยุกต์ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความรู้สึกเชิงจ านวน  123 

 พิมพ์พรรณ  ค าภิระยศ 
การประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร  131 

 ไพลิน ทิพย์กรรณ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพ
ผู้เรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  139 

 ภาสกร  แซ่ตั้น  
ผลของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  146 

 มลินี  ก าเนิดสม 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยชุดการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้  153 

 รุ่งลาวรรณ  บ ารุงศรี 
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน   สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  2  160 

 วรรณเพ็ญ  เรือนแก้ว และณรัณ  ศรีวิหะ 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยมส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  166 

 วรากร  เสนามาตย ์
สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  173 

  
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจยัเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 5 | (5) 
 

  หน้า 
 วริยา เย็นเปิง, กฤตพร นกน่วม, วรรณิษา ทับทิม, จ านง เต็มดี, ธนพล นิติชาติ 

และนวิน  อยู่เย็น 
การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน เรื่องลักษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3  180 

 วัชระ เวชประสิทธิ์ 
สมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามความคาดหวัง
ของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี  185 

 ศราวุฒ ิ ศรีสุกใส 
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อการจัดท าการวิจัยเชิงปฎิบัติการในช้ันเรียน  192 

 ศราวุธ  สีทะนนท ์
การประยุกต์ใช้ โปรแกรมพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อความเร็วและก าลังกล้ามเนื้อขาของนักเรียนชาย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  200 

 ศรีประไพ นิลสุ่ม 
การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  206 

 ศิรินทรา  ทองค า 
ผลการใช้กิจกรรมการอ่านร่วมกันที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของเด็กอนุบาลช้ันปีท่ี 2   213 

 สมฤดี มัธยันต์ 
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 57  มหาวิทยาลัยตาปี  ปีการศึกษา 2557  220 

 สุกัญญา แพงโสม 
การใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขา
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  227 

 สมหมาย โอภาษ ี
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1   234 

 สัญญา  ศรีคงรักษ์ 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  242 

 สาวิตรี  เจริญศรี 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  248 

 สุดารัตน์ อนุรักษ์พงศธร 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี ด้วยกระบวนการสอน
รูปแบบ MIAP หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยชุมชน
ระนอง  255 

 แสงดาว ถิ่นหารวงษ ์
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น
ในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  263 

 โสภาพร กล่ าสกุล 
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในทัศนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  270 
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  หน้า 
 หยาดพิรุณ พวงสุวรรณ์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการ
แสดงนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  279 

 อมรรัตน์ สร้อยสังวาล 
การประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  286 

 อรรถพงษ ์ ชมพักตร์ 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านเรื่อง  ทักษะการตีกลองยาวส าหรับนักเรียน กิจกรรมชุมนุม
ดนตรีไทย  โรงเรียนพรตพิทยพยัต  292 

ภาคผนวก  299 
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การน าเสนอระดับชาติ 
 

ภาคโปสเตอร ์
สาขาการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

นักวิจัย ชื่อบทความ รหัส 

1 กชกร  พัฒเสมา พัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

P101 

2 กฤษกร  สุขอนันต์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI และเทคนิค TGT 

P102 

3 กิตติวรรธน์ กิตติวรรธนา ผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับสถานการณ์จ าลอง
วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  เรื่องการใช้งานโปรแกรมน าเสนอข้อมูล เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์และเสริมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ด้านการทหาร ของนักเรียน
โรงเรีย 

P103 

4 กาญจนา  บุญส่ง, 
ไพรัช  มณีโชติ, 
พจนารถ  บัวเขียว 
และ ชนานุช  เงินทอง 

การพัฒนากลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการ
วิจัยจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 

P104 

5 กุลวดี ปรีชา การใช้ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

P105 

6 จิตรา  ขวัญยืน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพืชในระบบนิเวศป่าชายเลน ต าบลบาง
ตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 

P106 

7 ชัยวัฒน์  ริยาพันธ์ การพัฒนาทักษะการเขียนภาพสามมิติโดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์ครายวิชา
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 

P107 

8 ชูศักดิ์  ศุภนคร แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

P108 

9 ดาวรุ่ง   วัชรินทร์รัตน์,  
ทองมี เหมาะสม  
และอมร  อัศววงศานนท์ 

แรงจูงใจที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

P109 

10 เดชจะนันท์  ศิริมาลา ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนกับการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้  
กลุ่ม 7 

P110 

11 ตวงทิพย์  โสฬสเสาวภาคย์ การพัฒนากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้าน
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี  

P111 

12 ทิวาร์  ศรนรินทร์ การเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค
หมวกหกใบกับผังกราฟิก 

P112 

13 นิวัฒน์  หมัดปาด การพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

P113 
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ล าดับ 
ที ่

นักวิจัย ชื่อบทความ รหัส 

14 นุจิฬา  ฤทธิ์กระจาย, 
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล  
และ ชัยรัตน์ บุมี  

แนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 

P114 

15 นุชจรีย์  อินงาม  ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียน  
วิถีพุทธ  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 

P115 

16 นพรัตน์  ทองมาก การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปีท่ี 3  

P116 

17 ปัญญวรรธน์  แก้วมณี ผลการใช้ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านทับใหม่ ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเคียนซา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

P117 

18 ปิยธิดา  ทองปลูก ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยใช้เทคนิค KWDL  
เรื่องบทประยุกต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความรู้สึก
เชิงจ านวน 

P118 

19 พิมพ์พรรณ  ค าภิระยศ การประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร 

P119 

20 ไพลิน ทิพย์กรรณ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา
กับคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

P120 

21 ภาสกร  แซ่ตั้น ผลของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

P121 

22 มลิน ี ก าเนิดสม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

P122 

23 รุ่งลาวรรณ  บ ารุงศรี การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอน   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร     
เขต  2 

P123 

24 วรรณเพ็ญ  เรือนแก้ว 
และ ณรัณ  ศรีวิหะ 

การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการ
คูณทศนิยมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

P124 

25 วรากร  เสนามาตย์ สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
2 

P125 

26 วริยา  เย็นเปิง, 
กฤตพร  นกน่วม, 
วรรณิษา  ทับทิม, 
จ านง  เต็มดี, 
ธนพล  นิติชาติ 
และ นวิน  อยู่เย็น 

การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน เรื่องลักษณะของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

P126 

27 วัชระ เวชประสิทธิ์ สมรรถนะบณัฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากร
มนุษย์ ตามความคาดหวังของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุร ี

P127 
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ล าดับ 
ที ่

นักวิจัย ชื่อบทความ รหัส 

28 ศราวุฒิ  ศรีสุกใส รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อการจัดท าการวิจัยเชิงปฎิบัติการ
ในช้ันเรียน   

P128 

29 ศราวุธ  สีทะนนท์ การประยุกต์ใช้ โปรแกรมพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อความเร็วและก าลัง
กล้ามเนื้อขาของนักเรียนชาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

P129 

30 ศรีประไพ นิลสุ่ม  การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

P130 

31 ศิรินทรา  ทองค า ผลการใช้กิจกรรมการอ่านร่วมกันที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์
ของเด็กอนุบาลช้ันปีท่ี 2  

P131 

32 สมฤดี มัธยันต์ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 57  
มหาวิทยาลัยตาปี  ปีการศึกษา 2557 

P132 

33 สุกัญญา แพงโสม การใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

P133 

34 สมหมาย โอภาษี ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 1. 

P134 

35 สัญญา  ศรีคงรักษ์ ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

P135 

36 สาวิตรี  เจริญศรี การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

P136 

37 สุดารัตน ์อนุรักษ์พงศธร การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการ
บัญชี ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP หลักสูตรอนุปริญญา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยชุมชนระนอง 

P137 

38 แสงดาว ถิ่นหารวงษ์ การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

P138 

39 โสภาพร กล่ าสกุล ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในทัศนะของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

P139 

40 หยาดพิรุณ พวงสุวรรณ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา    ปีท่ี 1 

P140 

41 อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ การประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาทักษะการสะท้อนการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

P141 

42 อรรถพงษ์  ชมพักตร์ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน  เรื่อง  ทักษะการตีกลองยาว
ส าหรับนักเรียน กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย  โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

P142 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

The Development of Mathematical Activities on Addition, Subtraction, Multiplication and Division 
Combined for Prathomsuksa III Students 

นางสาวกชกร  พัฒเสมา1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศา จรดล2 และดร.ผดุงชัย  ภู่พัฒน์2 
1สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

2อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน  3) เปรียบเทียบ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อ าเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก 
ลบ คูณ หารระคนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 80.89 / 81.67  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3) ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
การบวก ลบ คูณ หารระคน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ :  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์,  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to develop mathematical activities on addition, subtraction, 

multiplication and division combined for Prathomsuksa III students 2) to compare the mathematical learning 
achievement of Prathomsuksa III students before and after using mathematical activities 3) to compare the 
mathematical  skills and processes of Prathomsuksa III students before and after using mathematical activities 
and 4) to study satisfaction of Prathomsuksa III students on mathematical activities. The samples consisted of 
25 Prathomsuksa III students who studied in in the first semester of the academic year 2015 at Watklongtakean 
School, Amphoe Khao Khitchakut, Chanthaburi. They were selected by cluster random sampling. The research 
instruments were mathematical activities on addition, subtraction, multiplication and division, a mathematic 
learning achievement test, a mathematical skill and process test and a questionnaire. The data were analyzed 
by percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. 

The results of the study were as follows: 1) The efficiency of the mathematical activities on addition, 
subtraction, multiplication and division combined was 80.89/81.67. 2) The mathematical learning achievement 
posttest scores of Prathomsuksa III students significantly higher than pretest scores at the .05 level. 3) The 
mathematical skills and processes post scores of Prathomsuksa III students significantly higher than pretest 
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scores at the .05 level. And 4) the satisfaction of Prathomsuksa III students using mathematical activities was at 
the high level. 
Keywords : Mathematical activities, Mathematical learning achievement, Mathematical skills and processes 
 
1. บทน า 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ ดังที่ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การจัดการเรียนการสอนที่มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนทุกคน ครูจึงต้อง
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้มากขึ้น ซึ่งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็น
ความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ  
การเช่ือมโยงความรู้  และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนต้องสอดแทรกทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ากับการเรียนการสอนด้านเนื้อหา ด้วยการให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ในการอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  หรือกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างสรรค์
ผลงานที่หลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   

 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ยังพบว่านักเรียนจ านวนไม่น้อยประสบปัญหา
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้
ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนยังสอนโดยวิธีการอธิบาย จนท าให้การฝึกทักษะการคิดมีไม่มากพอ 
นักเรียนไม่สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ เป็นผลให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างแท้จริง ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี  อิ่มเนย (2552) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นันทนาการ เรื่อง การหาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความเหมาะสม
ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 81.87/78.96 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังพบว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และจากการศึกษางานวิจัยของ สุมล  
พงศาวกุล (2552) ที่ได้ศึกษาวิจัย ผลการใช้ชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา มีประสิทธิภาพ 76.15/75.11 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุจุดมุ่งหมายต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

ให้มีประสิทธิภาพ 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 1.2.4 เพื่อเปรียบเทียบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 1.2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2558  จ านวน 11 โรงเรียน 
มีนักเรียน จ านวน 380 คน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) (พวงรัตน์ 
ทวรีัตน,์ 2543) จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 25 คน    

 1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่   
  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2) ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  3) ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 1.3.3 ขอบเขตของเนื้อหา  เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 1.3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 ช่ัวโมง    

2.   วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี ้
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
   2) วิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด เนื้อหาสาระ  จุดประสงค์การเรียนรู้ และเวลาที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม 
   3) ศึกษาทฤษฎี และแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรม เพื่อน าไปจัดท าโครงสร้างของชุดกิจกรรม 
   4) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่ คู่มือครู  
แผนการจัดการเรียนรู้   สื่อการเรียนรู้  แบบประเมินผลการเรียน 
   5) น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี
ความเช่ียวชาญในด้านการการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และการวัดและประเมินผล เพื่อพิจารณาตรวจสอบด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
โดยใช้วิธีการประเมินตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545)  
   6) ด าเนินการปรับปรุงชุดกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
แล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ 
ทีเ่หมาะสมก่อนน าไปใช้จริง  มีขั้นตอนการทดลอง ดังนี ้
    ขั้นทดลองแบบ 1 : 1  กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน 3 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็นนักเรียน
ที่เรียนอ่อน 1  คน  ปานกลาง 1  คน และเก่ง 1  คน แล้วเริ่มทดลองกับนักเรียนที่เรียนอ่อนก่อน จากนั้นน าชุดกิจกรรมที่ปรับปรุง
แล้วไปทดลองกับนักเรียนที่เรียนปานกลาง และเก่ง ตามล าดับทีละคน  แล้วค านวณหาค่าประสิทธิภาพ ได้เท่ากับ 62.67/51.11 
จากนั้นด าเนินการปรับปรุงตามข้อบกพร่องทีพ่บ เพื่อน าไปทดลองต่อไป  
    ขั้นทดลองแบบ 1 : 10  กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เป็นนักเรียนที่เรียนอ่อน 3  คน ปานกลาง 4  คน  และเก่ง 3 คน แล้วค านวณหาค่าประสิทธิภาพ ได้เท่ากับ 75.40/77.33 
    ขั้นทดลองภาคสนาม กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30  คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วค านวณหา
ค่าประสิทธิภาพ ได้เท่ากับ 80.89 / 81.67 
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  2.1.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนการสร้าง
และหาคุณภาพ ดังนี ้
   1) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบทดสอบ 
   2) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 
   3) น าแบบทดสอบ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
   4) น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของข้อทดสอบเป็นรายข้อ โดยพบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.62  มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.25-0.55 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.64  มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.65  
   5) วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (KR-20) โดยพบว่า 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85 และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.87 
   6) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป   
  2.1.3 แบบวัดความพึงพอใจ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
   2) ด าเนินการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ โดยให้ผู้เรียนประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ  
   3) น าแบบวัดความพึงพอใจ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจพิจารณา
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับประเด็นที่วัดความพึงพอใจ     
   4) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) โดยพบว่า
แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.91 
 2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแผนการวิจัย แบบหนึ่งกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One 
Group Pre - test  Post - test Design) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  2.2.1 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑ์ 80 / 80   
  2.2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยการทดสอบค่าที  (t - test  แบบ Dependent Sample) 
  2.2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยการทดสอบค่าที  (t - test  แบบ Dependent Sample) 
  2.2.4 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.   ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแสดงดังตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ 80 / 80 

จ านวน
นักเรียน 

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) E1/E2 
X A E1 F B E2 

30 1190 50 80.89 1481 60 81.67 80.89/81.67 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ได้คะแนน
จากการทดสอบระหว่างเรียนรวม (X) 1190 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.89 และจากการท าแบบดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลังเรียน (F) ได้คะแนนรวม 1481 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.67 ดังนั้นชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
80.89/81.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ท่ี 80/80 
 
ตารางที่ 2   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
การทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 25 30 12.48 2.50 
19.62* .00 

หลังเรียน 25 30 24.68 2.36 
* p  .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
ตารางที่ 3   ผลการเปรียบเทียบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
การทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 25 30 10.92 2.02 
37.43* .00 

หลังเรียน 25 30 23.52 2.73 
* p  .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
 
ตารางที่ 4  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 

รายการประเมิน 
n = 25 ระดับ 

ความพึงพอใจ X  S.D. 
1.  ชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.56 0.51 มาก 
2.  ชุดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มที่ 2.52 0.51 มาก 
3.  กิจกรรมแต่ละชุดน่าสนใจ เรียนรู้ได้ง่าย 2.56 0.51 มาก 
4.  เนื้อหาไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป 2.60 0.50 มาก 
5.  มีรูปแบบการพิมพ์สวยงาม น่าสนใจ 2.48 0.51 ปานกลาง 
6.  ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 2.44 0.51 ปานกลาง 
7.  ชุดกิจกรรมกระตุ้นให้มีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2.68 0.48 มาก 
8.  ชุดกิจกรรมช่วยให้แก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 2.56 0.51 มาก 
9.  ชุดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์ 2.40 0.50 ปานกลาง 
10.  ชุดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2.64 0.49 มาก 

รวมเฉลี่ย 2.54 0.50 มาก 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน รวมเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก ( X = 2.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 ดันดับแรก คือ ชุดกิจกรรม
กระตุ้นให้มีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( X = 2.68) ชุดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  (X = 2.64) และเนื้อหาไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป (X = 2.60) 
4.   สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
มีประสิทธิภาพ 80.89 / 81.67   
 4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4.3 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4.4 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน อยู่ในระดับมาก 
5.   อภิปรายผลการวิจัย 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 
80.89/81.67  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดที่ 80/80 อาจเนื่องจาก ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ และมีค าแนะน าให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามจึงท าให้สะดวกต่อการเรียนด้วยตนเอง เนื้อหาสาระได้แบ่งเป็นเรื่องย่อย ๆ เรียงล าดับ
ต่อเนื่องกัน ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้ในแต่ละเรื่องตามความสามารถและประสบการณ์เดิม และช่วยให้พัฒนาความก้าวหน้า
ในการเรียนได้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
และทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
การบวก ลบ คูณ หารระคน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม
การค้นพบความรู้ แก้ปัญหาด้วยตนเอง ช่วยให้จดจ าความรู้ได้นาน และสามารถถ่ายโอนความรู้ได้ และการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว 
ได้เช่ือมโยงเนื้อหาสาระเข้ากับสถานการณ์ที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาที่สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รู้จักการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ที่เผชิญอย่างมีเหตุผล โดยใช้
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งผลให้การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก 
6.   ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 6.1 ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระอื่น ๆ 
โดยค านึงถึงการพัฒนาด้านความรู้ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดให้กับผู้เรียน  
 6.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับตัวแปรอื่นๆ เช่น ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดสังเคราะห์  ความคงทนในการเรียนรู้  เป็นต้น 
7.   กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศา จรดล ประธาน
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.ผดุงชัย  ภู่พัฒน์  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้ให้ค าแนะน า และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ในการวิจัย ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค TGT The Comparison  of  Learning 

Achievement in Mathematics on Geometric of  Prathomsuksa VI Students between The Cooperative 
Learning  by using TAI and TGT Teaching 

นายกฤษกร  สุขอนันต์1   ดร.เยาวเรศ   ใจเย็น2   ดร.ประพรรธน์   พละชีวะ2 
1นักศึกษาปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

2อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT และ 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ตังเอ็ง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน แต่ละห้องเรียน
มีนักเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543) 
จากนั้นใช้วิธีการจับฉลากนักเรียนกลุ่มทดลอง ห้องเรียนที่ 1 เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และ
ห้องเรียนที่ 2 เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGTเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ :  เทคนิคTAI,  เทคนิค TGT,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to compare the learning achievement of Prathomsuksa VI 

students before and after instruction base on the cooperative learning by using TAI teaching 2) to compare the 
learning achievement of Prathomsuksa VI students before and after instruction base on the cooperative 
learning by using TGT teaching and 3) to compare the learning achievement of Prathomsuksa VI students 
between the experimental groups base on the cooperative learning  by using TAI and TGT teaching. The 
samples who studied in Prathomsuksa VI in the first semester of the academic year 2015 at Tangeng school, 
Amphoe Muangchanthaburi, Chanthaburi were selected from cluster random sampling. They were divided into 
two groups, 40 students each. The first experimental group learned through the cooperative learning by using 
TAI teaching and the second experimental group learned through the cooperative learning by using TGT 
teaching. The research instruments were the lesson plans based on the cooperative learning  by using TAI 
teaching, the lesson plans based on the cooperative learning  by using TAI teaching and the learning 
achievement test. The data were analyzed by mean, standard deviation and Pooled variance t-test t-test. 

The results of the study were as follows: 1) The Prathomsuksa VI students who learned through the 
cooperative learning  by using TAI teaching showed their learning achievement significantly higher than before 
the experiment at statistical level of .05. 2) The Prathomsuksa VI students who learned through the 
cooperative learning  by using TGT teaching showed their learning achievement significantly higher than before 
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the experiment at statistical level of .05. And 3) the Prathomsuksa VI students who learned through the 
cooperative learning  by using TAI and TGT teaching did not show the different learning achievement. 
Keywords :  TAI teaching, TGT teaching,  Learning achievement 
 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย

สาระที่ 1 - 5 เป็นสาระในเชิงเนื้อหา  ส่วนสาระที่ 6 เป็นสาระที่เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางให้
ครูผู้สอน จัดท าหลักสูตรได้ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพของตน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ  
สามารถน าความรู้ตลอดจนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546)  

 เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก หากครูไม่สามารถท าให้ผู้เรียนมองเห็นเป็นรูปธรรมได้แล้ว ผู้เรียน
จะเกิดการเรียนรู้ได้ยากมาก ในกระบวนการสอนนั้นสื่อการสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การเรียนรู้
มีความคงทน แต่ปรากฏว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ครูส่วนมากยังใช้วิธีการบรรยาย และให้นักเรียนท่องจ าโดยไม่เห็น
ความจ าเป็นในการใช้สื่อการสอน ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
49.51  ปีการศึกษา 2555 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 41.24 และในปีการศึกษา 2556 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 49.41 ซึ่งยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 และปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภายในช้ันเรียนคือในการจัดการ
เรียนรู้ยังขาดกระบวนการกลุ่มที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนไม่มีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน นักเรียนที่เรียนอ่อนขาดความมั่นใจในการเรียน ท าการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  

 สลาวิน (Slavin, 1984) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่น่าจะน ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เพราะวิธีการแบบนี้สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการท างานกลุ่ม วิธีการที่กล่าวถึงก็คือ TAI 
(Team Assisted Individualization) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือและการสอนรายบุคคล
เข้าด้วยกัน การจัดการเรียนรู้แบบ TAI นี้ เน้นการร่วมมือภายในกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยเด็กเก่งปานกลาง และอ่อน  
อยู่ร่วมกัน เป็นวิธีที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้ผู้เรียนลงมือกระท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ 
และส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม สมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้สมาชิกกลุ่มต้องใช้ทักษะ  
การท างานกลุ่ม และการสัมพันธ์บุคคลในการท างานหรือการเรียนร่วมกัน (ทิศนา แขมมณี, 2551) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของ 
อภิเชษฐ์  วันทา (2548) และ ภัทรา  เสตะบุตร (2550) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน เพิ่มสูงขึ้น บรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ และนอกจากการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI แล้ว ยังมีการเรียนรู้แบบร่วมมือประเภทกลุ่มแข่งขันเทคนิค TGT (Teams–Games–Tournament) หรือ
การแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม โดยจัดให้นักเรียนเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย มีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเพื่อสะสมคะแนน
ความสามารถของกลุ่ม ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของ มณีแสง  เทศทิม (2550) และวนิดา  อารมณ์เพียร (2552) ที่ได้ศึกษาวิจัย 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ผลการวิจัยพบว่านักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้พบว่า 
นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้และมีพฤติกรรมการในท างานกลุ่มดีขึ้น 

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค TGT  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ

หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ

หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
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 1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค เทคนิค TGT 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

การศึกษาเอกชน  จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  จ านวน  11 โรงเรียน มีนักเรียนจ านวน  980  คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตังเอ็ง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543) จากนั้นใช้วิธีการจับฉลากนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง ห้องเรียนที่ 1 เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และห้องเรียนที่ 2 เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  

 1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น  ได้แก ่ การจัดการเรียนรู้ แบ่งได้ดังนี ้
   1)   การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
  2)   การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
  ตัวแปรตาม ได้แก ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1.3.3 ขอบเขตของเนื้อหา เรื่อง เรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1.3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 ช่ัวโมง    

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้
   1) ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6  จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   2) ศึกษาเนื้อหาสาระที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไป
หายาก  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 
   3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และ TGTจากนั้นด าเนินการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และ TGT 
   4) น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เทรงคุณวุฒิจ านวน  เพื่อตรวจพิจารณา
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับสาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญประเมินผลตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
   5) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแผน เพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป 
  2.1.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้  และระดับพฤติกรรม
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต 
   2) สร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 
   3) น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  
   4) น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก โดยพิจารณาข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ 0.2 – 0.8 และมีค่าอ านาจ
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จ าแนกอยู่ในเกณฑ์ 0.2 ขึ้นไป แล้วเลือกข้อสอบ จ านวน 30 ข้อ ที่มีความเหมาะสม ไปหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรของ คูเดอร์  
ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543) ซึ่งจากการวิเคราะห์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.24 – 0.80  มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.70  และมีค่าความเช่ือมั่น 0.86 
 2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบกึ่งทดลอง (Quasi  Experimental  Research)  ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการทดลอง
ตามแผนการวิจัยแบบสองกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  (Two Group  Pre-test  Post-test  Design)  มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  2.2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent 
samples) 
  2.2.2 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent 
samples) 
  2.2.3    วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
หลังการจัดการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT โดยการทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระจากกัน (t-test for independent  samples)   
3. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแสดงดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที ่1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลัง

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
การทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 40 30 10.73 2.08 
24.18* .00 

หลังเรียน 40 30 22.10 2.62 
*p  .05 
 จากตาราง 1  พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 10.73 คะแนน หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 22.10 คะแนน 
และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI พบว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที ่2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
การทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 40 30 11.65 3.34 
19.10* .00 

หลังเรียน 40 30 24.95 2.85 
*p  .05 
 จากตาราง 2  พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 11.65 คะแนน หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 24.95 คะแนน 
และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที ่3   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ n คะแนนเต็ม X  S.D. t p 
เทคนิค TAI 40 30 22.10 2.62 

4.66 .60 
เทคนิค TGT 40 30 24.95 2.85 
 
 จากตาราง 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   
 4.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  4.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบว่า
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องจาก การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว มีขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นกลุ่ม อาศัยความร่วมมือของสมาชิกในการส่งเสริมการพัฒนาความคิดและสติปัญญาของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ด้วยเทคนิคการถามตอบ การระดมสมอง การฝึกกระบวนการคิด การใช้เกม 
และการใช้แบบทดสอบ ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาโครงสร้างความรู้หรือสติปัญญาภายใน
ตัวบุคคล ซึ่งกระบวนการสร้างความรู้ของผู้เรียนเป็นกระบวนการส าคัญต่อการเรียนรู้ ที่ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง ส่งผลถึงความเข้าใจและความคงทนต่อการเรียนรู้นั้น อีกท้ังยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้
ความเข้าใจกับกลุ่ม และมีการน าเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้อย่างต่อเนื่องในการสรุปความรู้  และการปฏิบัติกิจกรรม
เป็นกลุ่มย่อย  กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การปรับความคิดหรือขยายความคิดให้กว้างยิ่งขึ้น  รู้จักการยอมรับและ
โต้แย้ง โดยใช้ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อเช่ือมโยงให้ได้ข้อมูลที่สรุปเป็นความคิดรวบยอด หรือข้อเท็จจริงจากการเรียนรู้ 
กระบวนการกลุ่มที่สอดแทรกในขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จัดให้กับผู้เรียน นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อ
การเรียนรู้แล้ว ยังเอื้อต่อการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย 
6. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และ TGT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะการท างานกลุ่ม อันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพกาเรียนรู้อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ใจเย็น 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.ประพรรธน์   พละชีวะ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจารย์สาขาหลักสูตรและ
การสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้ให้ค าแนะน า และแนวทางต่าง ๆ ในการวิจัย 
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
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ผลการใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับสถานการณ์จ าลองวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
เรื่องการใช้งานโปรแกรมน าเสนอข้อมูล เพื่อผลสัมฤทธิ์และเสริมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ด้านการทหารของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก  
The Result of Learning Centers Instructional Package and Simulation Method in Computer Basics Course on 

presentation Program to achievement and complement the Asean Military of Student in Army Non-
Commissioned Officer School  
ร้อยโท กิตติวรรธน์  กิตติวรรธนา  

กองการศึกษา โรงเรียนนายสิบทหารบก ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีเมล์ nco.edu@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องการใช้งาน

โปรแกรมน าเสนอข้อมูลระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับสถานการณ์จ าลอง และ 2) ศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับสถานการณ์จ าลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 18 ผลัด 2 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 152 คน ที่ได้รับการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีจับสลาก แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลองแบบศึกษาสองกลุ่มวัดสองครั้ง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับ
สถานการณ์จ าลอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ และแบบตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนแบบมาตรประมาณค่า สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องการใช้งานโปรแกรมน าเสนอข้อมูลแบบใช้ชุดกิจกรรมการสอน
แบบศูนย์การเรียนร่วมกับสถานการณ์จ าลองสูงกว่าแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

2.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมกระบวนการท างานกลุ่ม มีความรับผิดชอบ 
ให้ความร่วมมือ ตั้งใจท างานเป็นกลุ่ม มีทักษะการใช้งานโปรแกรม สามารถน าเสนอข้อมูล และมีความรู้ด้านการทหารของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางทหารที่ส าคัญในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและ
ความมีวินัย อยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ :  ชุดกิจกรรมการสอนแบบศูนย์การเรียน,  การสอนแบบสถานการณ์จ าลอง,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Abstract 
The purposes of this research were to: 1) compare the students’ learning achievement in Computer 

Basics Course on presentation Program in Army Non-Commissioned Officer School between learning centers 
Instructional package with simulation Method and normal learning method, and 2) study the students’ 
behavior, on learning centers Instructional package with simulation Method. The research sample were 152 
students from the second group of Batch 18th students, in Army Non-Commissioned Officer School in the 
academic year 2014, select by using sample random sampling method. The research a quasi-experimental the 
Pretest-Posttest Design with Nonequivalent Groups. The research tools were lesson plans for normal learning 
method and learning centers Instructional package with simulation Method lesson, a multiple choice test for 
measuring learning achievement, and a rating scale behavior observation form. The data were analyzed by 
using percentage, mean, standard deviation and t-test. The research results were as follows: 

1.  The students’ learning achievement by using learning centers Instructional package with 
Simulation Method was higher than normal learning method, with statistically significance level at 0.01 

2.  The students’ behavior observation study also had positive learning behavior in the working 
group, responsibility, cooperate, skills of program, presented and Knowledge of the Asean Military. The students 
also developed desirable military importance of honesty and discipline was at high level.  
Keywords : learning centers instructional package, simulation Method, learning achievement 
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1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

ระบบการศึกษาของกองทัพบกถือว่าเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะทาง เพื่อผลิตบุคลากรตามความส าคัญและความต้องการ
ของหน่วยงาน ให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาการทหาร ตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2555-2559 ก าหนดให้
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักว่าผู้เข้ารับการศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และให้มีการวัดผลประเมินผล
การศึกษาอย่างจริงจัง (กองทัพบก, 2554 : 1-3) โรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นสถาบันการศึกษาของกองทัพบก มีภารกิจในการจัด 
การเรียนการสอนให้กับนักเรียนนายสิบทหารบก ตามหลักสูตรที่กองทัพบกก าหนด (กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2550 : 1-4) วิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็นวิชาการศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถน าความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
จากผลการวิจัยของชัยยุทธ ชัยปัญญา (2556 : 39) พบว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
92.27/84.88 ท าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.40 และมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 0.92 อยู่ในระดับสูง 
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ร้อยละ 84.88 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาจากสภาพปัญหาในปัจจุบันคือ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้มีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน ถึงแม้ว่าจะมีการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยแล้วนั้น กระบวนการจัดการเรียนการสอนย่อมเป็นสิ่งส าคัญที่ควรมุ่งพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
การใช้งานโปรแกรม ประสบการณ์การน าเสนอข้อมูลและพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นก าลังพลที่ทรงคุณค่าของกองทัพบก 

จากการค้นพบสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดของ วัชรา เล่าเรียนดี  
(2549 : 46) กล่าวถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมณี 
(2553 : 125) ได้นิยามการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนน าตนเอง ให้โอกาสผู้เรียนวางแผนการจัดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยู่ในฐานะกัลยาณมิตรท าหน้าที่กระตุ้นและให้ค าปรึกษาผู้เรียนในการวินิจฉัยความต้องการ
ก าหนดจุดประสงค์ อีกทั้งได้ศึกษาแนวคิดของ ธนาพงษ์  สาวฤทธิ์ (2554 : 33) ได้กล่าวถึงวิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน
เป็นกระบวนการในการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้หลายๆ อย่างประสมกันเอาไว้
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ส าหรับการเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้เรื่องการใช้งานโปรแกรมน าเสนอข้อมูลนักเรียนนายสิบทหารบกมีความมุ่งหมาย
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะการใช้งานโปรแกรมและประสบการณ์การน าเสนอข้อมูลได้หลังจบการศึกษาผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการ
สอนแบบสถาการณ์จ าลองตามแนวคิดของยุพิน บุญชูวงศ์ (2556 : 1) กล่าวว่า เป็นการจ าลองสถานการณ์จริงในไว้ในช้ันเรียน
โดยพยายามท าให้เหมือนจริงที่สุด มีการก าหนดกติกาหรือเง่ือนไข แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม แบ่งมอบหน้าที่ในการเข้าไปในสถานการณ์
จ าลองด้วยกิจกรรม จะท าให้ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการเผชิญกับปัญหา ซึ่งจะต้องมีการตัดสินและใช้ไหวพริบ 

ดังนั้นการใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับสถานการณ์จ าลองจึงเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนทีเ่หมาะสม
ส าหรับนักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของรายวิชาเรื่อง
การใช้งานโปรแกรมน าเสนอข้อมูล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและบูรณาการร่วมกันระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน และแนวคิดการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง เพื่อเปลี่ยนแปลง
ห้องเรียนธรรมดาที่มีครูเป็นผู้สอน มาจ าลองสถานการณ์เหมือนจริงร่วมกับศูนย์กิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
ภายในห้องเรียนและสามารถประเมินผลงานตนเองได้ตามประสบการณ์และเนื้อหาท่ีครูผู้สอนได้ก าหนดไว้ให้ เพื่อมุ่งพัฒนาผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนในด้านกระบวนการท างานกลุ่ม คุณภาพผลงานการปฏิบัติ ทักษะการใช้งานโปรแกรม 
สามารถน าเสนอข้อมูล มีความรู้พื้นฐานด้านการทหารของกลุ่มประเทศอาเซียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางทหารที่ส าคัญ
ในด้านความซื่อสัตยส์ุจริตและความมีวินัย อันจะเป็นรากฐานส าคัญของก าลังพลของกองทัพบกที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องการใช้งานโปรแกรมน าเสนอข้อมูล

ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบศูนย์การเรียน
ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง  
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1.2.2 ศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับ
สถานการณ์จ าลอง 
2. วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบบแผนการวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนนายสิบทหารบกที่ก าลังศึกษาอยู่ในรุ่นที่ 18 ผลัด 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนายสิบทหารบก 

ซึ่งมีทั้งหมด 6 กองร้อย จ านวน 909 คน แบ่งเป็น 12 ห้องเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนนายสิบทหารบกที่ก าลังศึกษาอยู่ในรุ่นที่ 18 ผลัด 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 152 คน 

ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีจับสลากเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 ห้องเรียน ผลการสุ่มได้ห้องเรียนที่ 2 และห้องเรียนที่ 11 
และสุ่มอีกครั้ง เพื่อเป็นกลุ่มและกลุ่มทดลองได้ห้องเรียนที่ 11 เป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 76 คน และห้องเรียนที่ 2 เป็นกลุ่มทดลอง 
จ านวน 76 คน  

2.2 แบบแผนการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Designs) แบบศึกษาสองกลุ่มวัดสองครั้ง (The Pretest-

Posttest Design with Nonequivalent Groups) (วรรณี แกมเกตุ, 2551 : 145-146) ดังแผนภาพ 
 

E O1 X O2 
C O3 - O4 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการทดลอง 

 
2.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และขั้นการน า

เครื่องมือไปทดลองใช้และตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดมีดังนี้ 
 2.3.1 ขั้นการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  เครื่องมือประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องการใช้งานโปรแกรมน าเสนอ

ข้อมูล ผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติและแบบใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบ
ศูนย์การเรียนร่วมกับสถานการณ์จ าลอง อย่างละ 11 แผน ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาภาษาที่ใช้กับจุดประสงค์
การเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (วรรณี แกมเกตุ, 
2551 : 220-221) ดังมีรายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

  1) ขั้นน า กล่าวน าวิธีสอน ความมุ่งหมาย ประโยชน์ บทบาทเพื่อดึงดูดความสนใจและทดสอบก่อนเรียน 
  2) ขั้นสอน (ศูนย์การเรียนร่วมกับสถานการณ์จ าลอง) 
   2.1)  สถานการณ์ที่ 1 การรับค าสั่ง ครูมีบทบาทเป็นนายทหารฝ่ายยุทธการรับค าสั่งจากผู้บังคับกองพัน 

ใหจ้ัดท าข้อมูลด้านการทหารของกลุ่มประเทศอาเซียน นักเรียนมีบทบาทเป็นเสมียนมีหน้าที่ด าเนินการสืบค้นข้อมูลตามค าสั่ง จัดท า
ข้อมูลน าเสนอ โดยหาข้อมูลจากศูนย์การเรียนที่จัดไว้ จ านวน 12 ศูนย์การเรียน ได้แก่ 1) ความหมายค าสั่งการใช้งานโปรแกรม 
2) ราชอาณาจักรไทย 3) มาเลเซีย 4) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 5) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 6) รัฐบรูไนดารุสซาลาม 7) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
8) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 9) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 10) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 11) ราชอาณาจักร
กัมพูชา และ 12) ศูนย์ส ารองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (นักเรียนภายในกลุ่ม 5-6 คน ร่วมกันจัดท าข้อมูลน าเสนอโดยมีครูคอย
แนะน าช่วยเหลือตอบข้อซักถาม) 
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   2.2)  สถานการณ์ที่ 2 การจัดเตรียมห้องประชุม นักเรียนมีบทบาทเป็นเสมียน หลังจัดท าข้อมูลเรียบร้อย
ด าเนินการจัดห้องประชุมตามจ านวนผู้เข้าประชุม ติดป้ายรายนามผู้เข้าประชุม เอกสารประกอบการบรรยายติดตั้งคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องฉาย และทดสอบการท างานก่อนการประชุม แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

   2.3)  สถานการณ์ที่ 3 การด าเนินการประชุม ครูมีบทบาทเป็นผู้บังคับกองพันประธานการประชุม รับฟัง
ข้อมูลและประเมินทักษะการน าเสนอของผู้เรียน นักเรียนในกลุ่ม 5-6 คน มีบทบาทเป็น นายทหารฝ่ายยุทธการมีหน้าที่น าเสนอ
ข้อมูล 1 คน เป็นเสมียนมีหน้าที่เลื่อนสไลด์ข้อมูล 1 คน ที่เหลือเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บังคับกองร้อย นายทหารฝ่าย
อ านวยการ และนายทหารฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นต้น  

   2.4)  สถานการณ์ที่ 4 การปฏิบัติหลังเลิกประชุม นักเรียนมีบทบาทเป็นเสมียน เก็บห้องประชุมให้เรียบร้อย  
เก็บคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องฉาย และอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องประชุมส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป 

  3) ขั้นสรุป เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนสรุปผลการเรียนรู้และผลปฏิบัติ ซักถามและตอบข้อสงสัย 
เน้นย้ าเนื้อหาและการปฏิบัติที่ส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสถานการ์ได้ดียิ่งขึ้น และทดสอบหลังเรียน 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ชนิดคือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) แบบตรวจสอบ

พฤติกรรมผู้เรียน ผู้วิจัยได้สร้างและตรวจสอบคุณภาพมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีลักษณะแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งใช้ทดสอบวัดผล

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยจัดท าตารางวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และพฤติกรรมการวัดผล จ านวน 20 ข้อ 
ผลตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ผู้วิจัยคัดเลือกไว้ 15 ข้อเป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.33-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้เทคนิค ร้อยละ 27 (สุวิมล ติรกานันท์, 2551 : 148-152) ตั้งแต่ 
0.20-0.53 และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีสูตร KR-20 (วรรณี แกมเกตุ, 2551 : 233)  เท่ากับ 0.75 มีคุณภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  2) แบบตรวจสอบพฤติกรรมผู้เรียนที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ จ านวน 10 รายการ ตามวิธี
ของลิเคิร์ต (สุวิมล ติรกานันท,์ 2551 : 57-61) ผลการตรวจสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00   

 2.3.2 ขั้นการทดลองใช้และตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
  การทดลองแบ่งเป็น 3 ช่วง ในช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2557 สร้างและตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ ช่วงที่ 2 เดือนธันวาคม 2557-มกราคม 2558 ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 
2558 วิเคราะห์ผล และสรุปผลการทดลอง โดยตรวจสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน หลังการทดลองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน และตรวจสอบพฤติกรรมผู้เรียน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผล สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามล าดับ 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.4.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง 

โดยการทดสอบค่าท ี
 2.4.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลังเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง หลังการทดลองโดยการทดสอบ

ค่าท ี
2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

3. ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องการใช้งานโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
กลุม่ตัวอย่าง 

(N=152) 
ก่อนเรียน (15) 

t p 
หลังเรยีน (15) 

t p 
คะแนน 

การเปลีย่นแปลง 
ร้อยละ 

การปลีย่นแปลง X  S.D. X  S.D. 
กลุม่ควบคุม (n =76) 6.10 1.32 

.03
3  

. 97
4 11.78 1.63 

-5.
59

2 

.00
0*

 5.68 37.87 
กลุม่ทดลอง (n =76) 6.18 1.54 13.87 1.58 7.69 51.27 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3.2 การตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนด้านกระบวนการกลุ่ม คุณภาพ ทักษะ การน าเสนอความรู้ด้านการทหาร

กลุ่มประเทศอาเซียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่าความเช่ือมั่น 0.87 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 

รายการ X  S.D. ระดับพฤติกรรม ล าดับ 
1.  ความรับผิดชอบ (ท างานเสร็จตามเวลา) 3.80 0.29 มากที่สุด 1 
2.  ความร่วมมือ (ความร่วมมือภายในกลุ่ม) 3.29 0.38 มาก 4 
3.  ความตั้งใจ (ถูกต้อง ครบถ้วน สะอาด ถูกต้อง) 2.82 0.38 มาก 8 
4.  กระบวนการท างาน (แบ่งมอบหน้าที่) 2.60 0.36 มาก 10 
5.  ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลงาน (ครบตามเกณฑ)์ 3.21 0.43 มาก 5 
6.  ทักษะการใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล (สมบูรณ์) 3.60 0.26 มากที่สุด 2 
7.  การน าเสนอข้อมูล (เทคนิค, การพูด, การแก้ปัญหา) 3.47 0.48 มาก 3 
8.  ความรู้พื้นฐานด้านการทหารของกลุ่มประเทศอาเซียน 3.13 0.40 มาก 6 
9.  ซื่อสัตย์สุจริต (สร้างผลงานด้วยตนเอง) 3.12 0.33 มาก 7 
10.  มีวินัย (ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ) 2.74 0.35 มาก 9 

รวม 3.18 0.23 มาก  
 
4. อภิปรายผลการวิจัย 

หลังเสร็จสิ้นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผล สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นผลมาจาก

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามสภาพแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ
ร่วมระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน และ
แนวคิดการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยการจ าลองสถานการณ์ จ านวน 
4 สถานการณ์ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์เหมือนจริง ได้รับการเสริมความรู้ด้านการทหารของกลุ่มประเทศอาเซียน 
จ านวน 10 ประเทศ จากศูนย์กิจกรรมการเรียน 12 ศูนย์ ได้รับทักษะการใช้งานโปรแกรมสร้างสื่อการน าเสนอภายในห้องเรียนโดยมี
ครูคอยแนะน าให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา และได้รับประสบการณ์การน าเสนอข้อมูลสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมณี (2553 : 125) ได้นิยามการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนน าตนเอง ให้โอกาสผู้เรียน 
วางแผนการจัดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งการประเมินตนเอง อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  ธนาพงษ์  สาวฤทธิ์ 
(2554 : 33) กล่าวว่า วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนเป็นกระบวนการในการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิตราภา ทองเหลือง (2549 : 53) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ผลการวิจัย
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของผกามาศ พีธรากรและจินตนา ทองเพชร (2551 : 66) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง วิชาการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการดูแลรักษา
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ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ก่อนการทดลองและหลังการทด ลอง
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมกระบวนการท างานกลุ่มมีความรับผิดชอบ 
ให้ความร่วมมือ ตั้งใจท างานเป็นกลุ่ม โดยมีทักษะการใช้งานโปรแกรมและประสบการณ์การน าเสนอข้อมูล ได้รับความรู้พื้นฐาน
ด้านการทหารของกลุ่มประเทศอาเซียน อีกท้ังนักเรียนยังได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางทหารที่ส าคัญในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.18  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 ) เป็นผลมาจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับสถานการณ์จ าลองที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ฝึกทักษะและกระบวนการท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
กับการเรียนรู้ข้อมูลด้านการทหารของกลุ่มประเทศอาเซียนประกอบการฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรมปรับแต่งข้อมูลน าเสนอ
ให้สวยงาม และแสดงบทบาทต่าง ๆ ตามสถานการณ์จ าลองที่ครูก าหนดขึ้น รวมทั้งแสดงออกถึงการเป็นทหารที่ดีมีความซื่อสัตย์
สุจริตสร้างผลงานด้วยตนเองไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และเป็นผู้ที่มีวินัยเช่ือฟังค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
บังคับของโรงเรียนอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยยุทธ ชัยปัญญา (2556 : 82) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งนักเรียนยังแสดงออกถึงความเป็นผู้มีวินัยจากการประพฤติตนตามข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  
5. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการน าผลการวิจัยไปใช้ และการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี ้
5.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอน และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย 

และควรมีการวิเคราะห์ความคงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นระยะหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็น
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

5.2 ควรมีการศึกษาวิจัยและขยายผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้แบบเรียนรู้
ด้วยตนเอง และแบบสถานการณ์จ าลองต่างๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทักษะและประสบการณ์ให้สูงขึ้น 
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การพัฒนากลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัยจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การประเมิน
ความต้องการจ าเป็น 2) การก าหนดกลไกเชิงระบบ 3) การปฏิบัติการจัดท ากลไกเชิงระบบ และ 4) การติดตามผลการด าเนินงาน 
พื้นที่เป้าหมาย คือ สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายการวิจัย
ทางการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 4 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 จ านวน 10 โรงเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อน คือ คู่มือกลไก
เชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูล และแบบสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ผลการพัฒนากลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี พบว่า เครือข่าย

การวิจัยจังหวัดเพชรบุรีใช้คณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี และมีศูนย์เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นแม่ข่าย มีระบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 6 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างความเข้าใจ 2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 3) ขั้นจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา 4) ขั้นน าปัญหาที่มีความส าคัญอันดับแรกมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ขั้นปฏิบัติตามแผนอย่างมุ่งมั่น 
และ 6) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.  ผลการพัฒนากลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 
เครือข่ายการวิจัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช้คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีศูนย์เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นแม่ข่ายมีระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 6 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้าง
ความตระหนัก 2) ขั้นเสริมเสร้างความรู้ 3) โรงเรียนน าสู่การปฏิบัติ 4) เร่งรัดนิเทศ ช่วยเหลือครู 5) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และ 6) ยกย่องครูเพื่อเสริมแรง 
ค าส าคัญ : กลไกลเชิงระบบ, คุณภาพการศึกษา, เครือข่ายการวิจัย 

Abstract 
This study is the participation research. The objectives of the research wereto develop systematic 

mechanism for develop education quality by research network Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Province. 
The study were conducted in four stems : 1) needs assessment, 2) the determined systematic mechanisms, 3) 
the prepare systematic mechanisms and 4) the evaluation. The samples were four schools in Phetchaburi and 
ten schools in Prachap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 1. The research instruments were two 
kinds :1) a manual for develop systematic mechanism for develop education quality, and 2) the data form and 
interview topics and participatory observation form. The data were analyzed by using the method of content 
analysis. 
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The research results revealed as follows : 
1. The development systematic mechanisms in Phetchaburi by board research network and used 

Phetchaburi Rajabhat University Center, to developing education quality six steps were : 1) understanding 2) 
problem analysis affecting education quality 3) priorities of problem 4) to Planning for developing education 
quality 5) implement planning to operating and 6) knowledge sharing for development. 

2.  The development systematic mechanism in Prachaub Khiri Khan by board research network and 
used Prachaub Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 1 Center, to developing education quality six 
steps were :1) to raising awareness 2) understanding 3) schools operation 4) supervision 5) knowledge sharing 
and 6) award honored. 
Keyword : Systematic mechanism, education quality, research network 
  
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

 การวิจัยทางการศึกษาเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ประเทศไทยได้มีการสนับสนุนให้มีการวิจัย
ทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ จังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาขึ้นเช่นกัน โดยความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี เป็นแม่ข่ายระดับจังหวัด และมีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแม่ข่ายระดับภูมิภาค 
มีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานการผลักดันให้เกิดเครือข่ายการวิจัยในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเสาะแสวงหากลไกเชิงระบบที่ช่วย
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 การยกระดับคุณภาพการศึกษาจะช่วยให้ประเทศมีการพัฒนา เนื่องจากคุณภาพการศึกษาจะมีผลกระทบอยู่ 3 ระดับ คือ 
1) ผลกระทบในระดับนานาชาติ เป็นผลกระทบในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศต่าง ๆ เพื่อจะแข่งขันกันและกัน และ 
2) ผลกระทบในระดับประเทศ และ 3) ผลกระทบในระดับท้องถิ่นหรือเขตปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
จะมีผลกระทบที่ส าคัญ 8 ประการ คือ 1) เป็นสิทธิตามกฎหมาย 2) ลดความยากจน 3) ส่งเสริมสุขภาพ 4) ร่วมใช้ความรู้และ
เทคโนโลยี 5) ปกป้องสิ่งแวดล้อม 6) ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชาย-หญิง 7) พัฒนาประชาธิปไตย และ 8) ปรับปรุงระบบ 
ธรรมาภิบาล (เกษม  วัฒนชัย, 2545 : 2) 

 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพได้ จะต้องท าความเข้าใจกับบทบาทในการจัดการ
เรียนรู้ของครู ซึ่งต้องท าการศึกษาค้นคว้าและคิดริเริ่มตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อท่ีจะพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
มีทักษะในการคิด การจัดการ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ ส าหรับแนวทางการปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส าคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ปัญหาผู้เรียนอ่านและเขียนไม่คล่อง (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 
2558 : 1) 

 การปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างเสริม “วัฒนธรรมคุณภาพ” และการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่ง
ให้เกิด “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม” ขึ้นในสังคมไทย ซึ่งการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาของส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา พบว่า การด าเนินงานยังมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เกิดขึ้น ที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการด าเนินการ พบว่า มีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีและ
มีคุณภาพการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ยังมีคุณภาพแตกต่างกันมากในแต่ละท้องถิ่น ส่วนในคุณภาพการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด และในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา พบว่า การด าเนินการจัดการศึกษาในบางประเด็นยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากยังพบปัญหาเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา โดยรูปแบบการจัดที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในด้านคุณภาพของการศึกษายังต้องเร่งด าเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
โดยการพัฒนาครูประจ าการด้วยรูปแบบที่เหมาะสม สนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ส าหรับด้านคุณภาพการศึกษา พบว่า 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังต่ ากว่าเกณฑ์ มีเพียงวิชาสังคมศึกษาเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ ส่วนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จากการวัดความถนัดทางการศึกษา (SAT) พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษา การคิดค านวณ ความสามารถเชิงวิเคราะห์ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ ทั้งที่ช่วงที่ผ่านมามีการด าเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอน ซึ่งรวมถึงการวัดและประเมินผลผู้เรียน และปรับเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในทุกระดับการศึกษาด้วย 

 ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพที่ส าคัญประกอบด้วย ครู สื่อการเรียน
การสอน การบริหาร และการจัดการศึกษา ซึ่งผลกระด าเนินการ พบว่า มีการพัฒนาครูโดยมีการจัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู
ประจ าการทั่วไป และหลักสูตรเฉพาะทางที่เป็นหลักสูตรเชิงลึก อย่างไรก็ตาม ครูส่วนหนึ่งยังขาดความมั่นใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา และยังไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้ 
ทั้งที่การปฏิรูปการศึกษาที่เริ่มต้นด้วยกระบวนการเรียนรู้ หัวใจส าคัญ คือ การให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีกระบวนการเรียนรู้ที่มีครู
เป็นผู้เอื้ออ านวยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพได้ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ครูต้องเป็นผู้น าในการให้ผู้เรียนสนใจการเรียน ครูต้องรู้จักวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน บทบาทหน้าท่ีส าคัญ คือ ครูต้องเป็นนักวิจัยที่เกิดจากการแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งจุดอ่อนของการวิจัย
ในประเทศไทย คือ ขาดการรวมพลัง และวางระบบเพื่อให้คนไทยได้พัฒนาสมองอย่างต่อเนื่อง การวิจัย การเข้าสู่ข้อมูลเพื่อน าไปใช้
ในการวิจัยยังต้องปรับปรุงอีกมา ซึ่งข้อจ ากัดของการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสามารถแก้ไขด้วยการพัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้เช่ือมโยงความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างโรงเรียนในชุมชนพื้นที่เดียวกัน รวมทั้งเชื่อมโยง
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานกลางทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ และสถาบันอุดมศึกษาที่เช่ียวชาญด้านการพัฒนาครูที่ตั้งอยู่ใน
ชุมชนหรือภูมิภาค 

 ส าหรับการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปี 
2553 ได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเรียงล าดับ ได้ดังนี้ 1) ความรู้และทักษะ
จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ความมีคุณธรรม 2) จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3) ทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 4) ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 6) สุขนิสัย 
สุขภาพและสุขภาพจิตดี และ 7) สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

 จากการประเมินความต้องการจ าเป็นข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ส าหรับใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสถานศึกษา
ใหพ้ัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนากลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 

2. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนากลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี ้
2.1 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น พบว่า โรงเรียนในเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี มีความต้องการจ าเปน็ในการพฒันา 

5 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน 
3) การพัฒนาการอ่านและเขียนไม่คล่องของนักเรียน 4) การจัดท าหลักสูตรบูรณาการชั้นเรียน และ 5) การพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ส่วนโรงเรียนในเครือข่ายการวิจัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2.2 ผลการพัฒนากลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 
พบว่า 

 2.2.1 เครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีใช้คณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีจ านวน 4 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนวัดจันทราวาส 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
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(ศุขประสารราษฎร์) 2) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก 3) โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม และ 4) โรงเรียน
บ้านทุ่งโป่ง และมีศูนย์เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นแม่ข่าย มีระบบเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 6 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างความเข้าใจ 2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 3) ขั้นจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา 4) ขั้นน าปัญหาที่มีความส าคัญอันดับแรกมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ขั้นปฏิบัติตามแผนอย่างมุ่งมั่น และ 
6) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2.2.2 เครือข่ายการวิจัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช้คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ านวน 10 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 2) โรงเรียนอนุบาลเมือง (สละชีพ) 
3) โรงเรียนบ้านหาดสนุกราษฎร์บ ารุง 4) โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 5) โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 6) โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 
7) โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 8) โรงเรียนบ้านบางสะพาน 9) โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย และ 10) โรงเรียนบ้านไชยราช 
และมีศูนย์เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นแม่ข่าย มีระบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 6 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างความตระหนัก 2) ขั้นเสริมสร้างความรู้ 3) โรงเรียนน าสู่การปฏิบัติ 4) เร่งรัด
นิเทศ ช่วยเหลือครู 5) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 6) ยกย่องครูเพื่อเสริมแรง 

2.3 ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 
 2.3.1 ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 4 โรงเรียน มีการวิจัยดังนี้ 
           1) โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 2) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในช้ันเรียน ผลการวิจัย พบว่า 
        1.1) การพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4 เรื่อง 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา จ านวน 6 เรื่อง 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 1 เรื่อง 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 
7 เรื่อง 5) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 4 เรื่อง 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 
1 เรื่อง 7) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 4 เรื่อง และ 8) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 2 เรื่อง 

        1.2)  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในช้ันเรียน มีครูแกนน าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 
20 คน เข้าร่วมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในช้ันเรียน ครูแกนน ามีความกระตือรือร้นในการสนทนาภาษาอังกฤษ 
พยายามใช้ศัพท์ง่าย ๆ บางครั้งมีการใช้ภาษามือช่วยในการสนทนา และครูแกนน ามีการน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการทักทายนักเรียน
หน้าช้ันเรียน และมีการสนทนาประโยคง่าย ๆ กับนักเรียน 

   2) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก มีการด าเนินการวิจัยและพัฒนาการอ่านและการเขียน
ไม่คล่องของนักเรียน มีการด าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์หาสาเหตุด้านการอ่านและการเขียนไม่คล่องของนักเรียน และ 
2) การพัฒนานักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่อง ผลการด าเนินการ พบว่า  

        2.1)  ผลการวิเคราะห์สาเหตุด้านการอ่านและการเขียนไม่คล่องของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
นเรศวรบ้านห้วยโสก มีดังนี ้

             (1)  ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุด้านการอ่านและการเขียนพยัญชนะและสระภาษาไทยไม่คล่องของ
นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก พบว่า พยัญชนะที่นักเรียนอ่านและเขียนไม่คล่อง คือ ฆ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ 
ส่วนสระที่นักเรียนอ่านและเขียนไม่คล่อง คือ สระสองฐานทั้งหมด 

             (2)  ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุด้านการอ่านและการเขียนสะกดค าภาษาไทยไม่คล่องของนักเรียน 
พบว่า นกัเรียนที่อ่านและเขียนค าสะกดภาษาไทยไม่ได้ เนื่องมาจากนักเรียนจ ารูปและเสียงของสระไม่ได้ 

         2.2)  ผลการพัฒนานักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่องของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก 
พบว่า นักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่องมีพัฒนาการการอ่านและการเขียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2556 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2555 เท่ากับ 8.26 

          3) โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม มีการด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 2 ขั้นตอน คือ 1) การวินิจฉัย
ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ 2) การด าเนินการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียน พบว่า 
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       3.1)  ผลการวินิจฉัยปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียน พบว่า มีปัญหา 2 ประเด็น คือ (1) ครูมีไม่ครบช้ันเรียน 
และ (2) หลักสูตรไม่เอื้อต่อบริบทของสถานศึกษา 

    3.2) ผลการด าเนินการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการช้ันเรียน 
จ านวน 3 เล่ม คือ (1) หลักสูตรบูรณาการ ช้ัน ป. 1-2 (ภาษาไทยและคณิตศาสตร์) (2) หลักสูตรบูรณาการ ช้ัน ป. 3-4 (ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) และ (3)  หลักสูตรบูรณาการ ช้ัน ป. 5-6 (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ) 

   4) โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง มีการด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีผลการด าเนินการ 2 ประเด็น คือ 1) บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งสามารถใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Scan tool) 
3) ได้อย่างถูกต้องร้อยละ 100 และ 2) นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับการคัดกรอง
เป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึงและครบถ้วนทุกด้าน ร้อยละ 100 

 2.3.2 ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
         1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา คือ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับรางวัลระดับดี ระดับประเทศ เป็นส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาที่มีผลงานส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบความส าเร็จ ได้รับรางวัลในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องใน
โอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2554 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพนักเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคความรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.04 การเขียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.58 
และการอ่าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.65 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2553 ภาคความรู้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 4.69 
และการอ่าน มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 1.47 และมีผลค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปีท่ีผ่านมา 

   3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ คือ ปี 2554 ได้ร้อยละ 50.54 ระดับประเทศได้ร้อยละ 50.04 ปี 2555 
ได้ร้อยละ 47.65 ระดับประเทศได้ร้อยละ 45.68 และปี 2556 ได้ร้อยละ 47.35 ระดับประเทศได้ร้อยละ 45.02 

   4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ปีการศึกษา 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.29 ปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.11 ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 2.82 

          5) ผลการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2553 
นักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน คิดเป็นร้อยละ 4.02 และปีการศึกษา 2554 นักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน คิดเป็น
ร้อยละ 3.81 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2553 นักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนลดลง ร้อยละ 0.21 

   6) ผลการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุกช้ันปีส่งผลต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
ท าให้ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศทุกปี และส่งผลต่อล าดับที่ของเขตพื้นที่การศึกษา มีการพัฒนาขึ้นจากล าดับที่ 68 
(ปีการศึกษา 2554) เป็นล าดับที่ 26 (ปีการศึกษา 2555) และเป็นล าดับที่ 14 (ปีการศึกษา 2556) ตามล าดับจากทั้งหมด 183 
เขตพื้นที่การศึกษา 

   7) ผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกลไกเชิงระบบมีนวัตกรรมที่ใช้
ในกลไกเชิงระบบ คือ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ
จตุภาคีตามกระบวนการบันได 6 ขั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
3. การอภิปรายผล 

3.1 จากผลการวิจัย พบว่า กลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี 
ใช้คณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากคณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย นักวิจัยทางสาขาวิชาการศึกษา ซึ่งมี
บทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับนักวิจัยในโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบุรี 
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3.2 จากผลการวิจัย พบว่า กลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ใช้คณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากคณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย นักวิจัยของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับนักวิจัย
ในโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1  

3.3 จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุกช้ันปี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ สูงขึ้น อันเนื่องมาจากการอ่านและการเขียนภาษาไทยเป็นทักษะของผู้เรียนที่เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ สูงขึ้นได้ 

3.4 จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้สูงขึ้น 
สืบเนื่องจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จะช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างตรงประเด็นมากที่สุด เมื่อครูใช้
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนจึงเป็นวิธีการที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีที่สุด 
4. ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 

 4.1.1 จากผลการวิจัยพบว่า กลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมี
คณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งเป็นแม่ข่ายของเครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี ควรมีการด าเนินการขับเคลื่อน
ระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีกับสถานศึกษาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

 4.1.2 จากผลการวิจัยพบว่า กลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการวิจัยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ควรมีการด าเนินการขับเคลื่อนระบบเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มสถานศึกษา
ให้มากขึ้น 

 4.1.3 จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ผู้เรียนจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สูงขึ้นได้ ดังนั้น สถานศึกษาต่าง ๆ ควรมีการแก้ไขปัญหาเรื่องการอ่านและเขียนไม่คล่องให้กับ
นักเรียนทุกคนที่มีปัญหานี ้

 4.1.4 จากผลการวิจัย พบว่า การแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้การวิจัยในช้ันเรียน จะส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นครูทุกคนควรมีการใช้การวิจัยในช้ันเรียนแก้ปัญหาที่พบกับผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 

4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 4.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนของครูที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบให้ค าปรึกษาและติดตามช่วยเหลือ

ครูในสถานศึกษา 
5. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกเชิงระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการวิจัยจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งวิจัยแห่งชาติ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติที่ได้
พิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง 

 
 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

27 

6. เอกสารอ้างอิง 
เกษม  วัฒนชัย.  (2545).  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
อมรวิชช์  นาครทรรพ.  (2558).  สรุปแนวทางการปฏิรูปเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประชุม

คณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ.2/2558. ถ่ายส าเนา. 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

28 

การใช้ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
The Using of Pomotion Scicence Process Skill Activity Packages of Student Grade 4 

กุลวดี  ปรีชา และรองศาสตราจารย์ ณรัณ ศรีวิหะ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยตาปี ที่ 8/151 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย 

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  091-8214942 kunlawadee0018@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยผู้เรียนเป็นผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 จ านวน 14 คน ใช้เวลาในการทดลอง 20 ช่ัวโมง ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริม
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ ทดสอบก่อนเรียน ศึกษาบัตร
เนื้อหา ปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรม ตอบค าถามจากบัตรค าถาม ทดสอบหลังเรียนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเช่ือมั่นเท่ากับ .78  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก ่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และมีประสิทธิภาพ 

เท่ากับ 81.07/80.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
2.  หลังจากการใช้ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงาน ซึ่งมีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 26.45 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมโครงงาน, ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

Abstract 
The purposes of this study were to 1) to develop Activity Package of Science Process Skill Project for 

Grade 4 student to meet the criterion 80/80, 2) to investigate the students’ skill before and after using the 
Activity Package. The sample are 14 Grade 4 students who are studying in the second semester of the 
academic year of 2013 in Huaysaikaw School, Suratthani Primary Educational Service Area Office 2.  It took 20 
hours to conduct learning management by using the Activity Package. The instruments used for data collection 
were the Activity Package of Science Process Skill Project for Grade 4 student, the exercise test confidence 
equals .78. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

The results of this research revealed that 
1. The Activity Package of Science Process Skill Project for Grade 4 students approving by 3 

specialists was excellent advantage. It had the efficiency criterion at 81.07/80.71 which was higher than the set 
criterion.  

2.  The Science Process Skill of Grade 4 students after using the Activity Package was higher than that 
of before using.  
Keyword : Packages, project, Science Process Skills 
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1.  บทน า 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
  วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในโลกสังคมปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคน ทั้งใน
การด ารงชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์มีส่วนในการพัฒนามนุษย์ ทั้งความเจริญ
ทางวัตถุและทางด้านจิตใจ ท าให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ รวมทั้งวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่ง
เป็นสังคมแห่งความรู้ที่ทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ (2551)  
  การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่า ยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายหรือมีปัญหา เนื่องจากในการสอน
วิทยาศาสตร์ครูจะเน้นเนื้อหามากเกินไป นักเรียนไม่ค่อยได้ปฏิบัติการทดลองจริง สอนด้วยวิธีการบรรยาย ไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ท าให้นักเรียนขาดทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคิดค านวณ ทักษะการคิดค านวณ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติและมิติกับเวลา ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูลทักษะการพยากรณ์ และทักษะ
การพยากรณ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ 
O-Nat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 
2556 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ที่ผ่านมาพบว่า มีคะแนนวิทยาศาสตร์เฉลี่ย 33.28 ล าดับที่ 65 จาก 191 
โรงเรียนจะเห็นได้ว่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ ามาก โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว (2556)  
  ผลการศึกษาดังกล่าวจะเห็นว่าการที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถท าได้โดยการใช้
กิจกรรมฝึกทักษะหรือกิจกรรมการทดลองหรือชุดฝึกกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในการใช้ชุดฝึกกิจกรรมนั้น 
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัวเอง โดยได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครบทั้ง 13 ทักษะ ตั้งแต่ทักษะขั้นพื้นฐาน
และขั้นบูรณาการ หรือขั้นผสม และในระหว่างฝึกกิจกรรมนักเรียนต้องคิดควบคู่ไปกับการปฏิบัติกิจกรรมด้วย ดังที่ ยุพา วีระไวทยะ 
และปรีชา นพคุณ (2544) กล่าวไว้ว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝนความคิด
อย่างมีระบบซึ่งสอดคล้องกับที่ วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2534) กล่าวไว้ว่า ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างมีระบบ 
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาชุดกิจกรรมโครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมโดยใช้ความสามารถในการต้องของตนได้ฝึกทักษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบท า
ให้มีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาค้นคว้าโดยตนเองเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติจริงเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ชุดกิจกรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายในการฝึก
ประสบการณ์จริงและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจให้ตรงกับความถนัดทักษะและความสามารถของตนเอง  
 1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.2.1 เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
 1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
  1.3.1  กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับช้ันช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 14 คน 
  1.3.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
   1) ตัวแปรอิสระ 
    การใช้ชุดกิจกรรมโครงงานโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
   2) ตัวแปรตาม 
    2.1) ประสิทธิภาพของการใช้ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
    2.2) ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

30 

  1.3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงช้ันที ่2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
   1) ความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน 
   2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 

กิจกรรมที ่1 ทดสอบการเรียน   
กิจกรรมที ่2 ศึกษาเนื้อหา         
กิจกรรมที ่3 ปฏิบัติการกิจกรรมตามกิจกรรม  
กิจกรรมที ่4 ตอบค าถามตามกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 5 ทดสอบหลังเรียน      

  1.3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาทดลอง 20 คาบ 
คาบละ 60 นาท ีเป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1  กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
  กลุ่มเป้าหมายการวิจัยคือ นักเรียนในระดับช้ันช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 14 คน 
 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
  2.2.1  ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม ดังนี ้ 
   กิจกรรมที่ 1 ทดสอบการเรียน      
   กิจกรรมที่ 2 ศึกษาเนื้อหา      
   กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการกิจกรรมตามกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ 4 ตอบค าถามตามกิจกรรม  
   กิจกรรมที่ 5 ทดสอบหลังเรียน 
   โดยให้สอดคล้องโครงสร้างหลักสูตรน าเนื้อที่ได้มาว่างเนื้อหาแล้ว จัดท าแผนการสอนพร้อมใบความรู้และ
แบบทดสอบให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อเป็นแนวการทางในการออกแบบชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริม  ทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์เสนอต่อผู้เชียวชาญด้านเนื้อหา เพื่อท าการตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้อง และความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา และน าข้อบกพร่องมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
  2.2.2  แบบทดสอบ ทักษะกระบวนวิทยาศาสตร์ 
   แบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ ของชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 30 ข้อ 
  2.2.3  แบบประเมิน ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ วิเคราะห์เนื้อหา ความสมบูรณ์ของแบบประเมิน คุณภาพของการประเมิน และความสอดคล้องเหมาะสมของ
แบบประเมินเป็นรายข้อและล าดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาของชุดกิจกรรมโครงส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
 2.3  การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
  2.3.1  ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
   น าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมโครงงานในด้านการใช้ภาษา ออกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ การใช้ภาพประกอบ จากนั้นน าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ โดยมีเกณฑ์ยอมรับ 3.5 ขึ้นไป (ดีขึ้นไป) 
แล้วทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 /E2 (80/80) ดังนี ้
   1) ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ จ านวน 3 คน 
พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นว่าคุณภาพของบทเรียนโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมากที่สุดเมื่อพิจารณาแต่ละ
รายการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดีมากที่สุด   
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   2) ทดลองแบบกลุ่มย่อยไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปลายคลอง จ านวน 9 คน 
พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 86.30 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 82.78 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
   3) การทดลองภาคสนามไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม จ านวน 30 คน 
พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 83.11 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 81.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
   4) น านวัตกรรมที่สมบูรณ์ไปใช้ต่อไป  
  2.3.2  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
   น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา ซึ้งผู้เช่ียวชาญ วิเคราะห์ 
โดยใช้ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจากนั้น น าผลมาพิจารณาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญไปหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ซึ่งควรมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ หรือมากกว่า .50 จึงถือว่าค าถามนั้นเป็นตัวแทนของลักษณะกลุ่มพฤติกรรม
ที่วัด 
   1) น าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียนประชาวงศา
ราม จ านวน 30 คน  
   2) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 - .80 และค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป พร้อมทั้งความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งชุดมีค่าเท่ากับ .787  
3.  ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
ตารางที ่1  ผลการประเมินประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

พบว่า มีประสิทธิภาพ 81.07/80.71 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
เคร่ืองมือที่ใช้วัด จ านวนกลุ่มประชากร คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 14 80 48.64 81.07 
แบบทดสอบหลังเรียน 14 20 16.14 80.71 
 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 81.07 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้
จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ  80.71 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
 
ตารางที ่2  การเปรียบเทียบความก้าวหน้าในด้านทักษะกระบวนการของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงาน

ส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวนนักเรียน 

(14  คน) 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

(20  คะแนน) 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 

(20  คะแนน) 
คะแนนความก้าวหน้า 

(D) 
รวม 152 226 74 
เฉลี่ย 10.86 16.14 5.29 

ร้อยละ 54.29 80.71 26.45 
  
  จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ท าการทดลองมีทั้งหมด 14 คน นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
54.29 แบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.71 คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 26.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ
ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม 
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ตารางที่ 3  เปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
โครงงาน 

การทดสอบ N µ ∂ 
คะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดกิจกรรมโครงงาน 14 16.21 2.97 
คะแนนเฉลี่ยหลังใช้ชุดกิจกรรมโครงงาน 14 24.14 2.71 
 
 จากตารางที่ 3.3 พบว่า หลังจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 นักเรียนมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน 
4.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
 4.1 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า มีประสิทธิภาพ 81.07/80.71 หมายความว่า การใช้ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการเท่ากับ 81.07 และมีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ เท่ากับ 80.71 แสดงว่า 
ชุดกิจกรรมโครงส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจมีสาเหตุดังนี ้
  4.1.1 ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1. ความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน 2.ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบ และมีวิธีการอย่างเหมาะสม 
คือศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมาย  โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียน
วิทยาศาสตร์ วิสัยทัศน์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คุณภาพผู้เรียน สาระและมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ได้รูปแบบการจักการเรียนรู้แบบโครงงาน Torp & Stage (2002) หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและ
การประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ผ่านการประเมินตรวจสอบคุณภาพ ประเมินความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 
ด้านความเหมาะสมกับหลักสูตร ความเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา เนื้อหา/กิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ความสอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน/ปัญหาและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ ความสอดคล้องของการประเมินผลตามสภาพจริง การใช้ภาษาถูกต้อง/
เหมาะสม/เข้าใจง่าย รูปแบบน่าสนใจ/ตัวอักษร/ภาพประกอบเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ท้ังนี้เพราะได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผ่านการทดลองใช้ 3 ขั้นตอนคือ 
การทดลองกลุ่มเล็ก การทดลองกลุ่มย่อย และการทดลองภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา เนื้อหา รูปแบบตัวอักษร 
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ จันทรา วิเศษกุล และคณะ (2552) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง รักษ์ท่าจีน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเท่ากับ 85.33/84.33 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า 
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวัดเจตคติของนักเรียนที่มี
ต่อการอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง รักษ์ท่าจีน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี ่6 
พบว่านักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 
 4.2  ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า หลังจากเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 นักเรียนมีความสามารถในด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน 
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุดังนี ้
  4.2.1 การสร้างชุดกิจกรรมโครงงานแต่ละกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และมีการท างานกลุ่ม 
อีกทั้งนักเรียนได้เรียนโดยใช้ 1 ชุดประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรมกิจกรรมที่ 1 ทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมที่ 2 ศึกษาเนื้อหา 
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กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติกิจกรรมตามกิจกรรม กิจกรรมที่ 4 ตอบค าถามจากค าถาม กิจกรรมที่ 5 ทดสอบหลังเรียน ซึ่งการเรียน
โดยขั้นตอนเหล่านี้ท าให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ท างานเป็นระบบ ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจ เกิดความสนใจ ท าให้
นักเรียนเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยทับทิม บุญเหลือ (2554) 
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
ก่อนและหลัง พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
5.  ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 5.1  ข้อค้นพบจากการวิจัยได้องค์ความรู้ใหม่คือ การน าชุดกิจกรรมโครงงาน มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
  5.2  งานวิจัยได้ส่งผลการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องของการน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 
  5.3  ครูผู้สอนควรศึกษาคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมโครงงานส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้เขา้ใจก่อนน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน                                                                  
 5.4  ครูควรให้นักเรียนช่วยและปรึกษากันเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างาน และครูควรเสริมแรงและให้ก าลังใจนักเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งผู้มีพระคุณท่านแรกที่ผู้ศึกษาใคร่ขอกราบพระคุณคือ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรัณ ศรีวิหะ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความรู้ ค าแนะน าตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วย
ความเข้าใจใส่ทุกขั้นตอน เพือ่ให้การเขียนวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุด ผู้ศึกษาใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณ ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน นายมาโนชย์ มีดี ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นายยุทธเดช ไชยมงคล 
ต าแหน่งครูช านาญการ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว และนางสาวกิตติยา ด าชะอม ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ที่กรุณา
ให้ค าแนะน า ตรวจสอบสอบแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านปลายคลองโรงเรียน
วัดประชาวงศารามและโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนขอบคุณเพื่อนนิสิตสาขา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยตาปีทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจขอขอบคุณ ครอบครัวและญาติพี่น้องทุกคน 
ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจด้วยดีตลอดมา 
 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเคารพและตอบแทนพระคุณของ
บุพการี ครู อาจารย์ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 
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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
A Development of Local Curriculum on Plant in Mangrove Ecosystem 
in Bangtaboon Sub-district, Ban Laem District, Phetchaburi Province 

By Participatory Action Research 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้ท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ 2) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน อ าเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 1 คน ครู จ านวน 3 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) จ านวน 22 คน  
ผู้รู้ในชุมชน จ านวน 7 คน  ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 96 คน  ผู้น าชุมชน จ านวน 4 คน  นักวิชาการ จ านวน 5 คน  เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดย การสนทนากลุ่ม การส ารวจพื้นที่ การสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกภาคสนาม 
แบบทดสอบ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที และ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) พืชในระบบนิเวศป่าชายเลน ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
มีมากกว่า 50 ชนิด ล าดับของไม้ป่าชายเลนตามธรรมชาติของบางตะบูนนั้น แสมจะอยู่ช้ันแรกถัดไปเป็นโกงกาง ตะบูน ปรง  
2)หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน ประกอบด้วย โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับนักเรียนและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรในท้องถิ่นให้ แก่
นักเรียน 
ค าส าคัญ: องค์ความรู้ท้องถิ่น  หลักสูตรท้องถิ่น  พืชในระบบนิเวศป่าชายเลน 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study a local knowledge based on Plant in mangrove 
ecosystem in Bangtaboon Sub-district, Ban Laem District, Phetchaburi Province and 2) to develop a local 
curriculum on Plant in mangrove ecosystem in Bangtaboon Sub-district by Participatory Action Research. 
The target groups were school administrator, teachers 3 person, and 22 students of prathomsuksa 6 in 
WatPak-aoe School, Local scholars 7 person, parents 96 person, community leaders 4 person and 
scholars 5 person. The method used in this research included focus group, workshop, community survey, 
interview, achievement test data were analyzed by percentage, mean, t-test dependent and using context 
analysis. The results of the research were: 1) Plant in mangrove ecosystem in Bangtaboon Sub-district, Ban 
Laem District, Phetchaburi Province were more than 50 species, mangrove by order of Bangtaboon nature 
were Avicenniaceae was located on the first floor next to Rhizophoraceae, Meliaceae and Pteridaceae, 
respectively. 2) The local curriculum development were getting local curriculum that composed of the 
structure of local curriculum, units of learning and lesson plans. The local curriculum was appropriated 
for students, consistent with the local context, students had more learning achievement and could raise 
awareness of conservation local resources. 
Keyword: Local knowledge based, Local Curriculum, Plant in mangrove ecosystem 
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1.  บทน า 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมาย
หลักด้านการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย ในมาตรา 29 ที่กล่าวถึงการเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา
ระหว่างชุมชน (กรมวิชาการ, 2545 : 5, 15-16) คือ การให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 
  ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นต าบลที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของอาณาเขตอ าเภอบ้านแหลม  
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล  สภาพเป็นหาดโคลนเลนท้ังหมดไม่มีหาดทราย พื้นที่ชายเลนมีลักษณะอันโดด
เด่นแตกต่างจากพื้นที่ชายเลนในพื้นที่อื่นๆ คือ ชายทะเลของพื้นที่นี้มีไหล่ทวีปกว้างและยาวและจัดเป็นเขตทะเลตื้นของอ่าว
ไทยตอนบน  บริเวณชายฝั่งทะเลของพื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่น้ าจืด กับพื้นที่น้ าทะเลจึงท าให้เกิดระบบ
นิเวศน้ ากร่อยขึ้น ท าให้พื้นที่มีธาตุอาหารและอินทรียวัตถุอุดมสมบูรณ์  นอกจากนี้พื้นที่ป่าชายเลนในบริเวณดังกล่าวยังมี
ลักษณะเป็นพ้ืนท่ีงอกใหม่ เป็นทีบ่รรจบของล าน้ าธรรมชาติ แม่น้ าเพชรบุรี และล าคลองบางตะบูน  คลองขุด  คลองยี่สารและ
คลองลัด เป็นต้น ท าให้ลักษณะของพื้นที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากพื้นที่ชายเลนแห่งอื่น (เทศบาลต าบลบางตะบูน, 
2550 : 1-2) 
  วิถีชีวิตของชาวบ้านบางตะบูน ผูกพันเกี่ยวข้องกับป่าชายเลนมาก เนื่องจากทรัพยากรป่าชายเลนเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพการประมง  ชาวบ้านใช้สารสกัดจากต้นตะบูนเพื่อย้อมอวนและแหให้เส้นใยมีความคงทน ล าต้นใช้ท า
โพงพางดักจับปลา, ท าเป็นท่าเทียบเรือ, ท ากระชังเลี้ยงปลา และน าตันโกงกางมาเผาถ่าน  
  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 การจัดการเรียนการสอนยังใช้หลักสูตรแกนกลางทั้งหมด โดยยังไม่มีการน าองค์ความรู้ท้องถิ่นไปสัมพันธ์กับหลักสูตร
แกนกลาง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับโรงเรียนวัดปากอ่าว(ญาณสาครวิทยาคาร) และชุมชนต าบลบางตะบูน โดยใช้รูปแบบวิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้องค์ความรู้ท้องถิ่น และหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน ให้เด็ก
นักเรียนได้เรียนรู้จากการสัมผัสจริง ค้นคว้า ศึกษาองค์ความรู้ในท้องถิ่นและเกิดส านึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลนต าบลบาง
ตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.2.1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้ท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 
   1.2.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) 
 1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
  1.3.1 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้รู้ในชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)          
  1.3.2 เนื้อหาที่น ามาพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  เป็นเรื่องเกี่ยวกับพืชในป่าชายเลนต าบลบางตะบูน  โดยพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นในลักษณะการจัดท ารายวิชาเพิ่มเติมจากสาระพื้นฐานของรายวิชาวิทยาศาสตร์  ตามโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 โดยก าหนดเวลาเรียน 20  ช่ัวโมง/ปีส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในสาระ
ที่ 2  เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มาตรฐานท่ี ว. 2.1 และ ว.2.2  
  1.3.3  พื้นที่ที่ท าการศึกษา คือ ป่าชายเลนบริเวณต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 
1,130 ไร่ ซึ่งอยู่ในหมู่ท่ี 1 บ้านปากอ่าว หมู่ที่ 3 บ้านคลองมอญ และหมู่ที่ 5 บ้านหน้าเหมือง 
  1.3.4  ช่วงเวลาการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน กันยายน 2556 – มีนาคม 2558 
  1.3.5 วิธีการวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  
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2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ มีกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 
 1. การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเข้าใจกับครู และผู้บริหาร และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
 2.   การก าหนดประเด็นศึกษาเกี่ยวกับพืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน ผู้วิจัยและนักวิจัยร่วมจัดสนทนา
กลุ่มร่วมกับผู้รู้ในชุมชน 
 3.   การสร้างเครือข่ายและขอความร่วมมือกับนักวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับพืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบนู 
 ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการวิจัย 
 ระยะที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น มีกระบวนการในการด าเนินการ 3 ขั้น ดังนี ้
 1.  การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับพืชในระบบนิเวศป่าชายเลน ต าบลบางตะบูน  
  1.1 เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบส ารวจสภาพป่าชายเลนต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลในประเด็นสภาพทั่วไปของท้องถิ่นและสภาพป่าชายเลนของต าบลบางตะบูน  2) แบบส ารวจ
พันธ์พืชในป่าชายเลนต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลในประเด็นชนิดของพืชใน
ระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน  3) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบาง
ตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ใช้ส าหรับการวิจัยในประเด็นแนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน 
   1.1.2 น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปใช้ในการศึกษาภาคสนามในพื้นที่ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างระหว่างวันท่ี 20 พฤศจิกายน  - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556  
   1.1.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
             1) แบบส ารวจสภาพป่าชายเลนต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
    2)  แบบส ารวจสภาพป่าชายเลนต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ 
    3)  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. การตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้โดยผู้รู้และนักวิชาการ 
  2.1  น าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาภาคสนามไปตรวจสอบความถูกต้องจากผู้รู้ ชาวบ้านในชุมชน และศึกษาข้อมูล
จากหนังสือและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบการตรวจสอบความถูกต้อง 
  2.2  น าองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชในระบบนิเวศป่าชายเลนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์
นิภา เพชรสม 2)  ศน.รัชนี   ภัตติชาติ 3) นางสมปอง  ม้ายอุเทศ  4)  นายมนัส   มีเอี่ยม และ 5) นางศรีชัง อารมณ์สว่าง 
ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา 
 3.   การปรับปรุงแก้ไของค์ความรู้ท้องถิ่นให้ถูกต้อง 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี มีกระบวนการในการด าเนินการ 3 ขั้น ดังนี ้
 1.  การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1  ท าการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความสอดคล้องกับสาระท้องถิ่นเรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบล
บางตะบูน 
  1.2  ก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน ได้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
  1.3  ก าหนดเวลาในโครงสร้างหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน เพิ่มเติมในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยก าหนดเวลาเรียน 20 ช่ัวโมง/ปี 
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  1.4  ออกแบบและเขียนโครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโครงสร้าง ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ก าหนดการสอนและการวัดผลและ
การประเมินผล 
  1.5  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ โดยมีการวางแผนจัดท าองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ และคัดเลือกเนื้อหาจากองค์
ความรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้  
 2.  การวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญ ก่อนน าไปใช้ โดยมีการวิพากษ์
หลักสูตรในวันที่ 28  กันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งในการวิพากษ์หลักสูตรท้องถิ่นมีผู้เข้าร่วมในการตรวจสอบหลักสูตรท้องถิ่น 
ทั้งหมด 7  ท่าน  
 3.   การปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น มีกระบวนการในการด าเนินการ 2 ขั้น ดังนี ้
 1.  การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น น าโครงร่างหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลน ต าบลบางตะบูน ไป
ทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 22 คน ของโรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาคร
วิทยาคาร) ในระหว่างวันที่  4 พฤศจิกายน 2557 – 20 มกราคม พ.ศ. 2558 ใช้รูปแบบ One Group Pretest-posttest 
Design กลุ่มเริ่มทดลอง (x) หนึ่งกลุ่ม และสังเกตผลสองครั้งก่อน (T1) และหลัง (T2) การทดลอง (มาเรียม นิลพันธุ์, 2547 : 
144) โดยมีวิธีการทดลองดังนี้ 
  1.1 ท าการทดสอบความรู้เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลน ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ก่อนท าการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่น 
  1.2 ท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลน ต าบลบางตะบูน 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จนครบตามหลักสูตร 
  1.3  ท าการทดสอบความรู้เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลน ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
หลังท าการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่นจนครบตามหลักสูตรแล้ว 
  1.4 เครื่องมือท่ีใช้  คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ มีค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.50 ค่าอ านาจจ าแนก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.21 ถึง 0.68 ค่าความเที่ยง (Reliability)  โดยใช้
วิธี K.R. – 20  มีค่าเท่ากับ 0.8959 
  1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลน าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้มาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบค่าที  
 2. การปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น 
 ระยะที่ 4 การจัดการความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น มีกระบวนการในการด าเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี ้
 1.  การประเมินหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในชุมชน ตามแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
 2.  การสนทนากลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 3.  การเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ท้องถิ่น โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ และแผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ณ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)   
3.  ผลการวิจัย 
 3.1 การศึกษาองค์ความรู้ท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลน ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า  
  3.1.1 สภาพทั่วไปของท้องถิ่นและสภาพป่าชายเลนของต าบลบางตะบูน มีข้อมูลหลักฐานตั้งแต่สมัยสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของอาณาเขตอ าเภอบ้านแหลม  ช่ือของต าบลบางตะบูน ตั้งช่ือตาม “ต้นตะบูน” ซึ่งมีอยู่ใน
บริเวณที่ตั้งต าบล รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชาวบ้าน จะปลูกบ้านอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเป็นส่วนมาก การท าประมงมี 2 แบบ คือ ท า
การประมงชายฝั่ง ใช้แหล่งน้ าธรรมชาติใน ทะเล และประมงแบบพัฒนา  โดยการขุดบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล และมีการปลูกไม้ผลบ้าง
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เล็กน้อย  มีพื้นที่ป่าชายเลน  11,291 ไร่  มีพืชที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลน 50  กว่าชนิด พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและเป็นที่ราบชายฝั่ง
ทะเล มีน้ าท่วมถึง ดินเป็นดินเลน         
  3.1.2  ชนิดและการด ารงชีวิตของพืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน  ล าดับของไม้ป่าชายเลนตาม
ธรรมชาติของบางตะบูน ช้ันแรกจะเป็น แสม ถัดไปเป็นโกงกาง ตะบูน ปรง พื้นที่ป่าชายเลนจะแบ่งเป็นโซน น้ าเค็มแต่แข็ง 
น้ าเค็มปานกลาง น้ าเค็มอ่อนเลน แสมจะเติบโตดีในโชนน้ าเค็มอ่อนเลน ตะบูนจะอยู่ในโซนพื้นดินแข็ง ดังนั้นตะบูนจะอยู่
บนสุด  
  3.1.3  แนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน กิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน
ต าบลบางตะบูน คือ การเพิ่มขึ้นจ านวนพื้นที่ป่าชายเลนโดยการปลูกป่า รองลงมาคือ การก าหนดพื้นท่ีป่าชายเลนเป็นพ้ืนท่ีการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของต าบล และการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน การรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ การจัดให้มีการติดตาม ดูแล สอดส่องระบบนิเวศป่าชายเลน การป้องกันไม่ให้มีการท าลายป่าชายเลน และการควบคุม
การจับสัตว์บริเวณป่าชายเลนให้เหมาะสม 
  3.1.4 หนังสือองค์ความรู้ท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน ประกอบด้วยเนื้อหา 4 บท 
ได้แก่ บทที่ 1 บริบทของต าบลบางตะบูน  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี   บทที่ 2  ระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบาง
ตะบูน บทที่ 3  พันธ์ไม้ป่าชายเลนต าบลบางตะบูน และบทที่ 4  ความส าคัญ ประโยชน์และการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน
ต าบลบางตะบูน     
 3.2 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า 
  3.2.1 ผลการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
   1) โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน โครงสร้าง ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ องค์ประกอบ
หน่วยการเรียนรู้ การวางแผนจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ก าหนดการสอน การวัดผลและการประเมินผล และแผนผัง
แนวความคิด  
   2) หน่วยการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักป่าชายเลนบ้านเรา 
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ย่อย 2 หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้จัก เข้าใจไม้ป่าชายเลน ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ย่อย 
3 หน่วย และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รู้จัก ร่วมด้วย ช่วยกัน รักษ์ป่าชายเลนบางตะบูน ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ย่อย 2 
หน่วย  
   3) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 9 แผน ตามหน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาในการสอนทั้งหมด 20 
ช่ัวโมง โดยองค์ประกอบของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ 
แนวการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล บันทึกผลหลังการสอน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และ
แบบฝึกหัดทบทวน 
  3.2.2 ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
   1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ได้ดี สามารถใช้สื่อจากแหล่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มี
ความสนใจ มีความกระตือรือร้น โดยเฉพาะการออกไปส ารวจนอกสถานท่ี 
   2) ด้านการใช้สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ นักเรียนสนใจในสื่อท่ีเป็นรูปภาพและมีสีสันมากกว่าที่เป็น
ตัวหนังสือ โดยเฉพาะรูปภาพชนิดของพืชป่าชายเลนแต่ละชนิด นักเรียนชอบที่จะไปศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้จากสถานท่ีจริง 
มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็นครูสอนร่วมในการส ารวจป่าชายเลนและพืชป่าชายเลนต าบลบางตะบูน 
   3) ด้านการวัดและประเมินผล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
  3.2.3 ผลการจัดการความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น 
   1) การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้ มีความเหมาะสมในทุก
ด้านและสามารถน าไปปฏิบัติได้ หน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสม มีความชัดเจนของหัวข้อ การก าหนดเนื้อหาเหมาะสมกับ
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ระดับชั้นของผู้เรียนชัดเจน การจัดเรียงล าดับเนื้อหาวิชา ก าหนดรายละเอียดได้ครอบคลุมเนื้อหา และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมทั้งทางด้านการจัดเรียงล าดับเนื้อหาวิชา การแบ่งเวลาในเนื้อหาสาระ ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์กับเนื้อหา การก าหนดเนื้อหาและคาบเวลาในแต่ละแผน กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา มี
ความเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน        
   2) การสนทนากลุ่ม ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม เห็นว่ามีความเหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพของ
ท้องถิน่และวิถีการด ารงชีวิตของท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักทรัพยากรในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจความเป็นชุมชนท้องถิ่น 
และสร้างจิตส านึกรักท้องถิ่น เนื้อหามีความถูกต้อง และเหมาะสมกับผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้พืชใน
ระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูนในท้องถิ่น หลักสูตรท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ ทั้งในด้านโครงสร้างหลักสูตรสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ในระบบนิเวศป่า
ชายเลน ได้สัมผัสและลงพื้นที่ในการส ารวจจากสภาพแวดล้อมจริง สามารถสร้างท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรในท้องถิ่น ความรู้ที่ได้จากองค์ความรู้ สามารถน าไปเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นแนวทางใน
การดูแลรักษาและอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูนให้เกิดกับเยาวชนและคนในต าบล จึงควรด าเนินการจัดท า
และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป 
4.  อภิปรายผลการวิจัย 
 4.1 สภาพทั่วไปของท้องถิ่นและสภาพป่าชายเลนของต าบลบางตะบูน ต าบลบางตะบูน สอดคล้องกับข้อมูลของ 
เทศบาลต าบลบางตะบูน (2550 : 11) 
 4.2 ล าดับของไม้ป่าชายเลนตามธรรมชาติของบางตะบูน ช้ันแรกจะเป็น แสม ถัดไปเป็นโกงกาง ตะบูน ปรง พ้ืนท่ีป่าชาย
เลนจะแบ่งเป็นโซน น้ าเค็มแต่แข็ง น้ าเค็มปานกลาง น้ าเค็มอ่อนเลน แสมจะเติบโตดีในโชนน้ าเค็มอ่อนเลน ตะบูนจะอยู่ในโซน
พื้นดินแข็ง สอดคล้องกับการวิจัยของ ทิพวรรณ  ภู่นาค (2553 : 98) เรื่อง การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชน 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองลัด ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ทรัพยากรป่าไม้ของป่าชายเลน
บ้านคลองลัดยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ประกอบด้วยพันธ์ไม้ป่าชายเลน ประมาณ 15 ชนิด มีทั้งพรรณไม้ที่เกิดขึ้นเอง 
และพันธ์ไม้ที่ชาวบ้านหรือคนจากนอกชุมชนร่วมกันปลูก 
 4.3 แนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน กิจกรรม การเพิ่มขึ้นจ านวนพื้นที่ป่าชายเลนโดยการ
ปลูกป่าชายเลน การก าหนดพื้นท่ีป่าชายเลนเป็นพ้ืนท่ีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของต าบล การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่า
ชายเลน การรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ การจัดให้มีการติดตาม ดูแล สอดส่องระบบนิเวศป่าชายเลน การ
ป้องกันไม่ให้มีการท าลายป่าชายเลน และการควบคุมการจับสัตว์บริเวณป่าชายเลนให้เหมาะสม สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
ทิพวรรณ  ภู่นาค (2553 : 98) พบว่า แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชน คือ ส่งเสริมให้ชุมชนส านึกการมีส่วน
ร่วม ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน การอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยค านึงถึงฐานทรัพยากรชุมชนเป็น
หลัก  
 4.4 ผลการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  โครงสร้าง
หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โครงสร้าง ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น ค าอธิบายรายวิชา หน่วย
การเรียนรู้ องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ การวางแผนจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ก าหนดการสอน การวัดผลและ
การประเมินผล และแผนผังแนวความคิด สอดคล้องกับแนวทางของ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 92) 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน ประกอบไปด้วย 9 แผน ตามหน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาในการสอน
ทั้งหมด 20 ช่ัวโมง โดยองค์ประกอบของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เนื้อหาสาระ แนวการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล บันทึกผลหลังการสอน ใบความรู้ ใบ
กิจกรรม และแบบฝึกหัดทบทวน สอดคล้องกับงานวิจัยของ แมนสรวง เพ็งนู (2546 : 68) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรป่าชาย
เลนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  พบว่า นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เห็นด้วยกับการให้มีหลักสูตรป่าชาย



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

41 

เลนท่ีมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับป่าชายเลน สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารในป่า
ชายเลน ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน และการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการ
ปฏิบัติจริง โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภัทร  ศิลปศร  (2553 : 87-89) เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องสัตว์ที่อาศัยในระบบนิเวศป่าชายเลน ต าบลปากทะเล อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีโดย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม พบว่า การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องสัตว์ที่อาศัยในระบบนิเวศป่าชายเลน 
ต าบลปากทะเล ประกอบด้วย โครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.5  ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น ที่พบว่า ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้ดี สามารถใช้สื่อจากแหล่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีความสนใจ มี
ความกระตือรือร้น โดยเฉพาะการออกไปส ารวจนอกสถานท่ี นักเรียนสนใจในสื่อท่ีเป็นรูปภาพและมีสีสัน นักเรียนชอบที่จะไป
ศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้จากสถานท่ีจริง มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็นครูสอน และค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  แสดงว่าหลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลนต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ
น าไปใช้ได้จริง พบว่า คะแนนความรู้ความเข้าใจ เรื่องป่าชายเลน ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังใช้หลักสูตรสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้หลักสูตร นักเรียน
ปฏิบัติงาน ด้วยความสนใจ ตั้งใจ รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามขั้นตอน สนุกสนาน พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4.6  ผลการจัดการความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น พบว่า โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้ มีความเหมาะสมในทุกด้านและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้  หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อมีความเหมาะสมชัดเจน การก าหนดเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน การจัด
เรียงล าดับเนื้อหาวิชา ก าหนดรายละเอียดได้ครอบคลุม และสามารถน าไปปฏิบัติได้ แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสม
ทั้งทางด้านการจัดเรียงล าดับเนื้อหาวิชา การแบ่งเวลา การก าหนดเนื้อหาและคาบเวลาในแต่ละแผน กิจกรรมการเรียนการ
สอน มีความเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าไปปฏิบัติได้ หลักสูตรมีความเหมาะสม หลักสูตรมีเนื้อหาเข้าใจง่าย น่าสนใจ สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ และ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสม   มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์นิภา เพชรสม ศน.รัชนี  
ภัตติชาติ คุณสมปอง ม้ายอุเทศ คุณมนัส   มีเอี่ยม คุณศรีชัง อารมณ์สว่าง  ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการ
วิจัย  คุณพิชัย นิลสลับ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากอ่าว คุณยุทธนัย ธาราบัณฑิต เจ้าหน้าที่ตรวจป่าไม้จังหวัด
สมุทรสงคราม คุณไสว วงศ์สมุทร กรรมการศึกษาโรงเรียนวัดปากอ่าว ฯ และคุณสมพงษ์ สังวาลเพชร อดีตก านันต าบลบาง
ตะบูน ที่กรุณาวิพากษ์หลักสูตรท้องถิ่น ขอขอบคุณครูระเบียบ  เจริญเร็ว ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณ
สาครวิทยาคาร) ผู้วิจัยร่วม และขอขอบคุณผู้ปกครอง รวมถึงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาคร
วิทยาคาร)  
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การพัฒนาทักษะการเขียนภาพสามมิติโดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์ครายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 

The Development of the stereograph writing skill using Solid Works, Engineering 
Drawing Course, Vocational Certificate level 1 

นายชัยวัฒน์  ริยาพันธ์ 
รองศาสตราจารย ์ดร. ณรณั  ศรีวหิะ 

สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัตาป ีที่ 8/151 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเต้ีย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธาน ี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  081-0886075 chaiwatriyapan@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการเขียนภาพสามมิติโดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์ค 

รายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 
ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อพัฒนาโปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์คเรื่องการเขียน
ภาพสามมิติในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่1ตามเกณฑ์ 80/80 2)
เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาพสามมิติในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีที่1 ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์คโดยท าการทดลองกับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา 2557 ห้อง1/2 จ านวน30 คนซึ่งได้มาด้วยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม 
(sample random sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาพสามมิติ 2)แบบประเมิน
คุณภาพนวัตกรรมโดยผู้เช่ียวชาญ  3)แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าความเที่ยงเชิงเนื้อหา ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมั่น การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ 
80/80 โดยใช้สูตร E1/E2  ค่าความก้าวหน้า ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า(t-test) ผลการวิจัยพบว่า  1)  โปรแกรม
เขียนแบบโซลิดเวิร์คเรื่องการเขียนภาพสามมิติในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี1 มีประสิทธิภาพ 87.72/83.42 ซึ่งสูงกว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 2) ทักษะการเขียนภาพสามมิติ
ในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่1 ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้
โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์คผลการเปรียบเทียบทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
ค าส าคัญ: วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น, ภาพสามมิติ, โปรแกรมโซลิดเวิร์ค, ทักษะการเขยีนภาพสามมิติ 

ABSTRACT 
 The main purpose of this study were to find out the result of the Development of  stereograph 
writing skill using the Solid Works, Engineering Drawing Course, Vocational Certificate level 1 in Suratthani 
College of Technology locating in1 Village no. 1, Bangkung Sub-District, Muang District, Suratthani Province. 
The other purposes were to 1) The Develop the stereograph writing skill using SolidWorks, Engineering 
Drawing Course, Vocational Certificate level 1 to meet the criterion 80/80 2) To investigate the students’ 
skill before and after using Solid Works. The sample random samplings are 30 Vocational Certificate level 
1 students who studying in room 1/2 of the academic year of 2014 in Suratthani College of Technology. 
The tool used for the research were 1) the skill exercise tests of stereograph writing 2) the quality 
assessment of the tests conducted by a specialist 3) the questionnaire exploring the students’ opinion to 
the tests. The statistics used in analyzing data were IOC, Reliability, the efficiency criterion at 80/80 with 
E1/E2, d%, mean, standard deviation and t-test. The study is revealed that : 1) The Development of 
stereograph writing skill using the Solid Works, Engineering Drawing Course, Vocational Certificate level 1 
had the efficiency criterion at 87.72/ 83.42  which was higher than the set criterion. 2) The skill of 
stereograph writing after using the Solid Works of Vocational Certificate level 1 students was significantly 
higher than that of before using at .01. 
Keyword: Engineering Drawing, stereograph, Solid Works program, stereograph writing skill 
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1.  บทน า 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดเตรียมแรงงานคุณภาพให้ตรงตามความต้องของภาคอุตสาหกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาจึงต้องพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่สามารถปฏิบัติได้จริงจึงจะท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่โลกของอาชีพ 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นหลัก สูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับฝีมือตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  เช่นเดียวกับวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเป็นหัวใจที่ส าคัญของงานช่างอุตสาหกรรม
ทุกสาขา ที่ต้องการจะผลิตชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็จะต้องมีแบบงานเป็นหลักท าให้ผู้ผลิตหรือผู้สร้างเข้าใจ
และจินตนาการเห็นรูปร่าง ขนาดและวัสดุสิ่งเหล่านั้นได้ งานเขียนแบบจึงมีความส าคัญกับวิศวกรผู้ออกแบบและช่างเขียน
แบบเป็นอย่างมากเปรียบเสมือนแผนที่น าทางเพื่อไปสู่จุดหมายได้อย่างถูกต้อ งตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และเกิดความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตก าลังคนระดับฝีมือท่ีมี สมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถ น าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของ
ตน ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบันสถานศึกษาหน่วยงาน 
สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆทั้งในระดับชุมชนระดับท้องถิ่นแลระดับชาติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติต่อไป 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยนี้ท าให้การเขียน แบบต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงกล่าวคือจาก อดีตเราจะเขียน
ช้ินงานลงในกระดาษเท่าน้ันแต่ปัจจุบันสามารถ ออกแบบช้ินงานต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นยังไม่เพียงพอต่อความต้อง 
การของนักออกแบบเพราะสมัยแรกๆการแสดงผลยังเป็น 1 มิติและ 2 มิติอยู่ ต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบจน
สามารถแสดงผลได้3 มิติและแอนนิเมช่ันแต่การเขียนแบบก็ยังมีความส าคัญกับผู้ที่เป็นวิศวกร ผู้ออกแบบและช่างโดยก่อนที่
นักออกแบบจะสามารถสร้างผลิต ภัณฑ์ได้ จะต้องคิดหรือจิตนาการจนเห็น“ภาพ”ของผลิต ภัณฑ์ หรือช้ินงานนั้นเสียก่อน 
หลังจากนั้นจึงจะถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาในกระดาษเขียนแบบอย่างคร่าวๆ ด้วยการสเก็ตตามหลักการเขียนแบบแต่ถ้าเรา
ถูกก าหนดให้เขียนแบบตามมาตรฐานอันหนึ่งอันใดแล้ว ก็จะเข้าใจตรงกันและมีแนวทางการเขียนแบบ -อ่านแบบที่ตรงกันใน
เรื่องการ อ่านแบบ เขียนแบบ และก่อนท่ีจะมาถึงระดับมืออาชีพได้ต้องมีทักษะพื้นฐานความช านาญเป็นอย่างดีและเกือบทุก
บริษัททางวิศว กรรมในขณะนี้ได้น าโปรแกรมช่วยเขียนแบบ/ออกแบบ มาใช้แทนการเขียนแบบด้วยมือแต่หลักการพื้นฐานใน
การเขียนแบบก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนแบบเป็นคุณสมบัติของนักเขียนแบบคุณสมบัติหนึ่งที่
ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง 

วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เป็นวิชาหนึ่งที่จัดอยู่ในวิชาปรับพื้นฐานที่จัดอยู่ในรายวิชาบังคับของหมวดวิชาชีพ
พื้นฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการจัดการเรียนตามแบบฝึกหัดและใบงานท่ีก าหนด ให้นักเรียนท่ีเข้ามาเรียนในวิชานี้
ส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกัน ท้ังเรื่องระดับความรู้ ระดับความสามารถ และทักษะในงานช่าง โดยที่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนใน
หมวดวิชาชีพน้ี จะได้รับการฝึกทักษะ การสร้างความมีระเบียบ มีวินัย การตรงต่อเวลา ซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาเรียนจะสามารถ
น าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในสาขางานของตนเองได้ แต่ผลการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาเขียน
แบบเทคนิคเบื้องต้นมีทักษะที่อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ นักเรียนมีความสามารถในการเขียนแบบในเรื่องของภาพสามมิติ
ยังไม่ดีพอและใช้เวลาในการเขียนภาพเป็นเวลานานและภาพที่ออกมามีการผิดหลายจุด ซึ่งนักเรียนยังไม่เข้าใจในหลักการ
เขียนที่ถูกต้องอย่างแท้จริง มีการใช้เครื่องมือท่ีไม่ถูกต้อง ไม่สามารถจินตนาการ การมองภาพในการเขียนภาพสามมิติที่ถูกต้อง
ยังมีความสับสน ในการใช้ฉากในการเขียนแบบ และอีกส่วนคือนักเรียนยังท างานสกปรกอันเนื่องมาจากการเขียนผิดแล้วลบ 
การเขียนผิดแล้วลบเป็นเพราะว่าการมองภาพของนักเรียนยังไม่สามารถจินตนาการ การมองภาพ เช่นภาพที่ซับซ้อน การเขียน
ภาพจากโซเมตริกให้เป็นภาพออบลิคและการเขียนจากภาพออบลิคให้เป็นภาพไอโซเมตริก ยังขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น
การฝึกทักษะเหล่านี้จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนมากและต้องลงมือปฏิบัติจึงจะเกิดความเข้าใจ และทักษะของการเขียนภาพที่
ถูกต้อง และสามารถเขียนภาพให้ได้ตามแบบโดยใช้เวลาน้อยที่สุด และลดภาระงานในการเขียนลงได้ และสิ่งที่ตามมาคือ 
ความถูกต้องของงานที่ท ามีความถูกต้องตามแบบ และแบบที่เขียนมีความสะอาด ซึงปัญหาเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอน ในวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นมาก จึงส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยที่ต่ าทางผู้วิจัยจึงหา
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แนวทางแก้ไขโดยการฝึกการมองภาพโดยจะน าโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนในรายวอ
ชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

จากปัญหาในเรื่องการเขียนภาพสามมิติของนักเรียนถ้าปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไขจะท าให้นักเรียนที่เรียนวิชา
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นมีทักษะที่อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจนักเรียนไม่เข้าใจในหลักการเขียนภาพที่ถูกต้องนักเรียนยัง
ขาดทักษะการเขียนภาพ เช่นภาพที่ซับซ้อน การเขียนภาพไอโซเมตริกให้เป็นภาพออบลิคและการเขียนภาพออบลิคให้เป็น
ภาพไอโซเมตริกยังขาดทักษะในการเขียนภาพสามมิตินวัตกรรมที่ผู้วิจัยสนใจใช้ในการแก้ปัญหาคือบทเรียนส าเร็จรูปการใช้
โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์คที่ใช้ในการเรียนการสอน เรื่องภาพสามมิติในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมการ
เขียนภาพสามมิติโดยใช้โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์คมาช่วยสอนในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนได้มี
ทักษะการเขียนภาพสามมิติเพิ่มขึ้นในเรื่องของการวาง มุมภาพ ความถูกต้องของงานการเขียนเส้นขอบงาน เส้นก าหนดขนาด 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหลัง จากใช้โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์คมาช่วย
สอน เรื่องภาพสามมิติ โดยผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ฝึกการเขียนภาพสามมิติลงในแบบทดสอบทั้ งก่อนและหลังเรียนโดยดูจาก
เนื้อหาที่ผู้สอนได้สอนและอธิบายไป และเป็นการเสริมแรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น สามารถ
เขียนแบบภาพสามมิติได้ง่ายขึ้น มีทักษะการเขียนภาพสามมิติที่เพิ่มขึ้นโดยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหมวดวิชาชีพนี้จะได้รับ
การฝึกทักษะ การสร้างความมีระเบียบ มีวินัย การตรงต่อเวลา ซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาเรียนจะ สามารถน าความรู้ และทักษะไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในสาขางานของตนเองได้  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยโดยการน าโปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์ค มาใช้ในการเรียนการสอน เรื่องภาพสามมิติ
ในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนภาพของนักเรียนให้เขียนช้ินงานที่ซับซ้ อนได้ง่ายขึ้น
และสามารถเสริมแรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น สามารถเขียนภาพสามมิติได้ง่ายขึ้น มีทักษะ
การเขียนภาพสามมิติเพิ่มขึ้นจากเดิม อันสามารถน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา และเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบซึ่งจะ
สามารถพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถน าไปเป็นกรณีศึกษาและพัฒนา ตลอดจนการ
ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนส าหรับกระบวนวิชาอื่นอันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว
มีคุณภาพช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1  เพื่อพัฒนาโปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์คเรื่องการเขียนภาพสามมิติในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี1ตามเกณฑ์ 80/80 

1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาพสามมิติ ในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1ก่อนเรียนและหลังเรียนจากใช้โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์ค 
 1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากร นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา 2557 
จ านวน 90 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างจากนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่1วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ปี
การศึกษา 2557 ปวช.ห้อง1/2 จ านวน 30 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (sample random sampling ) 
 1.3.2  ตวัแปรที่ศึกษา 

 1)   ตัวแปรอิสระ 
  การใช้โปรแกรมเขียนแบบโซลดิเวริ์คเพื่อพัฒนาการเขียนภาพสามมติิ ในรายวิชาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้นส าหรับนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี1ห้อง1/2    
 2)  ตัวแปรตาม 
  ทักษะของผู้เรียนโดยการใช้โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิรค์เรื่องภาพสามมิติในรายวิชาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี1ห้อง1/2 
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 1.3.3   เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือสาระการเรียนรู้ที่ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องภาพสามมิติส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ประกอบด้วย 

1)  เรื่องความหมายของภาพสามมิติ  
2)  เรื่องภาพสามมิติแบบ ออบลิก  
3)  เรื่องภาพสามมิติแบบไอโซเมตริก  
4)  เรื่องภาพสามมิติแบบไอโซเมตริกช้ินงานผิวเอียง  

1.3.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยจะท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาในการทดลอง 16 ช่ัวโมง 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา 2557 จ านวน 90 คน 

กลุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างจากนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี1วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา 
2557 ปวช.ห้อง1/2 จ านวน 30 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (sample random sampling) 

2.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีดังนี ้
  2.2.1 โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวริ์ค 

2.2.2 แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาพสามมิตริายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
2.2.3 แบบประเมินโปรแกรมเขียนแบบโซลดิเวิร์คในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  

2.3  การหาคณุภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
  2.3.1  น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อประเมินคุณภาพของด้านเนื้อหา ด้านการด าเนินเรื่องและแบบทดสอบ
วัดทักษะการเขียนภาพสามมิติของการใช้โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์คจากนั้นน าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพขอ ง
ผู้เชี่ยวชาญโดยมีเกณฑ์ยอมรับ 3.5 ขึ้นไป (ดีขึ้นไป) แล้วทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 / E2 (80 /80) ดังนี ้
          1)  ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งไปทดลองกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีจ านวน 3 คน พบว่าในภาพรวมและรายด้าน นักเรียนมีความคิดเห็นว่าโปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์ค
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาพสามมิติในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 อยู่ในระดับ
ดีมากท่ีสุด 
          2)  ทดลองแบบกลุ่มย่อยไปทดลองกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
ราษฎร์ธานี จ านวน 9 คน พบว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 82.22 และร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 85.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
          3) การทดลองภาคสนามไปทดลองกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
ราษฎร์ธานี จ านวน 30 คน พบว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 85.17 และร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 83.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
           4) น านวัตกรรมที่สมบูรณ์ไปใช้ต่อไป  
      2.3.2  น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา จากนั้นน าผลมา
พิจารณาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งควรมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ หรือมากกว่า .50 
จึงถือว่าแบบทดสอบนั้นสามารถน าไปใช้ได้    

        1)  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนจ านวน 30 คน 
  2)  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง.20 -.80 และค่า

อ านาจจ าแนกตั้งแต่.20 ขึ้นไปพร้อมท้ังความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งชุดมีค่าเท่ากับ.759 
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3.  ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

3.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาทักษะการเขียนภาพสามมิติโดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์ควิชาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี1พบว่ามีประสิทธิภาพ87.72/ 83.42ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

3.2 การเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาพสามมิติในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนจากใช้โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์คพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยผลการพัฒนาทักษะเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
4.  อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนภาพสามมิติโดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์ครายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี1มีการสรุปผลการอภิปรายผลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 4.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาทักษะการเขียนภาพสามมิติโดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์ควิชาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี1พบว่ามีประสิทธิภาพ87.72/ 83.42 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
ที่ตั้งไว้ท้ังนี้อาจมีสาเหตุดังนี ้
  4.1.1  ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบและมีวิธีการอย่างเหมาะสมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556  ผ่านการประเมินตรวจสอบคุณภาพประเมินความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญด้านความเหมาะสมกับหลักสูตร
ความเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา เนื้อหา/กิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และ
ได้ผ่านการทดลองใช้ 3 ขั้นตอนคือการทดลองกลุ่มหนึ่งต่อหนึ่ง การทดลองกลุ่มย่อย และการทดลองภาคสนาม เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเวลา เนื้อหา รูปแบบตัวอักษร กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้เหมาะสม
ยิ่ง ขึ้น แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรีย์พร ชินบูรณ์ (2552) 

4.2  การเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาพสามมิติในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนจากใช้โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์ค พบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลการพัฒนาทักษะเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยผลการพัฒนาด้านทักษะหลังใช้
โปรแกรมโซลิดเวิร์ครายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ผลการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อที่2ทั้งนี้อาจมี
สาเหตุดังนี ้

4.2.1  การพัฒนาทักษะการเขียนภาพสามมิติโดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์ค มีขั้นตอนที่ชัดเจนเช่น เนื้อหา ภาษา และ
การสร้างรูปสามมิติ ที่ใช้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน ก าหนดจุดประสงค์ไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหามีรูปแบบที่หลากหลาย มี
รูปภาพประกอบเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ การสอนโดยใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์ครายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี1 เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่จากการเรียนการสอนตามปกติ ช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียน
เกิดความอยากรู้อยากเห็น นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง จนเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเองและหลังจากการใช้
โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์ค นักเรียนมีทักษะการเขียนภาพสามมิติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ.01
ทั้งนี้เพราะประสิทธิภาพของโปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์คเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาพสามมิติ ในรายวิ ชาเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องต้นมีค่าเท่ากับ 87.72/ 83.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 80/80 และเป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรีย์พร ชินบูรณ์ (2552) บัณฑิต พลเพียร (2550) 
5.  ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 5.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 
  5.1.1  ข้อค้นพบจากการวิจัยได้องค์ความรู้ใหม่คือ การน าโปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์คมาประยุกต์ใช้ในการเขียน
แบบทั้งในรายวิชาเขียนแบบเทเบื้องต้นและเขียนแบบอื่นๆได้ที่ต้องการสร้างขึ้นรูปช้ินงานซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการในการน า
โปรแกรมไปใช้ในรายวิชาอื่นต่อไป 
  5.1.2  งานวิจัยได้ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องของการน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจ าวันและ
น าไปใช้ในกาประกอบอาชีพได้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 
  5.1.3  ครูผู้สอนควรศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์คและจุดประสงค์รายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี1ให้เข้าใจก่อนน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
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  5.1.4  ครูควรให้นักเรียนช่วยและปรึกษากันกันเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างานท าให้นักเรียนสามารถ
ประเมินตนเองได้และครูควรเสริมแรงและให้ก าลังใจนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและมีเวลาให้กับนักเรียนได้ทั่วถึงทุกคน  
 5.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

          5.2.1  ควรน าผลการวิจัยไปต่อยอดในเรื่องของการท าบทเรียนเนื้อหาการเขียนแบบการสร้างรูปภาพโดยที่ใช้
โปรแกรมเขียนแบบควบคู่ไปกับการเขียนแบบด้วยมือเพื่อให้สมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
     5.2.2  งานวิจัยยังขาดความรู้ในเรื่องของเทคนิคการสอนและการใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์คที่จ าเป็นต้องท าต่อในเรื่อง
ของการเพิ่มเทคนิคการสอนแบบต่างๆและการสอนการใช้โปรแกรมแบบมืออาชีพ 
     5.2.3  ควรมีการใช้โปรแกรมโซลิดเวิร์คและประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องการออกแบบในระดับช้ันอ่ืน ๆ 
  5.2.4  ควรมีการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการเขียนภาพสามมิติโดยใช้โปรแกรมเขียนแบบโซลิดเวิร์คโดยใช้กลุ่ม
ทดลองในโรงเรียน หรือวิทยาลัยอื่นๆ เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้ทราบผลในระดับที่กว้างขึ้น 
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แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

A guideline to develop transformational leadership of school administrators under Kamphaeng Phet 
Primary Educational Service Area Office 

ชูศักดิ์  ศุภนคร 1 ปรีชา ปัญญา 2 และ ยุทธนา  หงสไกร3 
1การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทรศัพท์ 0-8170-7166-4 อีเมล choosaksupanakorn2506@gmail.com 

2คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทรศัพท์ 0-8138-6700-7  
3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทรศัพท์ 0-8943-8642-8  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างคือ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 335 คน และผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 2 พบว่า ระดับพฤติกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
2. แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร  เขต  2  พบว่า  
 2.1  ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ผู้บริหารค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความเช่ือมั่น

ในตนเอง และมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม สร้างความรู้สึกให้ผู้ร่วมงานเป็นหนึ่งเดียวกัน 
 2.2  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ

อย่างแน่วแน่ท่ีจะปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ก าหนด อุทิศตนในการท างาน เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมงาน  
 2.3  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใช้วิธีการตั้ง

ค าถามเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน สนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหา 
 2.4  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงานให้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

ใหเ้จริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษได้อย่างเต็มที ่
ค าส าคัญ :  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง,  แนวทางพัฒนา  

Abstract  
The purposes of this research were 1) to study the conditions of transformational leadership of school 

administrators under Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2.  2) to find the guidelines to 
develop transformational leadership of school administrators under Kamphaeng Phet Primary Educational 
Service Area Office 2. The samples consisted of 335 teachers under Kamphaeng Phet Primary Educational 
Service Area Office 2 in the academic year 2013 and 17 experts. The research instruments were a questionnaire 
and interview. The data analyzed using percentage, means and standard deviation. 

The research findings were as follow:  
1. In general, the condition of transformational leadership of school administrators under 

Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2 was at the moderate level. When considering each 
aspect it was found that Idealized Influence and Inspirational Motivation were at the high levels followed by 
Individualized Consideration and Intellectual Stimulation. 

2. The guidelines to develop transformational leadership of school administrators under Kamphaeng 
Phet Primary Educational Service Area Office 2 were as follows :  
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 2.1  For Idealized Influence it was found that the administrators should prefer common interest 
than person interest, should be self-confident and intend to develop good jobs, should be ethical person so it 
could make the staff be entrust and should be confident and make the staff be unified. 

 2.2  For Inspirational Motivation it was found that the administrators should willing to get 
achievement performance, should show own willingness to finish punctual jobs, should devote to work and 
be the good models for staff. 

 2.3  For Intellectual Stimulation it was found that the administrators should allow the staff 
participated in the decision of problem solving, should ask questions to get staff’s opinions, should support 
new initials for problem consideration. 

 2.4  For Individualized Consideration it was found that the administrators should support staff to 
learn new knowledge, should support expert staff to achieve good position, should give a chance for staff to 
show their gifts. 
Keywords : transformational leadership, the guidelines to develop  
 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 โลกในยุคปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกันสูง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ในขณะที่

ประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันนั้น 
เพื่อให้สามารถเอาชนะวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (ภารดี อนันต์นาวี, 2551 : 321) 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในโรงเรียน บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีผลกระทบต่อรูปแบบ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความกระตือรือร้นและลักษณะความคิดของทั้งโรงเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) (สราญรัตน์ 
จันทะมล, 2548 : 24-26) ซึ่งภาวะผู้น าลักษณะนี้ก าลังเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสับสน
อย่างในปัจจุบันนี ้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รอบที่ 2 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 113 โรงเรียน มีผลการประเมินรับรอง
คุณภาพ จ านวน 17 โรงเรียน ไม่รับรองคุณภาพ จ านวน 96 โรงเรียน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2, 2551 : 
ไม่ปรากฏหน้า) ซึ่งผลการประเมินคุณภาพดังกล่าวบ่งบอกชัดเจนว่า ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ ถือว่าการบริหารโรงเรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น ายังมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อน
องค์การใหบ้รรลุเป้าหมายได้ไม่ครบถ้วนในทุกด้าน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
 1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงสภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2   
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 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาสภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ของ Bass & Avolio (อ้างถึงใน สราญรัตน์ จันทะมล, 2548 : 5) ประกอบด้วย องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ 
(4 Is: Four I’s) ดังนี้ คือ 

1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence : II or CL) 
2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) 
3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) 
4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) 

 ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จากสภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยใช้

ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของ Bass & Avolio (อ้างถึงในสราญรัตน์ จันทะมล, 2548 : 5) ตามองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 
4 ประการ (4Is : Four I’s)  

 ขอบเขตด้านประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  
 ขั้นที่ 1 ประชากร เป็นครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  ปีการศึกษา 2556 จ านวน 

198 โรงเรียน จ านวน 2,354 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้จากกลุ่มประชากร จ านวน 335 คน โดยใช้ตารางของเครซี่ มอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970 : 607-610)  

 ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้เช่ียวชาญซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง 
(purposive sampling) จ านวน17 คน  
2. วิธีด าเนินการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ด า เนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ  
ตอนที่ 1  ศึกษาสภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 2  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 335 คน ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ตอนที่  2  แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  คือ  บุคคลที่มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ การบริหารสถานศึกษา และการพัฒนาบุคลากร โดยมี
ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา หรือบริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทในสาขาที่เช่ียวชาญ 
หรือสาขาบริหารการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและหาความถี่  และน าข้อมูลที่ได้มาสร้าง
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3.  ผลการวิจัย  

ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การของการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 สภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 2 ผู้วิจัยด าเนินการโดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ดังนี้ 
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ที่ได้จากแบบสอบถาม 
 3.1.1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  267 คน  (ร้อยละ  79.7) 

มีอายุระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 140  คน (ร้อยละ 41.8) มีอายุราชการ 16-20 ปี จ านวน 160  คน (ร้อยละ  47.8) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน  270  คน (ร้อยละ 80.6) และจ านวนนักเรียนในโรงเรียนต่ ากว่า 121 คน จ านวน 206  คน (ร้อยละ  61.5)  

 3.1.2   สอบถามสภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวมระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ( X =  3.77, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ใน
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ระดับพฤติกรรมมาก ซึ่งมีค่าระดับพฤติกรรมเท่ากันจ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  ( X  = 3.86, S.D. = 0.31)  
และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( X  = 3.86, S.D. = 0.36) รองลงมาได้แก่ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ( X  = 3.73, 
S.D. = 0.87) และการกระตุ้นทางปัญญา  ( X  = 3.54, S.D. = 0.50) ตามล าดับ 

3.2 แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร  เขต  2  พบว่า  

 3.2.1  ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ผู้บริหารค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง และมุ่งมั่นในการพฒันางานให้มีคุณภาพ เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม สร้างความรู้สึกให้ผู้ร่วมงานเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 3.2.2  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่าง
แน่วแน่ท่ีจะปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ก าหนด อุทิศตนในการท างาน เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมงาน  

 3.2.3  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใช้วิธีการ
ตั้งค าถามเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน สนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหา 

 3.2.4  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงานให้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
ให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษได้อย่างเต็มที ่
4.  อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจัย แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผลดังนี้  

4.1 สภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 

 4.1.1  ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ สภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารปัจจุบันผ่านการฝึกอบรมประชุมสัมมนา การฝึกตนเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ เสริมสร้าง
ทักษะการพูด อุทิศตนเปน็แบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เสียสละ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของครูในโรงเรียน 
โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ อินทุอร โควังชัย (2554 :  
112-114) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  4 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แสดงว่าผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน ท าให้บุคลากรยอมรับ เช่ือมั่น ศรัทธา ภาคภูมิใจ
และไว้วางใจในความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับ สุมาลี ละม่อม (2553 :  86) ได้เสนอว่า ผู้บริหารต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการบริหารงาน แสดงเป้าหมายที่ชัดเจนในการท างาน และกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานอุทิศตนท างานเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม ท าให้ผู้ร่วมงานนับถือ ผูกพัน เกิดความจงรักภักดี อยากอุทิศตนท างาน เพื่อให้งานส าเร็จท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่าอยากปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความคาดหวังขององค์การ 

 4.1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ สภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การให้แรงเสริมด้วยค าพูดในด้านบวก ให้ค าปรึกษา แนะน า สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้เห็นถึงประโยชน์ของงานพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อความมั่นคงของอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อนร่วมงานให้มีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานร่วมกันท างานเป็นทีม เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี จึงสร้างแรงบันดาลให้กับครูในการท างานอย่างมี
ความสุข  ซึ่งสอดคล้องกับ นิกร สุขใจ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ โดยภาพรวมของภาวะผู้น าแบบปฏิรูป ครูผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา 
ได้แสดงออกหรือปฏิบัติตามลักษณะภาวะผู้น าในเชิงอุดมคติ เชิงจูงใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจ เชิงใส่ใจรายบุคคล และเชิงกระตุ้น
ปัญญาบ่อยครั้ง  

 4.1.3  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา สภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหาร การค านึงถึงความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ผู้ร่วมงานทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันจึงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้การประชุมร่วมปรึกษาหารือเพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เพิ่มช่องทางการเสนอแนวความคิดที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ สราญรัตน์ 
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จันทะมล (2548 : 21-23) ได้เสนอว่า แนวคิดแรกเริ่มของทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาโดย Burns (1978) ซึ่งได้วิจัย
เชิงพรรณนาในผู้น าทางการเมือง และได้เสนอทฤษฎีผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประเด็นของการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล คือ 
พฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างาน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
มีการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง และเป็นรายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามเป็นรายบุคคล มีการวิเคราะห์
ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน า และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้พัฒนาตนเอง 

 4.1.4  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีระดับ
พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารได้สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้มีการพัฒนาตนเอง สนับสนุนการท างานตามก าลัง
ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจและเสมอภาค  มีความเอาใจใส่ต่อ
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้คลายความกังวลในเรื่องต่างๆ  โดยให้ค าแนะนะ ปรึกษาโรงเรียนอื่น ๆ และน าตัวอย่างมาให้ศึกษาเพื่อใช้เป็น
แนวทางการพัฒนางานและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดบุคคลให้เหมาะสมกับงาน และการท างานร่วมกันและ
การสร้างทีมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ชนาธิป ข่าขันมะลี (2549 : 7) ได้เสนอว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกันกับ
ผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามจุดหมายที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่างในการบริหาร ซึ่งได้แก่ คน (Man)  เงิน  (Money) วัสดุ
อุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) ซึ่งจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้  

4.2 แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2  มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

 4.2.1  ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ พบว่าแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ 1)  ผู้บริหารค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 2) ผู้บริหารมีความเช่ือมั่นในตนเอง และมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ 3) ผู้บริหารมีศีลธรรม จริยธรรม  
จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน 4) ผู้บริหารมีความมั่นใจ ช่วยสร้างความรู้สึกให้ผู้ร่วมงานเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้เป็นเพราะ 
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์นั้นผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ และด าเนินการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ถูกต้อง โปร่งใส และ
เป็นทีไ่ว้ใจของผู้ร่วมงาน จะส่งผลท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่ง สราญรัตน์ จันทะมล (2548 : 24-26) 
ได้เสนอว่า ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจ
เมื่อได้ร่วมงาน มีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ร่วมงาน เป็นผู้มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง หลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด 
ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเช่ือมั่นในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยมของผู้น าจะเสริม
ความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผู้ร่วมงาน ท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเป็นพวกเดียวกับผู้น าโดยอาศัยวิสัยทัศน์ และ
การมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้ร่วมงาน
จะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง 

 4.2.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่าแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
2) ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ก าหนด 3) ผู้บริหารอุทิศตนในการท างานเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมงาน ทั้งนี้เป็นเพราะ การสร้างแรงบันดาลใจ มีผลต่อการด าเนินงานและผลส าเร็จของงานดังนั้นผู้บริหารต้อง
สร้างความมั่นใจในการด าเนินงานให้กับผู้ร่วมงานด้วยการสร้างแรงบันดาลใจด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ ณัชญานุช 
สุดชาดี (2553 :  15) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถที่ใช้อิทธิพลของผู้น าในการบังคับและโน้มน้าวจิตใจในการหลอม
ความแตกต่างทางด้านความคิด ความสนใจ ความต้องการหรือพฤติกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในองค์การให้หันไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีศิลปะไม่มีความขัดแย้งในองค์การอีกต่อไปในขณะใดขณะหนึ่งหรือในสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่การงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การที่ได้ก าหนดไว้ และยังสอดคล้อง วิเชียร วิทยอุดม (2548 : 2) ได้เสนอว่า ผู้น า
และต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถอันเกิดจากตัวของเขาเอง จนเป็นที่ยอมรับหรือยกย่องของกลุ่มให้เป็นผู้น าและน ากลุ่มไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 4.2.4  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่าแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ 1)  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา 2)  ผู้บริหารใช้วิธีการตั้งค าถาม เพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 3) ผู้บริหารสนับสนุน
ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ  ในการพิจารณาปัญหา ทั้งนี้เป็นเพราะการกระตุ้นทางปัญญา เป็นพฤติกรรมที่กระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมีการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดและเหตุผล ที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 
ซึ่ง โสภิตสุดา ศิริโสภณ (2550 : บทคัดย่อ) ได้เสนอว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน 
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ก าหนดผู้ปฏิบัติงาน เป้าหมายและวิธีการประเมินผล ส่งเสริมให้ผู้ตามปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ตามริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ชุมชนเสนอความคิดเห็นและประเมินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
ผู้บริหารพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยเข้าร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ และยังสอดคล้องกับ อุทัย 
บุญประเสริฐ (2545 :  65-71, 185-200) ได้เสนอว่า การก าหนดนโยบายในการวางแผนในการหาแนวทางแก้ปัญหาและด าเนินงาน
ของโรงเรียน คณะกรรมการจะมีบทบาทในการร่วมเสนอความคิดเห็น ผู้บริหารจะใช้วิธีขอค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการจากครู 
ผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้แทนชุมชนอยู่เสมอ แต่อ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน 

 4.2.4  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  พบว่า แนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ 1)  ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงาน
ให้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 2) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงานท่ีมีความสามารถพิเศษให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
3) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษได้อย่างเต็มที่ ท้ังนี้เป็นเพราะ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ผู้บริหารต้องค านึงถึงศักยภาพของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน ท าให้ผู้บริหารรู้จักตัวคนของแต่ละบุคคล เพื่อวางแผน 
การด าเนินงาน การมอบหมายงาน ได้เหมาะสมกับบุคคลมากขึ้น ซึ่ง ทิพยรัตน์ คชพงษ์  (2551 : 97-98) ได้เสนอว่า ปัจจัยหนึ่ง
ทีส่่งผลให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับมูลนิธิเกิดความผูกพันในงาน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้น าคอยให้ค าแนะน าและให้การสนับสนุน
อย่างใกล้ชิด  คอยถามไถ่ถึงการท างาน  ผู้น ามีการดูแลเอาใจใส่ คอยให้ค าปรึกษา สอนงาน รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน  และ
กระตุ้นให้ผู้ตามแสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาอย่างเต็มที่  ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิรู้สึกว่างานที่ท านั้นเป็น
งานท่ีมีความส าคัญ  และทุ่มเทความพยายามเพื่อให้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบประสบผลส าเร็จลุล่วง และยังสอดคล้องกับ 
สราญรัตน์ จันทะมล (2548 : 24-26)  ได้เสนอว่า ผู้น าจะเอาใจใส่ในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์และ
ความเติบโตของแต่ละคน พัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น ให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
5.  กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.ปรีชา ปัญญา ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
ดร.ยุทธนา หงสไกร กรรมการที่ปรึกษา ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะและตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและ
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน คือ ผศ.ธีระ ภักดี นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ดร.สามารถ กมขุนทด นายวัชระ เหล่าเขตร 
และนายศักดิ์ชาย  กมขุนทด  ที่ได้กรุณาสละเวลาตรวจสอบและให้ค าแนะน า แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งผู้บริหารและ
คณะครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ จนท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิจัยในครั้งนี้  

ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณแม่สุดใจ  ศุภนคร  รวมทั้งบุคคลในครอบครัว  ได้แก่ ภรรยา บุตร ที่คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจตลอดมา 
จนผู้วิจัยส าเร็จการศึกษาในครั้งนี ้

ประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นคารวะบูชา พระคุณของบิดา มารดา  บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณ
ทุกท่าน 
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แรงจูงใจที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
Motivation for admission to the Faculty of Agricultural Technology Rajamangala University of Technology 

Thanyaburi (RMUTT) 
ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์1 ทองมี เหมาะสม1และ อมร อัศววงศานนท์2 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อีเมล์ dowroongw@hotmail.com อีเมล์ tongmeeing@hotmail.com โทร.02-5921961 

2สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อีเมล์ ritamorn_12@hotmail.com โทร.02-5921961 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องแรงจูงที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ 
2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เครื่องมือท่ีใช้
ในการศึกษาคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมใช้สถิติพื้นฐาน หาค่าเฉลี่ย และร้อยละ (%) ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 60.8 % และเพศชาย 39.2 % ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50-3.49 (56.3%) และ 1.50-2.49 (35.9%) 
ตามล าดับ นักศึกษารู้จักคณะเทคโนโลยีการเกษตรจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมากที่สุด 33.2 % ส่วนใหญ่บิดามารดาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 23.7% และมีรายได้อยู่ในระหว่าง 10,001- 20,000 บาท/เดือน (45.3%) และ 20,001-40,000 บาท/เดือน (26.1%) 
ในภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 นักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านบุคลากร ให้ความพึงพอใจระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 
4.04 3.99 และ3.96 ตามล าดับ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ให้ความส าคัญกับช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัย รองลงมา เปิดสอนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ส าเร็จการศึกษาแล้วหางานง่ายและรายได้สูง และเปิดสอนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตนเอง ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ ปัจจัย นักศึกษา 

Abstract 
The aims of this study were to collect the admission information and the motivation of Bachelor 

degree candidate in the Faculty of Agricultural Technology, RMUTT and to study the data of students that 
influenced the decision and the motivation that influenced the decision to study at the university. The 
research tools were a questionnaire with average and percent. The results showed that most of the 
respondents were female 60.8 % and male 39.2 % with a GPA of 2.50-3.49 (56.3%) and 1.50-2.49 (35.9%). Most 
of students accessed to the admission information of Bachelor degree from RMUTT Web site 33.2 %. In 
addition their parent information, farmer was 23.7 % and their income varied from 10,001-20,000 bath/month 
(45.3%) and 20,001-40,000 bath/month (22.1%). Overall, the factors that influence the decision of students to 
study in the Faculty of Agricultural Technology, RMUTT at a high level an average score of 4.06. Students focus 
on the factors most products was 4.22. The second is the physical factor, the location factors, the price factor 
and the human factor were 4.08 4.04 3.99 and 3.96, respectively. Product factors that matter most to students 
is to focus on the reputation of the university, followed by courses for the needs of the labor market, 
University produced quality student and efficiency graduation after  graduated and finding a job and high 
income, teaching in fields as their needs were the 2 3 and4, respectively. 
Keywords : motivation, factors, students 
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1.  บทน า 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบล

ประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 80 ปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2477 เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนประถม
วิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต รับนักศึกษาที่ส าเร็จช้ันประถมปีท่ี 4 เข้าเรียนในหลักสูตร 2 ปี พ.ศ.2548 กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอน
โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลเปิดสอนหลักสูตรช้ันมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นเกษตรกรรมและตอนปลายเกษตรกรรม  พ.ศ.2509
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี” เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 
(ม.ศ.6) แผนกเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มีพระราชบัญญัติโอนกิจการและอ านาจการบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเป็นของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ.2520 เปลี่ยนช่ือจากวิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานีเป็น “วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี” สังกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ.2531 เป็นวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานช่ือใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” พ.ศ.2532 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เปลี่ยนช่ือวิทยาเขต โดยตัดเฉพาะค าว่าเกษตรออก จึงเปลี่ยนช่ือเป็น “วิทยาเขตปทุมธานี” พ.ศ.2548 สืบเนื่องจากแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ 
ฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขต จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล จ านวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถ
จัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งใน ระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และ การศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
วิชาชีพระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 เปลี่ยนเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
7 หลักสูตร ดังนี้ 1) การผลิตพืช 2) เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3) สัตวศาสตร์ 4) วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 5) ประมง 6) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร และ 7) วิศวกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร เป็นสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนทางการเกษตร ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติที่อยู่ใกล้ชุมชนเมืองมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาหาแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อน าไปสู่แนวทางในการก าหนดนโยบายการวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
การประชาสัมพันธ์ที่ถูกเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
อย่างเหมาะสมตามความต้องการของนักศึกษาและผู้ปกครองต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาข้อมูลของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 1.2.2  เพื่อศึกษาแรงจูงใจของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2557 มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1.3.1  เนื้อหาการวิจัย (Research Content) ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 1.3.2  ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557   
 1.3.3  พื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) และคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต 
 1.3.4  ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 7 สาขาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 1.3.5  การสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเฉพาะกับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 7 สาขาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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2.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยท าการศึกษาส ารวจนักศึกช้ันปีที่ 1 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ซึ่งได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.3  การสร้างเครื่องมือวิจัย 
2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) ที่ใช้ศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 245 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 การสุ่มตัวอย่าง (Random Sapling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบช้ันภูมิโดยคิดตามสัดส่วนและวิธีการ

เลือกหน่วยตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม เป็นการสุ่มแบบง่าย (Simple Random sampling) โดยแจกแบบสอบถามสัดส่วน 50 % ของแต่ละ
สาขา 

2.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยเรื่อง  “แรงจูงใจที่นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” 

โดยใช้แบบสอบถาม  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน     
 ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเป็นของบุคลากรเป็นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยที่สุด 
2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล     
 ผู้วิจัยท าหนังสือแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อขออนุมัติในการเก็บรวบรวบรวมข้อมูลแก่นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2557 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล   
 โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติ หาค่าเฉลี่ย และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
 เกณฑ์คะแนนการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 เรื่อง แรงจูงใจที่นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ

ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน แบ่งเป็น 5 ช่วง
คะแนนดังต่อไปนี ้

 4.50 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
 3.50 – 4.49  หมายถึง มาก 
 2.50 – 3.49  หมายถึง ปานกลาง 
 1.50 – 2.49  หมายถึง  น้อย 
 1.00 – 1.49  หมายถึง  น้อยที่สุด 
 ก าหนดค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ถือว่า มีพอใจมาก  
2.5  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557   
2.6  สถานที่ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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3.  ผลการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส ารวจ แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ 
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง 60.8 % และเพศชาย 39.2 % เข้าเรียน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรด้วยวิธีการสอบตรงมากที่สุด 64.9 % รองลงมาคือ วิธีเข้าเรียนแบบแอดมิดช่ัน 20.0 % และแบบโควตา 
15.1 % ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระหว่าง 2.50-3.49 มากที่สุด 56.3 % รองลงมาคือ ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมอยู่ในระหว่าง 1.50-2.49 (35.9%) มากกว่า 3.50 (5.7%) และน้อยกว่า 1.50 (2.0%) สาขาที่นักศึกษาเข้าเรียน
ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร พบว่า นักศึกษาสาขาประมงมากที่สุด 22.4% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด อาชีพของผู้ปกครอง พบว่า 
อาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด 23.7 % รายได้รวมของครอบครัว (บาท/เดือน) พบว่า รายได้รวมระหว่าง 10,001-20,000 บาท/เดือน
มากที่สุด 45.3% และ 2001- 40,000 บาท/เดือน 26.1 % นักศึกษารู้จักคณะเทคโนโลยีการเกษตรจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
มากที่สุด 33.2 % บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร พบว่า นักศึกษาตัดสินใจเองมากที่สุด 51.5 % 
รองลงมา พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนในการตัดสินใจเลือกเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 25.3 % เพื่อนโรงเรียนเดียวกัน 9.6 % 
ญาติ-พี่น้อง/เพื่อนบ้าน 7.2%  ครูแนะแนว 5.5%  และอื่นๆ 0.8 % 

3.2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะปัจจัยภายในเท่านั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านบุคลกร และ
ด้านกายภาพ 

 3.2.1  ปัจจัยภายใน 
  1)  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง การผลิตนักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ ช่ือเสียงของคณะและ

มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคม สาขาที่เปิดสอนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน นักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส าเร็จ
การศึกษาแล้วหางานง่ายและรายได้สูง ผลส ารวจพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 โดยนักศึกษากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมากที่สุด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  
รองลงมาคือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดสอนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ผลิตนักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ส าเร็จการศึกษาแล้วหางานง่ายและรายได้สูง เปิดสอนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตนเอง และมีหลักสูตรที่โดดเด่นกว่าสถาบันอื่น 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 4.17 4.13 และ 4.01 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านผลิตภัณฑ์ X  S.D. แปลผล 
1.  มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม 4.48 0.62 มาก 
2.  เปิดสอนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 4.30 0.71 มาก 
3.  มีหลักสูตรที่โดดเด่นกว่าสถาบันอื่น 4.01 0.78 มาก 
4.  เปิดสอนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตนเอง 4.13 0.75 มาก 
5.  ผลิตนักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส าเร็จการศึกษาแล้วหางานง่ายและรายได้ 4.17 0.73 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.72 มาก 
 
  2)  ปัจจัยด้านราคา หมายถึง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน มีทุนการศึกษาระหว่างเรียน 

และสามารถให้กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาได้ (กยศ.) ผลการส ารวจ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ด้านราคาในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 นักศึกษาให้ความส าคัญกับทุนการศึกษาระหว่างเรียนมากที่สุด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.04 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สามารถให้กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาได้ (กยศ.) และค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียนเรียนถูก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และ3.92 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้านราคา 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านราคา X  S.D. แปลผล 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลง ทะเบียนเรียนถูก 3.92 0.81 มาก 
2. มีทุนการศึกษาระหว่างเรียน 4.04 0.74 มาก 
3. สามารถให้กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาได้ (กยศ.) 4.01 0.78 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.99 0.78 มาก 
 
  3)  ปัจจัยด้านสถานที่ หมายถึง ท าเลที่ตั้ง อยู่ใกล้แหล่งชุมชน ความสะดวกในการเดินทาง ไม่อยู่ในเขตที่มี

มลภาวะเป็นพิษ มีระบบรักษาความปลอดภัยดี และมีหอพักภายในมหาวิทยาลัย ผลการส ารวจ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ ด้านสถานที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 โดยนักศึกษาให้ความส าคัญกับสถานที่มีระบบรักษา
ความปลอดภัยดีมากท่ีสุด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ไม่อยู่ในเขตที่มีมลภาวะ
เป็นพิษ อยู่ใกล้ชุมชนและแหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย การเดินทางสะดวกและมีท าเลที่ตั้งเหมาะสมและ
อยู่ใกล้ภูมิล าเนา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 4.07 4.05 4.04 และ3.89 ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้านสถานที่ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านด้านสถานที่ X  S.D. แปลผล 
1.  มีท าเลที่ตั้งเหมาะสมและอยู่ใกล้ภูมิ  ล าเนา 3.89 1.05 มาก 
2.  การเดินทางสะดวก 4.04 0.86 มาก 
3.  อยู่ใกล้ชุมชนและแหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัย 4.07 0.82 มาก 
4.  ไม่อยู่ในเขตที่มีมลภาวะเป็นพิษ 4.08 0.86 มาก 
5.  มีระบบรักษาความปลอดภัยด ี 4.10 0.79 มาก 
6.  มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย 4.05 0.89 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.04 0.88 มาก 
 
  4)  ปัจจัยด้านบุคลากร หมายถึง อาจารย์มีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับ อาจารย์ผู้สอน

มีคุณภาพและมีชื่อเสียง และอาจารย์ผู้สอนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา จากผลการส ารวจ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ด้านบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 โดยนักศึกษากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับอาจารย์มีจรรยาบรรณ
เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับมากที่สุด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ อาจารย์ผู้สอน
มีคุณภาพและมีช่ือเสียง และอาจารย์ผู้สอนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และ3.84 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้านบุคลากร 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านบุคลากร X  S.D. แปลผล 
1.  อาจารย์มีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับ 4.10 0.74 มาก 
2.  อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพและมีชื่อเสียง 3.95 0.90 มาก 
3.  อาจารย์ผู้สอนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 3.84 0.91 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.96 0.85 มาก 
 
  5) ปัจจัยด้านกายภาพ หมายถึง ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ฟาร์มทันสมัยและเพียงพอ สภาพแวดล้อมมีความร่มรื่น 

น่าอยู่เหมาะสมกับการเรียนการสอน มีสื่อ อุปกรณ์การเรียน ต ารา ระบบสืบค้นทันสมัยเพียงพอกับนักศึกษา และมีจุดเช่ือมต่อ WIFI 
ทั่วถึง ผลการส ารวจ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ด้านลักษณะทางกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.08 โดยนักศึกษากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม ทันสมัยและเพียงพอมากที่สุด มีคะแนนค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.12 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมมีความร่มรื่น น่าอยู่เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
สื่อ อุปกรณ์การเรียน ต ารา และระบบสืบค้นทันสมัยเพียงพอกับนักศึกษา และมีจุดเช่ือมต่อ WIFI ทั่วถึงมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 4.05 และ4.05 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะด้านลักษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านทางกายภาพ X  S.D. แปลผล 
1.  ห้องเรียนห้องปฏิบัติการฟาร์ม ทันสมัยและเพียงพอ 4.12 0.87 มาก 
2.  สภาพแวดล้อมมีความร่มรื่น น่าอยู่เหมาะสมกับการเรียนการสอน 4.09 0.81 มาก 
3.  สื่อ อุปกรณ์การเรียน ต ารา และระบบสืบค้นทันสมัยเพียงพอกับนักศึกษา 4.05 0.74 มาก 
4.  มีจุดเช่ือมต่อ WIFI ทั่วถึง 4.05 0.89 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.08 0.83 มาก 
 
 3.2.2  ภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
  ในภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 นักศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านบุคลากร 
ให้ความพึงพอใจระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 4.04 3.99 และ3.96 ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่ 6  ภาพรวมปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษา X  S.D. แปลผล 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 4.22 0.72 มาก 
ปัจจัยด้านราคา 3.99 0.78 มาก 
ปัจจัยด้านสถานที ่ 4.04 0.88 มาก 
ปัจจัยด้านบุคลากร 3.96 0.85 มาก 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 4.08 0.83 มาก 

รวม 4.06 0.81 มาก 
 

4.  อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจท่ีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่เลือกเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาตัวอย่าง สรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของนักศกึษา 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 245 คน พบว่า เป็นเพศชายจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.2 และเพศหญิงจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 นักศึกษาเข้าเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้วยวิธีสอบตรงมากที่สุด
จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 ส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลายอยู่ที่ 2.50-3.49 จ านวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.3 สาขาที่นักศึกษาเข้าเรียนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร พบว่า สาขาประมง จ านวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 22.4 อาชีพ
ส่วนใหญ่ของผู้ปกครอง คือ อาชีพเกษตรกรรม ครอบครัวมีรายได้ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน จ านวน 111 คนคิดเป็นร้อยละ 
45.3 รู้จักคณะเทคโนโลยีการเกษตรจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 33.2 และบุคคลที่ผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยส่วนใหญ่ตัดสินใจด้วยตนเอง คิดเป็นร้อย 51.5 และพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 25.3 
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4.2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

 ในภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่าปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  

 เมื่อพิจาณาแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นักศึกษากลุ่มตัวอย่างในความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 โดยให้ความส าคัญกับมหาวิทาลัยมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากเป็นอันดับหนึ่ง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.48  

 ปัจจัยด้านราคา พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างในความส าคัญด้านราคาอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 โดยให้
ความส าคัญกับมีทุนการศึกษาระหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 

 ปัจจัยด้านสถานที่ พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างในความส าคัญด้านสถานที่อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 
โดยให้ความส าคัญกับสถานที่มีระบบความปลอดภัยดีมากเป็นอันแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 

 ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างในความส าคัญด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
โดยให้ความส าคัญกับอาจารย์มีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับเป็นอันแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 

 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างในความส าคัญด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 โดยให้ความส าคัญกับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฟาร์มทันสมัยและเพียงพอมากที่สุด มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

4.3  สรุป  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรีมากที่สุด ได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม เปิดสอนในสาขาที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน มีหลักสูตรที่โดดเด่นกว่าสถาบันอื่น เปิดสอนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตนเอง และมหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษา
มีคุณภาพและประสิทธิภาพส าเร็จการศึกษาแล้วหางานง่าย และรายได้สูง 

4.4  วิจารณ์ผลการทดลอง 
 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สามารถวิจารณ์ผลการทดลองได้ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์มาก คือ มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม เปิดสอนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีหลักสูตรที่โดดเด่นกว่าสถาบันอื่น เปิดสอนในสาขาที่เป็นที่ต้องการ
ของตนเอง และมหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพส าเร็จการศึกษาแล้วหางานง่าย และรายได้สูง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เสาวภาคย์ (2549) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติมากที่สุดตามความส าคัญ 
คือ ความมีชื่อเสียง คุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา 

 ปัจจัยด้านราคา พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญในด้านราคามาก โดยที่นักศึกษาให้ความส าคัญในด้านทุนการศึกษา
ระหว่างเรียน สามารถให้กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาได้ (กยศ.) และค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนถูก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิลาวัลย์ (2551) พบว่า แรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ด้านการศึกษา 
คือ สาขาที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของนักศึกษา และค่าใช้จ่ายในการศึกษามีความเหมาะสม 

 ปัจจัยด้านสถานที่ พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญในด้านสถานที่มาก โดยที่นักศึกษาให้ความส าคัญในด้านสถานที่มีระบบ
รักษาความปลอดภัยดีมาก ไม่อยู่ในเขตที่มีมลภาวะเป็นพิษ อยู่ใกล้ชุมชนและแหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มีหอพักภายใน
มหาวิทยาลัย การเดินทางสะดวกและมีท าเลที่ตั้งเหมาะสม และอยู่ใกล้ภูมิล าเนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวัลย์ (2551) 
พบว่า แรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ด้านสถานที่ คือ มีความสะดวกในการหาที่พัก 

 ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญในด้านบุคลากรมาก นักศึกษาให้ความส าคัญในด้านอาจารย์  
มีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับ อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพและมีชื่อเสียง และอาจารย์ผู้สอนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
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 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญในด้านลักษณะทางกายภาพมาก นักศึกษาให้ความส าคัญ
ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม ทันสมัยและเพียงพอ สภาพแวดล้อมมีความร่มรื่น น่าอยู่เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
สื่อ อุปกรณ์การเรียน ต ารา และระบบสืบค้นทันสมัยเพียงพอกับนักศึกษา และมีจุดเช่ือมต่อ WIFI ทั่วถึง 
5.  กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ต้องขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่เสียสละเวลาให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้  กลุ่ม 7 

The Relationship between Participation of Teachers and Operations of Student Caring System under 
Bureau of Special Education Administration Southern Group 7 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) ศึกษา

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้ 
กลุ่ม 7 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้ กลุ่ม 7 จ านวน 
170 คน โดยค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ แล้วเปรียบเทียบสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.955 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผนด าเนินงาน อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติ
ตามแผน และด้านการปรับปรุงพัฒนา ตามล าดับ 2) การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียน อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล และด้านการส่งเสริมนักเรียน ตามล าดับ และ 3) การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ค าส าคัญ :  การมีส่วนร่วม   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

Abstract 
Its purposes were to study: 1) the participation of teachers the operations of student caring system, 2) 

the operations of student caring system, and 3) the relationship between the participation of teachers and the 
operations of student caring system under Bureau of Special Education Administration Southern Group 7. The 
sample were 170 informants from school administrators and teachers under the Bureau of Special Education 
Administration Southern Group 7 using sampling techniques based on the formula of Taro Yamane, then 
compare extrapolation. The research instrument was a 5-rating scale questionnaires with the reliability at 0.955. 
The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s Product Moment 
Correlation. The research results were as follows: 1) the participation of teachers, as a whole and each aspect, 
were at a high level. Considering in each aspect: the planning was at highest level, followed by the 
implementation, and the improvement respectively, 2) the operations of student caring system, as a whole and 
each aspect, were at a high level. Considering in each aspect : the student classification was at the highest level, 
followed by the individual identification of students, and the student promotion respectively, and 3) the 
participation of teachers and the operations of student caring system under the Bureau of Special Education 
Administration Southern Group 7 were the positive relation with the same direction at a high level with statistical 
significance at the 0.01 level.  
Keywords : the participation of teachers, the operations of student caring system  
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1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่เด็กและเยาวชนทุกคน ในส่วนของเด็กด้อยโอกาส โดยส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดชอบด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน ก าหนดมาตรฐาน ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการจัดบริการทางการศึกษา มีรูปแบบการให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 2 แนวทาง คือ (1) การจัดการ
ศึกษาสงเคราะห์มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสเป็นกรณีพิเศษในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
รวม 50 โรงเรียน กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และ (2) การสนับสนุนส่งเสริม และการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา
แกเ่ด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนทั่วไป เพื่อมุ่งขยายการศึกษาให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
โดยเร่งรัดพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาในทุกเขตพื้นที่การศึกษาให้มีศักยภาพในการรองรับเด็กด้อยโอกาส 
ให้สามารถเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปในโรงเรียนใกล้บ้าน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548 : 35-37) 

ระบบการดูแลนักเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอยา่งมรีะบบและ
มีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้โรงเรียน  ผู้ปกครอง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนมีการท างานร่วมกัน โดยกระบวนการท างานที่มีระบบ  
พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบและรับการประเมินได้  นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและ
ตรงตามสภาพปัญหา สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น นักเรียนรู้จักควบคุมตนเองได้ นักเรียนมีการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ความส าคัญและความจ าเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนนั้นจะช่วยให้การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม  
จริยธรรม  และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะด าเนินการด้านการส่งเสริม  
สนับสนุนนักเรียนแล้ว  การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังนั้น
จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรครู ทุกคนในโรงเรียน 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในเขตภาคใต้ กลุ่ม 7 ประกอบด้วย 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 19 นครศรีธรรมราช  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  20  จังหวัดชุมพร  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 พังงา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37 กระบี่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ระนอง โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชด าริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ให้มูลนิธิ  
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้น โดยมีลักษณะเป็นโรงเรียนอยู่ประจ ากินนอน
เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเยาวชนในครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคมและขาดโอกาสในการศึกษาด้านต่าง ๆ ให้ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง  และด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท 
ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงได้ตระหนักถึงความส าคัญจ าเป็นต้องด าเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
ที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในสภาวะล าบากมีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไปจึงต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษ  เพื่อให้เด็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 เพื่อสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการตามแผน การส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กทั้งด้าน
สุขภาพอนามัยสภาวะจิตใจตามหลักจิตวิทยา ควบคู่ไปกับการพัฒนา การเรียนด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต 
เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 : 38-39) 

จากการศึกษา ความส าคัญ ความจ าเป็น และการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นพบว่า การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังขาดกระบวนการในการส่งต่อนักเรียน ขาดความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
บุคลากรในโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนักเร ียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ผู ้ว ิจ ัยจึงสนใจที ่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานบริหารงาน
การศึกษาพิเศษภาคใต้ กลุ่ม 7 ซึ่งผลจากการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปรับปรุงคุณภาพ
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การเรียนการสอน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานดังกล่าวต่อไป 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอน สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้  กลุ่ม 7  
1.2.2 เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้ 

กลุ่ม  7 
1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัด

ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้  กลุ่ม 7 
 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้ 

กลุ่ม 7 ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2556 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างดังรายละเอียดโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้สูตรค านวณในการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างของทาโร  ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน ยุทธ 
ไกยวรรณ์, 2553 : 123) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 170 คน   

1.3.2   ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรตามรายละเอียดดังนี้   
 การมีส่วนร่วมในด าเนินงานของ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2552 : 7-10) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการวางแผนด าเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามแผน  
ด้านการตรวจสอบประเมินผล  และด้านการปรับปรุงพัฒนา 

      กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check 

List) ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับ ต าแหน่ง เพศ และระดับการศึกษา  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน

ด าเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบประเมินผล  และด้านการปรับปรุงพัฒนา  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน  
 โดยลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ 

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
 5    คะแนน หมายถึง   มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4    คะแนน หมายถึง   มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 3    คะแนน หมายถึง   มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 2    คะแนน หมายถึง   มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 1    คะแนน หมายถึง   มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
2.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี ้
 2.2.1   ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด  ทฤษฎี  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของผู้บริหารและครูผู้สอน   
 2.2.2  ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
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 2.2.3 สร้างแบบสอบถาม  โดยค านึงถึงหลักการ แนวคิด  ทฤษฎี  เกี่ยวกับการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีรายละเอียดของแบบสอบถามแต่ละตอน  ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ประกอบด้วยข้อค าถาม  3  ข้อ  คือ  ต าแหน่ง  เพศ  และระดับการศึกษา   
  ตอนที่ 2 ประกอบด้วยข้อค าถาม 24 ข้อ ตามกรอบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามกรอบของส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2552 : 7-10) ดังนี ้ 
  1)   ด้านการวางแผนด าเนินงาน  จ านวน  6  ข้อ   
  2)   ด้านการปฏิบัติตามแผน  จ านวน  6  ข้อ   
  3)  ด้านการตรวจสอบประเมินผล  จ านวน  6  ข้อ   
  4)   ด้านการปรับปรุงพัฒนา  จ านวน  6  ข้อ   
  ตอนที ่3 ประกอบด้วยข้อค าถาม 40 ข้อ ตามกรอบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรมสุขภาพจิต 

(2551 : 6) ดังนี้   
  1)   การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จ านวน  8  ข้อ   
  2)   การคัดกรองนักเรียน  จ านวน  8  ข้อ   
  3)   การส่งเสริมนักเรียน  จ านวน  8  ข้อ   
  4)   การป้องกันและแก้ไขปัญหา  จ านวน  8  ข้อ 
  5) การส่งต่อนักเรียน  จ านวน 8 ข้อ   
 2.2.4   น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อขอค าแนะน าตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง

แก้ไขให้ตรงกับขอบข่ายและเนื้อหาที่ก าหนด 
 2.2.5   น าแบบสอบถามที่ปรับแก้แล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity)  และการใช้ภาษา (Wording)  
 2.2.6   รวบรวมข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

และค านวณค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ไปปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 

 2.2.7   น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970  : 113) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.955  

 2.2.8 น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อปรับแก้ครั้งสุดท้ายแล้ว
จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามส าหรับน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 2.3.1   ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งถึงผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัด

ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้กลุ่ม 7 ทุกโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม   
 2.3.2   ผู้วิจัยด าเนินการส่งและรับแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยจัดส่งแบบสอบถามให้กับผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัด

ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้กลุ่ม 7 เพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง  
เมื่อด าเนินการแล้วเก็บรวบรวมแบบสอบถามส่งผู้วิจัยโดยตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 2.3.3   การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยน าส่งและเก็บคืนด้วยตนเองและส่งทางจุดประสานของแต่ละอ าเภอ   
 2.3.4   ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้มาท าการตรวจสอบข้อมูลและน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.4.1   วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดย ค านวณหาค่าความถี่ (Frequency) และใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.4.2   วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้

ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best, 1997 : 190 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2547 : 89) ดังนี ้
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  4.51 - 5.00   หมายถึง   มีการมีส่วนร่วม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.51 - 4.50   หมายถึง   มีการมีส่วนร่วม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  2.51 - 3.50   หมายถึง   มีการมีส่วนร่วม/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50   หมายถึง   มีการมีส่วนร่วม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 - 1.50   หมายถึง   มีการมีส่วนร่วม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 2.4.3   วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงาน

บริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้กลุ่ม 7 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 
3. ผลการวิจัย 

3.1   การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ภาคใต้กลุ่ม 7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาแยกเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ ด้านการวางแผนด าเนินงาน รองลงมา ด้านการปฏิบัติตามแผน 
ด้านการตรวจสอบประเมินผล และด้านการปรับปรุงพัฒนา ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ในด้านการวางแผนด าเนินงาน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการมีส่วนร่วม ด้านการปฏิบัติ
ตามแผน พบว่า สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก าหนดบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้วยความเหมาะสม ด้านการตรวจสอบและประเมินผล พบว่า แผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีความเหมาะสม และด้านการปรับปรุงพัฒนา พบว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้นักเรียน
รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้  

3.2  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้กลุ่ม 7 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจาณาแยกเป็นรายด้านพบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน รองลงมา ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา และด้านการส่งเสริมนักเรียน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ในด้านรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า สถานศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่หลายหลาย เช่น สังเกต สัมภาษณ์  
ส ารวจ ทดสอบ เป็นต้น ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า นักเรียนทุกคนได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลจากรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อการคัดกรอง ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) อย่างสม่ าเสมอ ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา พบว่า สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ และด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า ครูประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา
เป็นรายกรณี  

3.3   การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกันกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัด
ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้  กลุ่ม 7 อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
4. อภิปรายผลการวิจัย 

4.1  การมีส่วนร่วมของครูผู้สอน  สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้กลุ่ม 7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจาณาแยกเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ ด้านการวางแผนด าเนินงาน รองลงมา ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบประเมินผล และด้านการปรับปรุง
พัฒนา ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการวางแผนการด าเนินการและให้ความส าคัญและเห็นความจ าเป็นของ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูผู้สอนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ตามแนวทางหลักการบริหารคือ การที่สถานศึกษาร่วมกันวางแผนและด าเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ส่วนการตรวจสอบ
คุณภาพคือ การที่สถานศึกษาตรวจสอบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา เมื่อสถานศึกษา 
มีการตรวจสอบตนเองแล้วหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและต้นสังกัดก็เข้ามาช่วยติดตาม และประเมินคุณภาพเพื่อให้
ความช่วยเหลือ ในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะท าให้สถานศึกษามีความอุ่นใจ และเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพ
อยู่เสมอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของประภูศักดิ์  บัวติ้บ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานระบบดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้กลุ่ม 7 เป็นรายด้านพบว่า มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี ้

 4.1.1  ด้านการวางแผนด าเนินงาน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เพราะทุกสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญมากที่ สุด 
โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการมีส่วนร่วม มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน
ระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและชุมชนมีความจ าเป็นในการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนีก้ารวางแผนการด าเนินงานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงานหรือองค์การ เพราะเป็นสิ่งที่บอก
ให้เห็นถึงทิศทางค่านิยม วัตถุประสงค์ในอนาคตขององค์การให้ทุกฝ่ายทราบมีการประสานงานโดยอาศัยแผนเป็นเครื่องมือ ช่วยปรับปรุง
และยกระดับคุณภาพกระบวนการในการตัดสินใจภายในองค์การให้ดีขึ้น ช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของ
องค์การที่เปลี่ยนไปได้ ตลอดจนช่วยขยายขอบเขตแนวคิดของผู้บริหาร เพิ่มทัศนะวิสัยของการคิดกว้างและไกล เป็นสิ่งที่ช้ีถึง
การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบรรลุถึงเป้าหมายจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนที่ดี
เป็นประการส าคัญ (สมพร ปิ่นอักษรสกุล, 2548 : 4) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัชต์  ชาตะรักษ์ (2550 : 133-139) ได้วิจัย
การด าเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบว่า 
ระดับการด าเนินงาน  และผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย เขต 3 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทัย  มังคลาด (2552) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 โดยรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผนด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น   

 4.1.2 ด้านการปรับปรุงพัฒนา เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้นักเรียนรู้จักตนเอง
และควบคุมตนเองได้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนของเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการและมีความฉลาดทางอารมณ์  ทั้งนี้ผลส าเร็จที่เกิดจากการปรับปรุงพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่
มุ่งหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน  ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลัก
ส าคัญในการด าเนินการต่าง ๆ ดังนั้นครูจึงควรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อศิษย์และภาคภูมิใจ
ในบทบาทที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมพร สระบัว (2546 : 83-86) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท  ผลการวิจัยพบว่า  ควรให้ความส าคัญในการแก้ไขปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับ
ความมีระเบียบวินัย  และการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การจัดการและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทัย  มังคลาด (2552) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยว่า ด้านการปรับปรุงพัฒนามีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
ด้านอื่น 

4.2   การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้กลุ่ม 7 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจาณาแยกเป็นรายด้านพบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน รองลงมา ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา และด้านการส่งเสริมนักเรียน ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
ด้วยวิธีการที่หลายหลาย  เช่น  สังเกต  สัมภาษณ์  ส ารวจ  ทดสอบ  เป็นต้น สถานศึกษามีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
(SDQ) เพื่อวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลนักเรียนทุกคนได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อการคัดกรอง
นักเรียนทั้งนี้กระบวนการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความส าคัญ  และมีความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน  ดังนั้นครูประจ าช้ัน
หรือครูที่ปรึกษาจึงเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานโดยมีครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอจะสามารถด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 3-4) ได้ศึกษาสภาพการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า 
ด้านระดับการปฏิบัติของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 กลุ่มคือ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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หรือผู้ช่วยผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนว  ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาระดับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้กลุ่ม 7 เป็นรายด้านพบว่ามีประเด็น
ที่น่าอภิปรายผล ดังนี ้  

 4.2.1   ด้านการคัดกรองนักเรียน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เพราะทุกสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญมากที่สุด โดยนักเรียน
ทุกคนได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลจากรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการคัดกรอง รองลงมา การพิจารณาคัดกรองนักเรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และสถานศึกษามีการประชุมครูเพื่อก าหนดเกณฑ์การคัดกรองในการจัดกลุ่มนักเรียนได้อย่างชัดเจน  
ทั้งนี้การจัดกลุ่มนักเรียนนี้มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  โดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียน  และมีคามรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา เพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากครูที่ปรึกษา
ไม่ได้คัดรองนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มแล้ว ความชัดเจนในเป้าหมายเพื่อการแก้ปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลงมีผลต่อความรวดเร็ว
ในการช่วยเหลือ ซึ่งบางกรณีจ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน สอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2547 : 43) ได้กล่าวไว้ว่า ผลการคัดกรองนักเรียน ครูที่ปรึกษาจ าเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ท าให้นักเรียนรับรู้ว่าตนจัดอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ซึ่งมีความแตกต่างจากลุ่มปกติ  โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุ่นมีความไวต่อการรับรู้ (Sensitive) แม้ว่านักเรียนจะรู้ตัวดีว่า  
ขณะนี้ตนมีพฤติกรรมอย่างไรหรือประสบกับปัญหาใดก็ตาม และเพื่อเป็นการป้องกันการล้อเลียนในหมู่เพื่อนอีกด้วย ดังนั้น
ครูที่ปรึกษาต้องเก็บผลการคัดกรองนักเรียนเป็นความลับ นอกจากนี้หากครูที่ปรึกษามีการประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อการช่วยเหลือ
นักเรียนก็ควรระมัดระวังการสื่อสารที่ท าให้ผู้ปกครองเกิดความรู้สึกว่าบุตรหลานของตนจัดอยู่ในกลุ่มที่ผิดปกติ แตกต่างจากเพื่อน
นักเรียนอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลเสียต่อนักเรียนในภายหลังได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ชัย  สาไพรวัลย์ (2546 : 70-72) ได้ศึกษา
การติดตามผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมหาชัยพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบัน
ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมพบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากในอันดับแรก   

 4.2.2   ด้านการส่งเสริมนักเรียน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นสถานศึกษาควรมีแผน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนที่ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่ม และจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกช้ันพร้อมกันอย่างสม่ าเสมอ เพราะการส่งเสริม
นักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
ให้มีคุณภาพมากขึ้น  มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามที่โรงเรียนหรือ
ชุมชนคาดหวังต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรมสุขภาพจิต (2551 : 19-22) พบว่า การส่งเสริมนักเรียนว่ามีวิธีการและเครื่องมือ
หลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาด าเนินการได้  แต่มีกิจกรรมหลักส าคัญที่โรงเรียนต้องด าเนินการคือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
(Homeroom) การจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom Meeting) การจัดกิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการ
เพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มก็ได้ ซึ่งสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมโฮมรูมอาจเป็นที่ห้องเรียนหรือ
นอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศเสมือนบ้านที่มีครูที่ปรึกษา และนักเรียนเป็นดั่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกันและมีการท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การรู้จักตนเองของนักเรียน การรู้จักผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการตัดสินใจ ทักษะ
ในการปรับตัวและการวางแผนชีวิต เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ครูและนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยกัน การจัดกิจกรรม
โฮมรูมจะก่อให้เกิดประโยชน์ท าให้ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนมากขึ้นและเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง  
โดยมีแนวด าเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภูศักดิ์ บัวติ้บ (2552) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมนักเรียนในการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ครูมี
ส่วนร่วมในการร่วมจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ครอบคลุมเนื้อหา และส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนมากที่สุด   

4.3  การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกันกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัด
ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้ กลุ่ม 7 อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกันในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านการปรับปรุง
พัฒนา  ด้านการตรวจสอบประเมินผล และด้านการปฏิบัติตามแผน และด้านที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ด้านการวางแผนด าเนินการ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ครูที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด้านการปรับปรุงพัฒนา ด้านการตรวจสอบประเมินผล และด้านการปฏิบัติตามแผน และด้านการวางแผนด าเนินการ 
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เพื่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรักความเมตตาที่มีต่อศิษย์และความภาคภูมิใจในบทบาทที่มี
ส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้งอกงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กรมสุขภาพจิต (2546 : 1) พบว่า ความส าเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะครูทุกคนโรงเรียน  ซึ่งครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการต่าง ๆ สอดคล้องกับการวิจัยของ 
นันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ (2546 : ค-ง) ได้ศึกษาวิจัยการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษากรุงเทพนมหานคร พบว่า การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รอซีต๊ะ  หะยีสาแม็ง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านมะนังยง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านมะนังยง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
5. ข้อเสนอแนะ 

5.1   จากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการปรับปรุงพัฒนา 
เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารจึงควรหาแนวทางในการพัฒนาให้ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครอง และชุมชนได้มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบ และป้องกันและแก้ไขปัญหา
เพื่อไม่ให้กลับมาเกิดซ้ า และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

5.2  จากผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ดังนั้นผู้บริหารและครูผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรมในการส่งเสริมนักเรียนเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนให้มีคุณภาพมากขึน้ เช่น 
การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจ าสัปดาห์ กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีหรือยุวกาชาด  

5.3 จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อยู่ในระดับสูง ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกัน 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความพร้อมในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุเทพ  ลิ่มอรุณ ประธานกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง ประธาน
กรรมการสอบ และดร.ไพรัช มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อ านวยการช าชาญการพิเศษ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร นายเอกวุฒิ 
ไกรมาก ผู้อ านวยการชาญการพิเศษ โรงเรียนหงษ์เจริญ วิทยาคม จังหวัดชุมพร  และนายนวพล  ดันสูงเนิน ผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ โรงเรียน  ครนวิทยา  จังหวัดชุมพร ที่อนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย และ
ผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้ กลุ่ม 7 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยและได้ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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การพัฒนากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง 2) พัฒนา

กิจกรรมสถานการณ์จ าลองให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 3) ทดลองใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง และ 4) ประเมินและ
ปรับปรุงการใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมือง
เพชรบุรี ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมสถานการณ์
จ าลองโดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี จ านวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ แบบประเมิน
ความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแบบสอบถามเจตคติของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมสถานการณ์
จ าลอง จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ที ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูและ
นักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลองโดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2) ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมสถานการณ์จ าลองเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
ด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน     
8 แผน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.86/77.96 3) ผลการทดลองใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นน าบทเรียน ขั้นฝึกปฏิบัติ ขั้นแสดง
สถานการณ์จ าลอง ข้ันวิเคราะห์และอภิปรายผล ขั้นแสดงสถานการณ์จ าลองครั้งที่ 2 และขั้นสรุปผลและประเมินผล ผลการ
ประเมิน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 นักเรียนมี
ความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับดี และนักเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมสถานการณ์จ าลองอยู่
ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การพัฒนากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง ความสามารถด้านการพูด  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

Abstract 
The purposes of this research were to; 1) study of fundamental data about the development of 

the simulation activities, 2) develop the simulation activities criteria standard of 75/75, 3) implement the 
simulation activities, 4) assess and improve using the development of the simulation activities for 
improving speaking capability in communicative English by using Phetchaburi local content of Certificate 
Vocational Education Student. The target group consisted of 18 third-year students studying in certificate 
vocational education program. The research instruments were: 1) the simulation activities by using 
Phetchaburi local content 8 lessons, 2) the achievement test of 30 items, 3) assessment form of speaking 
capability in communicative English, and 4) the questionnaires students’ attitudes about simulation 
activities of 20 items. The data was analyzed by t-test, mean, standard deviation and content analysis. 
The results found that: 1) The teachers and the students need to use simulation activities by using 
Phetchaburi local content of Certificate Vocational Education Student. 2) The efficiency of simulation 
activities for improving speaking capability in communicative English by using Phetchaburi local content 8 
lessons was 78.86/77.96 3) The implementation of simulation activities for improving speaking capability in 
communicative English by using Phetchaburi local content have 6 steps as follows; (1) Presentation (2) 
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Practice (3) Production (4) Discussion (5) Second Production and (6) Evaluation. 4) The result of 
assessment found that (1) the students’ achievement of posttest was higher than the pretest were 
significant different by 0.1. (2) the students’ speaking capability in communicative English was in good 
level and (3) the students’ attitudes about simulation activities was in high level. 
Key words: Development of Simulation Activities, Improving Speaking Capability, Communicative English,  
 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

ปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างสมบูรณ์ 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน เช่น การเปิดเขตการค้าเสรี การลงทุน การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างประเทศ 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ทัดเทียมกับ
ประเทศอื่นๆ (ASEAN Community 2015. 2556) รวมทั้งกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN 
shall be English” “ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ” ดังนั้นการเรียนภาษาต่างประเทศไม่ได้เรียนเพื่อความรู้
ทางภาษาอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรียนเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นตามความต้องการในสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพ การที่ผู้เรียนใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมนั้นจะต้องมีโอกาสในการฝึกทักษะการใช้
ภาษาให้มากที่สุดทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ
ของภาษา จัดกิจกรรมให้หลากหลายทั้งกิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา และการฝึกผู้เรียนให้เรียนรู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง
ควบคู่กันไปด้วย อันจะน าไปสู่การพึ่งตนเอง (Learner- Independence) และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในด้านการค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนวิชาอื่นๆ ซึ่งเป็นจุดหมายส าคัญของการปฏิรูป
การเรียนรู้ (กรมวิชาการ, 2545 : 2) 

จากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ผลรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2556 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี พบว่าในมาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 5 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพอยู่ในระดับปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60) นอกจากน้ีปัญหา 
ที่ผู้วิจัยพบในช้ันเรียนที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคือ ผู้เรียนไม่กล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจ และขาดความคล่องแคล่ว 
ในการพูดภาษาอังกฤษ ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารน้อย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการที่จะท าให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้พัฒนาความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยวิธีสอนสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
เป็นการสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงที่สถานการณ์นั้นจ าลองขึ้นมา ดังนั้นการอภิปรายจึงควรมุ่ง
ประเด็นไปที่การเรียนรู้ความเป็นจริงว่า ในความเป็นจริงสถานการณ์ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งผู้เรียนควรจะได้เรียนรู้จากการเล่นของตน
ในสถานการณ์นั้น โดยให้ผู้เรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ที่มีบทบาท ข้อมูลและกติกาการเล่นที่สะท้อนความเป็นจริง และมีปฎิสัมพันธ์
กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆ โดยใช้ข้อมูลที่มีสภาพคล้ายกับข้อมูลในความเป็นจริงในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ 
ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง (รุจิร์ ภู่สาระ, 2545 : 165) รวมถึง
สถานการณ์จ าลองคือ การที่กลุ่มบุคคลมารวมกันแล้วสร้างสถานการณ์จ าลองสมมติขึ้นโดยเลียนแบบสภาพความเป็นจริง 
สภาพสมมติเช่นนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและจากสิ่งของ (อารี สัณหฉวี, 2543 : 15-26) ซึ่งสถานการณ์จ าลอง
อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด หรืออาจจะมีการตระเตรียมเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ สิ่งของ
ประกอบ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
โดยในการสอนครูต้องพยายามสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนในการท ากิจกรรมด้วยวิธีการต่างๆ แล้วให้ผู้เรียนในการท ากิจกรรม
ด้วยวิธีการต่างๆ แล้วให้ผู้เรียนลองปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นให้ผู้เรียนได้สังเกตการท ากิจกรรม จ าแนก
แยกแยะสิ่งที่ได้ วิเคราะห์หาทางเลือกที่ถูกต้อง แล้วสรุปหลักการวิธีการที่ได้ เพื่อน าไปเช่ือมโยงแก้ปัญหาของสถานการณ์ใหม่
ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนที่ได้ฝึกคิด ตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆโดยไม่เสี่ยงอันตรายและสามารถหาทางป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหานั้นไว้ล่วงหน้า เมื่อผู้เรียนไปพบสถานการณ์จริงก็จะแก้ปัญหาได้จากประสบการณ์ที่ได้ฝึกประสบการณ์จ าลองที่เรียนไปแล้ว 
ยุทธวิธีนี้แม้จะใช้กับปัญหาด้านต่างๆ เช่น ด้านภาษา ด้านร่างกาย ด้านมิติ แต่ส่วนส าคัญคือการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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การสนทนาโต้ตอบ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจความคิดภายในของผู้อื่นมากขึ้น นอกจากนี้สถานการณ์จ าลองยังถือได้ว่า เป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถวัดผลและประเมินผลได้ตามสภาพจริง ซึ่งเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ว่า
ด้วยการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงจากการท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ฝึกคิดหลากหลาย 
สร้างจินตนาการ และได้แสดงออกอย่างชัดเจน ได้รับการเสริมแรงให้หาค าตอบด้วยตนเอง สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกให้มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ ยอมรับผู้อื่น และสนใจใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้มีความเช่ือมั่นในการพูดภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค ์
(สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 2544 : 4) ยังได้กล่าวอีกว่า การจัดการเรียนการสอนที่ดีควรเน้นเนื้อหาสาระจากสิ่งแวดล้อมและ
ประสบการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมทางภาษาที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากผู้เรียน
ส่วนใหญ่เป็นคนเมืองเพชรบุรีตั้งแต่ก าเนิด คุ้นเคยกับสภาพความเป็นอยู่ การท ามาหากิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ รู้จักสถานท่ี
ท่องเที่ยวที่ส าคัญเป็นอย่างดี เนื้อหาท้องถิ่นนี้สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน เรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อม
ท้องถิ่นตนเอง และที่ส าคัญผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันอีกด้วย 

จากการศกึษาค้นคว้าเบื้องต้น สถานการณ์จ าลองเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่ผู้วิจัยเล็งเห็นความเหมาะสม
ที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในด้านการพูดการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน อีกท้ังผู้วิจัยได้ท าการสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพบว่า ปัญหาของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เป็นห้องเรียนหนึ่งที่นักเรียนขาดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และผลจากการ
สัมภาษณ์นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการท่องเที่ยว จ านวน 18 คน พบว่าเมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ นักเรียนเหล่านี้ขาดความมั่นใจที่จะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ กลัวใช้ค าศัพท์ผิดความหมาย 
ผิดไวยากรณ์ ออกเสียงผิด บางครั้งจะใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษามือ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน ด้วยสภาพปัญหาของ
นักเรียนท่ีมีต่อการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการใช้สถานการณ์จ าลองจะสอดคล้องกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง ซึ่งการจัด
สถานการณ์จ าลองต่างๆจะใกล้เคียงกับการท างานจริง ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าทักษะการเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

1.2.2 เพื่อพัฒนากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

1.2.3 เพื่อทดลองใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

1.2.4  เพื่อประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในแต่ละด้าน 
 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีเพียง 1 ห้องเรียน 
จ านวน 18 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive random sampling) 

1.3.2   ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรตามรายละเอียดดังนี้   
ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ตัวแปรตาม คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2) ความสามารถ

ในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3) เจตคติของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
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2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  
 2.1.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร เป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) และแบบปลายเปิด (Open Ended Form) 
 2.1.2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ใช้สัมภาษณ์ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกภาษาอังกฤษ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 3 คน  

 2.1.3 กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้
บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 2.1.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 
 2.1.5 แบบประเมินความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 2.1.6  แบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับดังต่อไปนี ้
 2.2.1  ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เพชรบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม   
 2.2.2  ผู้วิจัยด าเนินการส่งและรับแบบสอบถามด้วยตนเอง ส่วนของการสัมภาษณ์ผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์เอง  
 2.2.3  น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หลังจากนั้น น าข้อมูลแบบสอบถาม

แต่ละชุดมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.3.1  แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการนับความความถี่ และหาค่าร้อยละ สถิติที่ใช้คือร้อยละ (Percentage) 
 2.3.2 แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และน าเสนอแบบ

พรรณนาความ 
 2.3.3   การวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้สถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
แล้วน าเสนอแบบพรรณนาความ 

 2.3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อน
และหลังเรียนทั้งหมดมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent 

 2.3.5 แบบประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  

 2.3.6 แบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง โดยใช้แบบประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  
3. ผลการวิจัย 

3.1  ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง พบว่า กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียน   
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพต้องสร้างขึ้นอย่างมีระบบ ขั้นตอน โดยสร้างอยู่บนพื้นฐานความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน 
และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2546) ศึกษาจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 
รหัสวิชา 2000-1220 พบว่า มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในด้านความพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
คือต้องการพัฒนาความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตาม
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มาตรฐานวิชาชีพและน าไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง 

3.2  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง พบว่า กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี  ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประกอบด้วย ช่ือวิชา ช่ือหน่วย ช่ือเรื่อง หัวข้อเรื่องและงาน สาระส าคัญจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรม
การเรียนการสอน งานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรม สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ วัดและประเมินผล (เครื่องมือประเมิน 
และเกณฑ์การประเมิน) บันทึกหลังการสอน (ผลการใช้แผนการสอน ผลการเรียนของนักเรียน และผลการสอนของครู) การวัด
ประเมินผลมีค่าประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 ) ของกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพรายบุคคล (Individual 
Tryout) เท่ากับ 76.83/76.67 ประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 ) ของกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้าน
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี  ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพรายกลุ่มย่อย 
(Small Group Tryout) มีค่าเท่ากับ 77.86/78.57 ประสิทธิภาพ (E 1 /E 2 ) ภาคสนาม (Field Tryout) พบว่า มีค่าเท่ากับ 
78.86/77.96 ปรากฏว่ากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนด
ไวซ้ึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

3.3  ผลการทดลองใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง ผู้วิจัยน ากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพไปทดลองใช้
กับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 18 คน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557-วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รวมเวลา
ในการด าเนินการทดลอง สัปดาห์ละ 2 วันๆ ละ 1 ช่ัวโมง จ านวน 8 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 16 ช่ัวโมง ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจับคู่ให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน คือ จับคู่เด็กเก่งกับเด็กอ่อน พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
มีความสนใจในการเรียน พยายามฝึกปฏิบัติให้ได้ ร่วมมือกันท ากิจกรรม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสุขในการเรียนเป็น
อย่างมาก ส่วนครูผู้สอนมีหน้าที่คอยช่วยเหลือและแนะน าในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาเวลาสะกดค าศัพท์เฉพาะ 

3.4  ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง โดยผลวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 2) ผลการประเมิน
ความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลังการใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับดี และ 3) ผลการประเมินเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง พบว่า 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
4. อภิปรายผลการวิจัย 

4.1  ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง พบว่า  นักเรียนและครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษต้องการให้มีกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและต้องการพัฒนาความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร สอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2544 : 4) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนที่ดีควรเน้นเนื้อหา
สาระจากสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน ซึ่งตรงกับความต้องการของครูผู้สอนที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา
บริบทเมืองเพชรบุรี เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นคนจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ก าเนิด คุ้นเคยกับสภาพความเป็นอยู่ การท ามาหากิน 
รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญเป็นอย่างดี การเรียนรู้โดยใช้เนื้อหาบริบทท้องถิ่นท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน หวงแหน
ในทรัพยากรท้องถิ่น และมีความภาคภูมิใจในการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดของตน นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถน าความรู้
ทีไ่ด้รับจากการเรียนไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  

4.2  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง พบว่า กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ประกอบด้วย ช่ือวิชา ช่ือหน่วย ช่ือเรื่อง หัวข้อเรื่องและงาน สาระส าคัญจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน 
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ วัดและประเมินผล การวัดผลประเมินผล มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 78.86/77.96 นั้น ปรากฏว่ากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร โดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะใช้พัฒนาความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักเรียน สอดคล้องกับ หนึ่งนุช จิตครบุรี (2555 : 102) ได้ศึกษาเรื่องผลของการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจัยปรากฏว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4.3  ผลการทดลองใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง ผู้วิจัยน ากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 18 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูมีความกระตือรือร้น 
มีการจัดเตรียมการสอนและวางแผนที่มีระบบ มีขั้นตอน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน า สนุกกับการสอน 
ด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจ รับผิดชอบเอาใจใส่ กระตือรือร้น ร่วมมือกันท ากิจกรรม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ กฤษณพงษ์ พรมบึงร า (2551 : 37-59) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลองในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ผลการวิจัยนี้พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยใช้สถานการณ์จ าลองผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้สถานการณ์จ าลองในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

4.4  ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ตอน คือ ดังนี ้ 
 4.4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ระหว่างก่อนและ

หลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เยาวลักษณ์ ลอยลิบ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการสอนและความคิดเห็นต่อการสอนโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์
จ าลองที่มีต่อความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการทดลองปรากฏว่า 
นักเรียนมีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง
ว่าการจัดการสอนโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลองส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ 
นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมสถานการณ์จ าลองให้ได้ผลดีคือ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาด้วยตนเอง  

 4.4.2 ผลการประเมินความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่า การใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง 
โดยใช้แบบประเมินความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 157.72 
S.D.= 78.86) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนมนญ์ บุรุษภักดี (2547 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถ
ทางการสื่อสารด้านการพูดแก่นักศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2545 สถาบันราชภัฎอุดรธานี จ านวน 
40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง พบว่า นักศึกษาที่ได้เรียนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมติสามารถพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้ดีขึ้น นักศึกษามีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมติ นักศึกษา
สนุกกับการแสดงบทบาทสมมติ เพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี โดยกล่าวว่า
การแสดงบทบาทสมมติสามารถพัฒนาความสามารถทางการสื่อสาร และช่วยให้มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น 

 4.4.3 ผลการประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง พบว่า เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมสถานการณ์จ าลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08, 
S.D. = 0.50)  นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมสถานการณ์จ าลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใช้บริบทเมืองเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพในระดับมาก โดยแบ่งการวัดและ
ประเมินผลออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสถานการณ์จ าลอง คือ กิจกรรมสถานการณ์จ าลองมีความเร้าใจและน่าสนใจ ท าให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียน และ กิจกรรมสถานการณ์จ าลองช่วยพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น และสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ด้านเนื้อหาท้องถิ่นบริบทเมืองเพชรบุรี คือ เนื้อหาบริบท
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ท้องถิ่นเมืองเพชรบุรี ท าให้นักเรียนทราบข้อมูลเรื่องราวใกล้ตัวมากขึ้น  ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้ คือ สื่อการเรียนรู้ทันสมัย 
น่าสนใจ และด้านการวัดและประเมินผล คือ ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ในเกณฑ์การวัดและประเมินผล และมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของรายการเกณฑ์วัดและประเมินผลเป็นขั้นตอน  ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมคือ มีผลการเรียนที่ดีขึ้น เกิดความคิด
สร้างสรรค์ สามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษได้มากขึ้น เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น เกิดความรู้สึกมั่นใจในการเรียนมากขึ้น 
เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ คือ นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน เกิดความอยากรู้อยากเห็น และนักเรียน
ได้รับอิสระในการเรียนรู้  
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร. ชนสิทธ์ิ สิทธิ์สูงเนิน ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  

ขอขอบพระคุณอาจารย์ และนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพชรบุรี ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาวิจัยและได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี  
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 เพื่อท าให้ผลประเมินมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรน านักเรียนไปฝึกปฏิบัติจริงในสถานท่ีจริง เพื่อลดความเขินอาย 
เพิ่มความกล้าแสดงออก และช่วยให้มีแรงจูงใจในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง อันเป็นผลท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6.2 ครูผู้สอนสามารถน ากิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลองไปปรับใช้ได้ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าอยู่ น่าเรียน การสร้างสถานการณ์จ าลองควรอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้น สนุกสนาน และมีความสุข
ในการเรียน โดยมีครูผู้สอนเป็นคนคอยให้ความช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหา 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
6.1  ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนระดับช้ันต่างๆ โดยใช้

วิธีการสอนอื่นๆ ได้แก่ บทบาทสมมติ ละคร เกม  
6.2  ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อพัฒนาทักษะอื่นๆ เช่น การฟังและการพูด การอ่าน และ

การเขียนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นต่างๆ 
6.3  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมสถานการณ์จ าลอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

โดยใช้เนื้อหาบริบทท้องถิ่นนั้นๆ 
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การเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกับผังกราฟิก 

The Comparison of Critical Thinking and Learning Achievement of Mathayomsuksa III 
Students between Instruction by using The Six Thinking Hats  

and Graphic Organizers Technique 
นางสาวทิวาร์  ศรนรินทร์1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศา  จรดล2 และดร.ผดุงชัย   ภู่พัฒน์3      

1นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี    
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

3อาจารย์สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ 2) เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก และ 3) เปรียบเทียบ
การคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคหมวกหกใบกับผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียนห้องละ 32 
คน แล้วสุ่มนักเรียนเข้ากลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 ก าหนดให้กลุ่มทดลอง 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวก
หกใบ และกลุ่มทดลอง 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เรื่องสุขภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิต และเรื่องสมรรถภาพและการป้องกันโรค ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 10 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดการคิดวิจารณญาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
หมวกหกใบ มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ และกลุ่มทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก มีการคิดวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ:  เทคนิคหมวกหกใบ เทคนิคผังกราฟิก  การคิดวิจารณญาณ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to compare the critical thinking and learning 
achievement of Mathayomsuksa III students before and after instruction by using the six thinking hats 
technique 2) to compare the critical thinking and learning achievement of Mathayomsuksa III students before 
and after instruction by using the graphic organizers technique and 3) to compare the critical thinking and 
learning achievement of Mathayomsuksa III students between the experimental groups using the six 
thinking hats and graphic organizers technique. The samples were selected by from cluster random sampling 
who studied in Mathayomsuksa III in the first semester of the academic year 2015 at Mathayom 
Watbuengthonglang school, Bangkok. They were divided into two groups, 32 students each. The first 
experimental group learned through the six thinking hats technique and the second experimental group 
learned through the graphic organizers technique.  The research instruments were the lesson plans based 
on the six thinking hats technique, the lesson plans based on the graphic organizers technique, the learning 
achievement test and the critical thinking test. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-
test. The results of the study were as follows: 1) The Mathayomsuksa III students who learned through the six 
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thinking hats technique showed their critical thinking and learning achievement significantly higher than 
before the experiment at the .05 level. 2) The Mathayomsuksa III students who learned through the 
graphic organizers technique showed their critical thinking and learning achievement significantly higher 
than before the experiment at the .05 level. And 3) The Mathayomsuksa III students who learned through 
the six thinking hats and graphic organizers technique did not show the different critical thinking and 
learning achievement. 
Keywords:  Six thinking hats technique, Graphic organizers technique, Critical thinking Learning achievement 
 

1.   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การคิดวิจารณญาณ เป็นกระบวนการคิดที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางสมอง และสติปัญญาของผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบคอบ สมเหตุสมผล ได้เรียนรู้การพิจารณาปัจจัยรอบด้านอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง ด้วยการไตร่ตรองใน
คุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้น โดยผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณ จะสามารถก าหนดเป้าหมาย ระบุประเด็นในการ
คิดได้อย่างถูกต้อง และมีการประมวลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งประเมินข้อมูลเพื่อพิจารณาลงความเห็นในประเด็นที่คิดได้
ด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2551) เมื่อผู้เรียนสามารถคิดวิจารณญาณแล้ว ก็จะได้ความคิดที่ผ่านการกลั่นกรอง สามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น น าไปใช้ในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ รวมไปถึงการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 การจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนสามารถน ามาพัฒนากระบวนการคิดวิจารณญาณของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มี
นักการศึกษาหลายท่านพัฒนาไว้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน และได้มีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง คือ การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคหมวกหกใบ ของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward De Bono, 1996) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะ
การคิดของผู้เรียน โดยเปรียบเทียบจากหมวกหกใบ ได้แก่ หมวกสีขาว แทนความคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ หมวกสีแดง 
แทนความคิดที่ได้จากความรู้สึก หมวกสีด าแทนความคิดที่ต้องใช้ความสุขุม รอบคอบ หมวกสีเหลือง แทนความคิดที่มีเหตุผล 
หมวกสีเขียว แทนความคิดที่มีการสร้างสรรค์ และหมวกสีฟ้า แทนความคิดในภาพรวม จากลักษณะของการคิดที่แทนด้วย
หมวกท้ังหกใบ ได้เป็นที่ยอมรับว่า สามารถฝึกให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง หรือการคิดวิจารณญาณได้ ดังจะเห็นได้จาก
งานวิจัยของ วิภารัตน์ พุฒด า (2551) ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบ ที่มีต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบ สามารถพัฒนาการคิด
วิจารณญาณ ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ และนักเรียนยังมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา แย้มคลี่ (2548) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดหมวกหกใบ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนอกจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกใบที่ช่วยเสริมสร้างการคิดให้กับ
ผู้เรียนแล้ว ผู้วิจัยได้พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการ
คิดหลายด้านเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาการคิดวิจารณญาณของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ  
กิจลือเกียรติ (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้โดยใช้
ผังกราฟิกเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียน
สามารถสร้างแผนภาพในสมองที่เช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมอย่างสมดุลในรูปแบบต่างๆ เช่น การเปรียบเทียบ การจัด
หมวดหมู่ การหาเหตุผล สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นอีกหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลักส าคัญ เนื่องจากสุขภาพเกี่ยวโยง
กับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยม
ที่ เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพตามไปด้วย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการคิดวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดคุณภาพการ
เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และจุดประสงค์การเรียนรู้ และประการส าคัญ คือ ผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้จักการน า
กระบวนการคิดวิจารณญาณ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของชีวิต มีสุขนิสัยที่ดีในการ
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ปฏิบัติตน รู้จักป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ รวมทั้งมีทักษะในการตัดสินใจ และแสวงหาความรู้ข้อมูล
เพื่อใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยตรง 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ได้เน้นในด้านการพัฒนาพฤติกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับผู้วิจัย ในฐานะที่เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา และพลศึกษา ได้พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการคิด เพื่อน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เพราะผู้เรียนจ านวนไม่น้อยยังไม่ผ่านมาตรฐานในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่กา รสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยการ
เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกับผังกราฟิก อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
2.   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกับผังกราฟิก 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมวัดบึง
ทองหลาง  กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปี
การศึกษา 2558  จ านวน 12 ห้องเรียน มีนักเรียน จ านวน 385 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เป็นนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร จ านวน  2 ห้องเรียน มีนักเรียนห้องละ 32  คน จากนั้นใช้
วิธีการจับฉลากห้องเรียน เพื่อสุ่มนักเรียนเข้ากลุ่มทดลอง 1 ก าหนดให้ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ และ
กลุ่มทดลอง 2 ก าหนดให้ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก  
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น  ได้แก ่การจัดการเรียนรู้ แบ่งได้ดังนี้  1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ และ 2) การจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) การคิดวิจารณญาณ และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3.3 ขอบเขตของเนื้อหา เรื่อง สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 ช่ัวโมง    
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 4.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก มีขั้นตอน     
การสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้
  1) ศึกษาวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ    
พลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
  2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ และเทคนิคผังกราฟิก แล้ว
ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
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  3) น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจพิจารณาความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยประเมินผลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  แล้วแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ 
ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป   
 4.1.2 แบบวัดการคิดวิจารณญาณ และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้  และระดับ
พฤติกรรมในการวัดการคิดวิจารณญาณ 
  2) สร้างแบบวัดการคิดวิจารณญาณ และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และระดับพฤติกรรมในการวัดการคิดวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 
  3) น าแบบวัดการคิดวิจารณญาณ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  
  4) น าแบบวัดการคิดวิจารณญาณ จ านวน 50 ข้อและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 40 ข้อ ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
โดยพิจารณาข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ 0.2 – 0.8 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ 0.2 ขึ้นไป แล้วเลือกใช้ข้อสอบ
วัดการคิดวิจารณญาณ จ านวน 40 ข้อ และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ ที่มีความเหมาะสม ไปหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543)  
  5) จัดพิมพ์แบบทดสอบทั้งสองฉบับ เพื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป   
 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบกึ่งทดลอง (Quasi  Experiment  Research)  ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการ
ทดลองตามแผนการวิจัยแบบสองกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Two Group Pre-test Post-test Design) มี
การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 4.2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for 
dependent samples) 
 4.2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent 
samples) 
 4.2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกโดย
การทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระจากกัน (t-test for independent  samples)   
5.   ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแสดงดังตารางต่อไปนี ้
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
หมวกหกใบ 
การทดลอง n คะแนนเตม็ X  S.D. D D2 t p 
ก่อนเรียน 32 40 18.81 3.44 

451 6,731 22.93* .00 
หลังเรียน 32 40 32.91 3.82 

*p  .05 
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 จากตาราง 1  พบว่าคะแนนเฉลี่ยการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหกใบ ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 18.81 คะแนน หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 32.91  คะแนน และผลการเปรียบเทียบการ
คิดวิจารณญาณ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ พบว่า นักเรียนมีการคิดวิจารณญาณ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหกใบ 
 

การทดลอง n คะแนนเตม็ X  S.D. D D2 t p 
ก่อนเรียน 32 30 12.31 3.26 

374 4,782 18.16* .00 
หลังเรียน 32 30 24.00 2.82 

*p  .05 
  

จากตาราง 2  พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคหมวกหกใบ ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 12.31 คะแนน หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 24.00  คะแนน และผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตาราง 3 เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก 
การทดลอง n คะแนนเตม็ X  S.D. D D2 t p 
ก่อนเรียน 32 40 20.09 3.29 

450 6,626 25.66* .00 
หลังเรียน 32 40 34.16 3.04 

*p  .05 
 จากตาราง 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคผังกราฟิก ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 20.09 คะแนน หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 34.16 คะแนน และผลการเปรียบเทียบการคิด
วิจารณญาณ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก พบว่า นักเรียนมีการคิดวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคผังกราฟิก 
การทดลอง n คะแนนเตม็ X  S.D. D D2 t p 
ก่อนเรียน 32 30 13.53 2.95 

372 4,600 22.06* .00 
หลังเรียน 32 30 25.16 1.97 

*p  .05 
 จากตาราง 4  พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคผังกราฟิก ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 13.53 คะแนน หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 25.16  คะแนน และผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 5  แสดงการเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ กับเทคนิคผังกราฟิก 

กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 
เทคนิคหมวกหกใบ 32 40 32.91 3.82 

1.45 0.15 
เทคนิคผังกราฟิก 32 40 34.16 3.04 

 
 จากตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ กับเทคนิคผังกราฟิกพบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 
ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างกลุม่ที่ไดร้ับการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ กับเทคนิคผังกราฟิก 

กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 
เทคนิคหมวกหกใบ 32 30 24.00 2.82 

1.90 0.06 
เทคนิคผังกราฟิก 32 30 25.16 1.97 

 
 จากตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ กับเทคนิคผังกราฟิกพบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 

6.  สรุปผลการวิจัย 
 6.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ มีการคิดวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 6.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก มีการคิดวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 6.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ และกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน 
7.  อภิปรายผลการวิจัย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา แย้มคลี่ (2548) ที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
หมวกหกใบ มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  อีกทั้งยังพบว่า กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ และกลุ่ มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ได้พัฒนาความคิดของผู้เรียนได้อย่างเป็น
รูปธรรม สามารถน าไปใช้ได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อน ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างรอบด้าน ไม่ยึดติดอยู่กับความคิดเพียงด้าน
เดียว หรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สามารถน าไปสู่การคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นความสนใจในการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกสังเกต เปรียบเทียบ อันเป็นพื้นฐานของ
การคิดวิจารณญาณ ผู้เรียนจึงสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ แสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล  และการระดมสมองอภิปราย
ที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ส่งผลให้การ
เรียนรู้ของผู้เรียนมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบและผังกราฟฟิก จึงเป็นวิธีการที่ใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ทั้งสองวิธี  
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8.  ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ และเทคนิคผังกราฟิกในกลุ่มสาระการเรียนรู้    
ต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันได้
ต่อไป การจัดการการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ เหมาะกับการฝึกนักเรียนกลุ่มเล็ก หรือจ านวนน้อย เพื่อให้ทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายครบถ้วนและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนักเรียนด้วย เทคนิคผัง
กราฟิกเหมาะกับการสอนนักเรียนจ านวนมากหรือกลุ่มใหญ่  
9.   กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปวริศา  จรดล ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์
สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้ให้ค าแนะน า และแนวทางต่าง ๆ 
ในการวิจัย ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
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การพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
The Development of Learning English Vocabulary By Using  Vocabulary Tree Activities 

on fraction of Seventh Grade Students 
นายนิวัฒน์  หมัดปาด 

สาขาหลักสูตรและการสอน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยตาปี ที่ 8/151 หมู่ที่ 2ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000 โทรศัพท์ 092-2796234 oh_nasay_tomato@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการวาดผังภาพค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่ใช้รูปแบบการวาดผังภาพค าศัพท์ และ 3) เพื่อศึกษาหาระดับความพึงพอใจในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนรู้
ด้วยการใช้รูปแบบการวาดผังภาพค าศัพท์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/9  โรงเรียน
เทพมิตรศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน เป็นการวิจัยแบบวิจัยกึ่งทดลอง
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์ เรื่อง My favorite things  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมตฐานด้วย t-test (Independent)  
  ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้
  1. ชุดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของภาษาอังกฤษ โดยการวาดผงั
ภาพค าศัพท์ เท่ากับ  82.89/83.67 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My favorite things ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ด้วยชุดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05   
  3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์เรื่อง 
My favorite things ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยู่ในระดับมาก  

Abstract 
The purpose of this research were to :1) develop  the vocabulary tree activities on English vocabulary 

for  seventh grade students. 2) compare the  academic  achievement  before  and  after  learning  3) study the 
studens’ opinions towards the vocabulary tree activities. The samples were 30 seventh grade students of 
Thepmitrsaksa School in first semester, 2014, Muang District, Surat Thani Province, obtained through the quasi-
experimental design. 

The instruments used for data collection were the learning English vocabulary packages by using a 
vocabulary tree activities on the favorite things, the achievement tests and the questionnaire of students’ 
opinions. The descriptive statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation. Inferential 
statistic comprising of independent-sample t-test was used to test the hypothesis.   

The results of this research revealed that  
1.  The efficiency value of the developed English vocabulary tree lessons was 82.89/83.67 and the 

effective index was 0.71.   
2.  The academic achievement was significantly higher than before learning at statistical level of .05 

level. 
3.  The average of students’ opinions were at high level. 
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1.   บทน า 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศค าศัพท์นับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยเอื้ออ านวยต่อ
การเรียนภาษาในด้านการอ่านไวยากรณ์ สิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์มากที่สุด คือการเรียนรู้ค าศัพท์ การเรียนรู้ค าศัพท์จ านวนมาก
ของภาษาใหม่จึงถือว่าเป็นความส าคัญอันดับแรก ครูผู้สอนจึงควรฝึกนักเรียนในด้านค าศัพท์ ซึ่งถ้าผู้เรียนไม่รู้ค าศัพท์แล้วจะท าให้
มีปัญหาในการอ่านเรื่องราวจากการสังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีพื้นฐานในการอ่าน
ค าศัพท์ สะกดค า บอกความหมายของค าศัพท์ที่น าไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและค าศัพท์ในบทเรียนที่ได้ก าหนดไว้
ในหลักสูตร จะอ่านออกเสียงผิด สะกดค าศัพท์ รวมทั้งความหมายที่ผิดเป็นส่วนมาก ดังนั้นจึงควรหาทางพัฒนาให้นักเรียนให้
สามารถอ่าน สะกดค า บอกความหมายของค าศัพท์ที่น าไปใช้สื่อสารใช้ชีวิต ประจ าวัน และค าศัพท์ในบทเรียนที่ได้ก าหนดไว้
ในหลักสูตรให้ถูกต้อง 

 ผังภาพค าศัพท์ (Vocabulary Trees) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ถูกน ามาใช้เพื่อง่ายต่อการจดจ าค าศัพท์ โดยมีลักษณะเป็นผังภาพ
ที่เราวาดขึ้นบนกระดาษเพื่อช่วยจ าค าศัพท์เป็นกลุ่มๆ มีลักษณะของภาพคล้ายกิ่งก้านสาขาของต้นไม้โดยจะมีหัวเรื่องหลักอยู่ตรง
กลาง แล้วแตกแขนงหัวเรื่องรองซึ่งเกี่ยวพันกับหัวเรื่องหลักออกไปเป็นวงกว้างจนเต็มกระดาษ ในแต่ละหัวเรื่องรองก็จะบรรจุไปด้วย
ค าศัพท์ซึ่งมีความหมายของค าแปลอยู่ในหัวเรื่องรองนั้นๆ การจดจ าค าศัพท์เป็นกลุ่มๆ และเช่ือมความสัมพันธ์ของหัวเรื่องรองหรือ
หัวเรื่องย่อยแต่ละหัวเรื่องเข้าด้วยกันตามลักษณะของภาพผังที่วาด การท่องจ าค าศัพท์เป็นกลุ่มหรือใช้ผังภาพเช่นนี้จะช่วยให้เรา
มีแนวทางในการจ า ไม่จ าอย่างสะเปะสะปะและช่วยให้จดจ าได้อย่างแม่นย ามากขึ้น (Kenneth Beare, 1997 อ้างถึงใน myfirstbrain, 
2556 : ออนไลน์) วิธีนี้ก็จะเป็นการช่วยขยายค าศัพท์ได้มากขึ้นด้วย ดังนั้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
โดยการวาดผังภาพค าศัพท์จึงมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการที่จะท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน สนุกกับกิจกรรม 
เกิดสมาธิด้วยตัวของกิจกรรม พร้อมทั้งการปฏิสัมพันธ์ที่ดีของทั้งครูผู้สอนและนักเรียน โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตั้งแต่เริ่ม 
จนจบกระบวนการเรียนรู้โดยผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น ภาพ เสียง และการเคลื่อนไหวร่างกาย 

 สืบเนื่องจากการที่นักเรียนไม่รู้ค าศัพท์ จ าไม่ได้ ไม่เข้าใจความหมาย จึงท าให้นักเรียนขาดทักษะในการอ่านออกเสียง 
ไม่สามารถสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง ไม่สามารถบอกความหมายของค าศัพท์ที่น าไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้และขาดทักษะ
ในการจดจ าค าศัพท์และการน าไปใช้ สอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Educational Test 
: O-NET) นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษต่ า โดยสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนา
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่ 1) สาระภาษาและวัฒนธรรม และ 2) สาระภาษา
เพื่อการศึกษา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557) ซึ่งทั้ง 2 สาระ จะเน้นความส าคัญด้านค าศัพท์เป็นพื้นฐานในการทดสอบ 
หากมีพื้นฐานในส่วนของค าศัพท์ท่ีดี ก็จะส่งผลให้สามารถท าแบบทดสอบได้คะแนนสูง 

 จากความส าคัญและปัญหาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการวาดผังภาพค าศัพท์
มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการไม่รู้และจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ได้ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ สามารถสะกดค าได้ถูกต้องแม่นย า และจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ได้มากขึ้น พร้อมทั้งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยใช้กิจกรรมการวาดผังภาพค าศัพท์เป็นสื่อประกอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน น่าสนใจ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองและสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้มากขึ้นและ
จดจ าได้ยาวนานขึ้น 

1.2   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการวาดผังภาพค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80      
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 ที่ใช้รูปแบบการวาดผังภาพค าศัพท ์  
 1.2.3 เพื่อศึกษาหาระดับความพึงพอใจในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการใช้รูปแบบการวาด

ผงัภาพค าศัพท ์  
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1.3   ขอบเขตของงานวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นการพัฒนารูปแบบการวาดผังภาพค าศัพท์ เพื่อใช้ส าหรับการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยก าหนดเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง My 
favorite thing   มีจ านวน 3 เรื่อง คือ  

 เรื่องที่ 1 My favorite food 
 เรื่องที่ 2 My favorite place 
 เรื่องที่ 3 My favorite job  
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1)   ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการวาดผังภาพค าศัพท์ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
  2.1)   พัฒนารูปแบบการวาดผังภาพค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2.2)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
  2.3)  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการวาดผังภาพค าศัพท ์
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 1)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด

สรุาษฎร์ธานี ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 9 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 473 คน 
 2)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ห้อง ม. 1/9 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มา
โดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยท าการท าลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาทดลอง 12 คาบ คาบละ 

55 นาท ี
2.   วิธีการด าเนินการวิจัย 
 2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
สรุาษฎร์ธานี ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 9 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 473 คน                           
  2.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ห้อง ม. 1/9 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มา
โดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 
 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.2.1  ชุดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์ เรื่อง My favorite things 
  2.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ เรื่อง My favorite things 
  2.2.3  แบบประเมินวัดความพึงพอใจการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My favorite things จ านวน 15 ข้อ 
 2.3   การหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.3.1  การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพของชุดการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์ เรื่อง My favorite things ในด้านหลักสูตร เนื้อหา ภาษา และการวัดผลและประเมินผล 
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จากนั้นน าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญโดยมีเกณฑ์ยอมรับ 3.5 ขึ้นไป แล้วทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
E1/E2(80/80) ดังนี้  
   ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 3 คน เก่ง ปานกลาง และอ่อน ในอัตราส่วน 1:1:1 เพื่อตรวจสอบส านวนและล าดับของเนื้อหาให้เหมาะสม เช่น ค าบรรยาย
บางค า หรือประโยคไม่ชัดเจนและเนื้อหาควรมีการเน้นข้อความที่ส าคัญ ในด้านระยะเวลา และปรับปรุงแก้ไข 
   ทดลองแบบกลุ่มย่อย ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 9 คน เก่ง ปานกลาง และอ่อน ในอัตราส่วน 3:3:3 เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง และปรับปรุงแก้ไข น าผลที่ได้ไปหาประสิทธิภาพ 
(E1/E2) และดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์ เรื่อง My favorite things 
น าผลที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองในภาคสนามต่อไป 
   ทดลองแบบภาคสนาม น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เก่ง ปานกลาง และอ่อน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 82.89 
และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 83.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
  2.3.2 แบบทดสอบ ที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา ซึ่งผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์โดยใช้
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ในการก าหนดความคิดเห็น จากนั้นน าผลมาพิจารณา
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องซึ่งควรมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งควรมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ
หรือมากกว่า .50 
   น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนจ านวน 30 คนโรงเรียนเทพมิตร
ศึกษา  
   น าแบบทอสอบวันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าวความยากง่ายและอ านาจจ าแนก หลังจากนั้นคัดเลือก
เฉพาะข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 40 ข้อพร้อมทั้งหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.76 
3.   ผลการวิจัย 
 การศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลได้
ดังนี ้
 3.1 ชุดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของภาษาอังกฤษ โดยการวาดผัง
ภาพค าศัพท์ เท่ากับ  82.89/83.67 ดังนั้นชุดการเรียนแต่ละชุดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 
0.71 ซึ่งได้ผลตามเกณฑ์ประสิทธิผลที่ตั้งไว้ท่ีมีค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่า 0.50    
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My favorite things ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
ชุดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 3.3  ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์ เรื่อง My 
favorite things ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 4.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 
ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับตามค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค เท่ากับ 0.88 จัดอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
4.   อภิปรายผลการวิจัย              
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ การพัฒนาชุดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์ และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My 
favorite things โดยใช้ชุดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท ์
       4.1 ด้านคุณภาพของชุดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.89/83.67 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หมายความว่า คะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 จากการท าแบบทดสอบท้ายชุดการฝึกทั้ง 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.89 และคะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การเรียนรู้ค าศัพท์ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์นั้น อยู่ในขั้นประยุกต์ใช้เขียนค าศัพท์ จะท าให้ผู้เรียน
เขียนค าศัพท์ได้ถูกต้อง เกิดความคิดรวบยอด เห็นค าศัพท์ในภาพรวม และจดจ าค าศัพท์ได้แม่นย าขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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ทองหล่อ ห่อทอง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม แผนผัง
ความคิดส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิด 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.73/82.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และยังเสริมความสอดคล้องของ
ผลการวิจัยด้วยงานค้นคว้าอิสระของ แววมณี นิลเชษฐ์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้มีการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ช้ันประถมศึกษาปี่ที่ 5 โดยใช้แผนผังความคิด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า แผนการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.11/88.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้ 
 4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่สอนด้วยชุดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาด
ผังภาพค าศัพท์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ทองหล่อ  ห่อทอง (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 หลังการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิด สูงกว่าก่อนเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ระวิวรรณ  ขวัญศรีและคณะ (2550 : 253) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้แผนผังทางปัญญา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษแตกต่างกันกับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ
งานค้นคว้าอิสระของ แววมณี นิลเชษฐ์ (2549 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้การพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 5 โดยใช้แผนผังความคิด เท่ากับ 0.8151 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนร้อยละ 81.51   
 4.3 ผลการวัดความพึงพอใจทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการวาดผังภาพค าศัพท์ เรื่อง My favorite things อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานค้นคว้าอิสระของ แววมณี นิลเชษฐ์ (2549 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนตามแผนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนผังความคิด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งการวาดผังภาพค าศัพท์เหมาะที่จะใช้กับนักเรียนทุกระดับช้ันและเหมาะที่จะใช้กับการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะเป็น
กระบวนการในการวางแผนอย่างเป็นระบบโดยการคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระและน ามาสร้างสรรค์จัดล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติ
ตามล าดับอย่างชัดเจนโดยใช้ สัญลักษณ์ รูปภาพและ แผนภูมิประกอบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
เนื่องมาจากแผนผังแสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือประเด็นส าคัญ ต่างๆ ที่มีการเช่ือมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบในทุก
ทิศทาง โดยมีค าหลัก (Key word) อยู่ตรงกลางของแผนผังแล้วมีประเด็นรองและประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้องแตกย่อยเป็นแขนงหรือ
กิ่งก้านสาขา ออกจากตรงใจกลางแผนผังโดยมีเส้นเช่ือมโยงประเด็นต่างๆ ทั้งประเด็นหลัก ประเด็นรองและ ประเด็นย่อยๆ 
เข้าด้วยกัน 
5.   กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อุ้ยนอง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่กรุณา
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และส่งเสริมก าลังใจมาโดยตลอดระยะเวลาในการด าเนินงาน ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ บาทหลวง ดร. นที  ธีรานุวรรตน์ ผู้เช่ียวชาญ ด้านการพัฒนาการบริหาร (การบริหารการศึกษา) อาจารย์
สมบัติ ระมัด ผู้เช่ียวชาญ ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาจารย์จิญาณีพรหมเจียม ครูวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ อันดับ คศ.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) อาจารย์อ าพรรัตน์ หนูเสน 
ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรการศึกษา อาจารย์สุนิสา อินทร์โสม ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการสอนที่ได้ช่วยให้ค าแนะน า
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี ้
 ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และคณะครู นักเรียน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้
ในการวิจัย 
 คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัย ขอมอบเป็นเครื่องบูชาบุพการี บูรพาจารย์ และ ผู้มีพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอนให้
ความรู้ ความรัก ความเมตตาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 
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แนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
Development Guidelines for Lab Schools of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2 

นุจิฬา ฤทธิ์กระจาย1 ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 2 และ ชัยรัตน์ บุมี3 
1การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทรศัพท์ 0-8174-0372-2 อีเมล nujila@hotmail.com 

2สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทรศัพท์ 0-8947-8093-0 

3สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทรศัพท์ 0-8147-5562-1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ประเมินสภาพการด าเนินงานโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 2 และ 2) หาแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 แบ่งการด าเนินการ
วิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 287 คน 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และขั้นตอนที่ 2 
แหล่งข้อมูลคือกลุ่มผู้เช่ียวชาญจ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้คือเทคนิครวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเดลฟาย (Delphi technique) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Mdn) และ พิสัยระหว่างควอไทล์ (IR)  

ผลการวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 พบว่า สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนในฝัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝันในด้านปัจจัยการด าเนินงานคือให้มีการพัฒนาด้านทรัพยากร สื่อ
เทคโนโลยี และงบประมาณให้เพียงพอ และแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียนให้หลากหลาย ด้านกระบวนการ ผู้เช่ียวชาญได้เสนอ
แนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้านผลผลิตผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  
ค าส าคัญ :  โรงเรียนในฝัน,  แนวทางพัฒนา  

Abstract 
The purposes of this research were 1) to evaluate the operating conditions for Lab Schools of 

Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2 and 2) to develop guidelines for Lab Schools of 
Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2. The research had 2 stags. . In the first stage, the 
samples of the research were administrators, teachers, students, and school board members, totaling 278. The 
research instruments employed were questionnaires. The statistics used were mean and standard deviation. In 
the second stage, the informants of the research were 17 experts. The research instrument employed was 
Delphi technique. The statistics used were median and inter quartile range. 

The research findings were as follow : The results in the first stage revealed that the operating 
conditions for Lab Schools of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2 were overall at the 
high level. In the second stage, the experts suggested that the develop guidelines in factors of the 
implementation were the development of human resources, technology, the budget, and the various external 
and internal resources. The experts proposed the reform guidelines of learning by focusing on the Learner-
Center in the process. Besides, the experts proposed the guidelines to improve the quality of students based 
on Educations Standard of Thailand and international standards. 
Keywords :  Development guidelines, Lab school   

 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนดังปรากฏตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่พระราชทานไว้ว่า“การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคม
และบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน พอเหมาะกับทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ  
ซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด” (กรมวิชาการ, 2540 : 17) ปัจจุบัน
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การศึกษาไทยยังไม่สามารถให้การศึกษาที่มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับประชาคมโลกได้ 
รัฐบาลรับรู้ถึงสภาพปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเห็นความส าคัญว่าการศึกษาจะมีบทบาทส าคัญในการเผชิญปัญหาดังกล่าวได้ จึงน าไปสู่
การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในชนบทได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ด าเนินโครงการ“หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน”(Lab School Project) ภายใต้แนวคิด
และหลักการที่ว่า การศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถลดช่องว่างของบุคคลในสังคมลงได้ (อรทัย มูลค า, 
2552 : 4)   

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ที่ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นแรก 
ระหว่าง พ.ศ.2546-2549 (ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, ม.ป.ป.) มีจ านวน 6 โรงเรียน  โรงเรียนที่จะผ่านการรับรอง
ให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันได้นั้นต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ และเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วโรงเรียนจะได้รับ
การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันที่มีภาพลักษณ์เป็นที่ศรัทธาของชุมชน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนและปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 : 1) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการด าเนินงานโรงเรียนหลังจากที่ได้รับการรับรองให้
เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันแล้ว 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อประเมินสภาพการด าเนินงานโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 3 ด้าน คือ 

1) ปัจจัยการด าเนินงาน 2) กระบวนการด าเนินงาน 3) ผลผลิตของการด าเนินงาน  
 1.2.2 เพื่อหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยใน 2 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ประเมินสภาพการด าเนินงานโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผู้วิจัย

ด าเนินการประเมินตามองค์ประกอบของโรงเรียนในฝัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 33) โดยใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ 
(Katz and kahn, 1978, อ้างถึงใน มยุรี บุญริ้ว, 2547 : 38-39) มาเป็นแนวทางในการประเมิน โดยประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัย 
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากร คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนในฝัน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ที่ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นแรก ระหว่าง พ.ศ. 2546 - 
2549 จ านวน 6 โรงเรียน จ านวน 1,032 คน 

 ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้วยเทคนิคเดลฟาย 
(Delphi Technique) ด าเนินการศึกษาแนวทางพัฒนาตามองค์ประกอบของโรงเรียนในฝัน ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านปัจจัย 
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ของการด าเนินงานโรงเรียนในฝัน แหล่งข้อมูล ได้แก่ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ซึ่งประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 6 คน  ครูผู้สอน จ านวน 6 คน 
2. วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยนี้น าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินสภาพการด าเนินงานโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ใช้วิธีการ

ประเมินเชิงระบบ (Katz and kahn, 1978 อ้างถึงใน มยุรี บุญริ้ว, 2547 : 38-39) ตามองค์ประกอบของโรงเรียนในฝัน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 33) ใน 3 ด้านคือ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของการด าเนินงาน ประชากรมาจาก
โรงเรียนที่ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 
6 โรงเรียน จ าแนกเป็นผู้บริหาร19 คน ครูผู้สอน 226 คน นักเรียน 697 คนคณะกรรมการสถานศึกษา 90 คน รวมประชากรทั้งหมด
1,032 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากกลุ่มประชากรจ านวน 287 คน เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจ านวน 3 ฉบับ 
คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารและครูผู้สอน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามส าหรับนักเรียน ฉบับที่ 3 แบบสอบส าหรับ
คณะกรรมการสถานศึกษา แบบสอบถามทุกฉบับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 
2 สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านปัจจัยตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกระบวนการ ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับ
คุณภาพผลผลิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าแพงเพชร เขต 2 ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
น าผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาเป็นข้อมูลเพื่อใช้หาแนวทางพัฒนาโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 

ตามขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
การเลือกผู้เช่ียวชาญ ผู้เช่ียวชาญที่ถูกเลือกประกอบด้วย กลุ่มศึกษานิเทศก์ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและกลุ่มครูผู้สอน จ านวน 17 คน 

โดยผู้เช่ียวชาญต้องเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับโรงเรียนในฝัน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามโดยแบ่งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็น 3 รอบ คือ แบบสอบถามรอบที1่จะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Opened End) ซึ่งเป็นการถามอย่างกว้างๆ 
ให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการหาแนวทางพัฒนาในองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต 
แบบสอบถามรอบที่ 2 พัฒนาจากค าตอบของแบบสอบถามในรอบที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) แล้วส่งกลับไปยังผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญออกความคิดเห็นในลักษณะของการจัดระดับความส าคัญ
ในค าถามแต่ละข้อ รวมทั้งระบุเหตุผลที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แบบสอบถามรอบที่ 3 เป็นการพัฒนาค าตอบจากแบบสอบถาม
รอบที ่2 แต่เพิ่มต าแหน่งของมัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) และเขียนเครื่องหมายแสดงต าแหน่งที่ผู้เช่ียวชาญผู้นั้นได้ตอบ
ในแบบสอบถามรอบที ่2 ลงไปแล้วส่งกลับไปยังผู้เช่ียวชาญคนเดิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ยืนยันค าตอบ การวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาจาก
ค่ามัธยฐาน (Mdn) และพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) 
3.  ผลการวิจัย  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการวิจัยดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินสภาพการด าเนินงานโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนในฝันสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก (X = 3.52, S.D.=0.73)  
 เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า   
 1.1)  ด้านปัจจัยสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33, S.D.=0.76) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดสามล าดับแรกคือ ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชนเข้มแข็งการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.71, 
S.D.=0.81) รองลงมาคือ ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐานและเหมาะสมการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.70, S.D.=0.82) และหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นและมีความเป็นสากลมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก (X = 3.66, S.D.=0.74) 

 1.2)  ด้านกระบวนการสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก (X = 3.93, S.D. =0.68) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล าดับแรกคือโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการดีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก (X = 4.35, S.D.=0.53) 
รองลงมาโรงเรียนบริหารระบบแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29, S.D.=0.62) และการประกันคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.16, S.D.=0.60) 

 1.3)  ด้านผลผลิตสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.29, S.D.=0.75) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล าดับแรกคือ ชุมชนมีเครือข่ายการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.56, S.D.=0.63) รองลงมาโรงเรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาและเป็นต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนอื่น
และชุมชนอยู่ในระดับมาก (X = 3.51, S.D.=0.74)และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทยอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.81, S.D.=0.87) 

ขั้นตอนที ่2 แนวทางพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ในแต่ละด้านดังนี้ 
1)   แนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านปัจจัย ผู้เช่ียวชาญได้เสนอไว้

ดังนี ้
 1.1) ทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณเหมาะสมเพียงพอโดยผู้บริหารต้องจัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีการบริหาร

งบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงาน (PBB) มีการนิเทศ แนะน า ช้ีแนะกับคณะครูและบุคลากร ให้มีความสามารถในการบริหาร
งบประมาณ และทรัพยากรในการท ากิจกรรม/โครงการต่างๆ ด้วยความประหยัด คุ้มค่ามีการระดมทรัพยากรและทุนส าหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา 
สถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอก ในการให้ความร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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 1.2)  สื่อและเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้โดยมีการสนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานด้าน ICT จัดหาและ
ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อดิจิตอลผลิตและพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมจัดตั้งศูนย์สื่อเพื่อรวบรวมสื่อที่ดีและเผยแพร่ให้ครูได้เลือกใช้ได้สะดวก
ตามความต้องการ มีการจัดประกวดภายในโรงเรียนหรือองค์กรภายนอกเพื่อกระตุ้นการใช้และผลิตสื่อ มีเครือข่ายในการดูแล
บ ารุงรักษา 

 1.3)  แหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียนหลากหลายโดยมีการจัดท าแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างความเข้าใจกับบุคคล
ทุกๆ ฝ่ายในโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ
พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ จัดท าข้อตกลงการให้ความร่วมมือในการใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกันสนับสนุนและระดมสรรพก าลังจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ 

2)   แนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านกระบวนการ ผู้เช่ียวชาญได้เสนอ
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ หลากหลาย ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน พัฒนาครูให้สามารถออกแบบและวางแผนการจัดเรียนการรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
เปลี่ยนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการเป็นผู้บอกความรู้โดยตรงมาเป็นการจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย 
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้บูรณาการจัดการเรียนการสอนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

3)   แนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านผลผลิต ผู้เช่ียวชาญได้เสนอ
แนวทางพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยโดยส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า เสริมสร้างทักษะต่างๆ ได้แก่ ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะการจัดการสร้างงาน การประกอบการ และ
การหารายได้ระหว่างเรียนส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เสริมสร้างนักเรียนให้
เกิดจิตส านึกและแสดงออกด้านความเป็นไทยโดยการเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สนับสนุนให้นักเรียนประยุกต์หรือสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.  อภิปรายผลการวิจัย  

จากการวิจัย ผู้วิจัยน าเสนอผลการอภิปรายเป็น 2 ขั้นตอนรายละเอียดดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาสภาพการด าเนินงานโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

มีประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
การศึกษาสภาพการด าเนินงานโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X = 3.52, S.D.=0.73) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก “โครงการโรงเรียนในฝัน”เป็นโครงการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ที่มี
เจตนารมณ์ให้ชุมชนในแต่ละอ าเภอคัดเลือกโรงเรียนที่อยากจะพัฒนาโรงเรียนตามความคิดความฝัน จ านวน 1 โรงเรียน เพื่อเข้าอยู่
ในโครงการและร่วมกันพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 17)  อีกทั้งโรงเรียนมีปัจจัยการด าเนินงาน 
ที่เกื้อหนุน มีระบบบริหารจัดการดี มีการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งส่งผลให้ชุมชน
ให้การสนับสนุนเนื่องจากยอมรับศรัทธาในโรงเรียนจึงท าให้สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ หนองตะไกร (2548 : 59) ได้ท าการวิจัย
เรื่องผลการด าเนินงานและแนวทางเสริมสร้างการด าเนินงานโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินการด้านต่างๆ ทั้งด้านระบบบริหารและการจัดการด้านพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ต่างได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน และหน่วยงานต้นสังกัด จึงท าให้การด าเนินงานโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอหน่ึงโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของปฏิวัติ จันทสิทธิ์ (2551 : 64) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่อการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการสร้างพลัง
ขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ การระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง และ
ด้านการเพิ่มสมรรถภาพของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารให้โรงเรียนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งเมื่อผู้วิจัยได้ประเมินสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบว่า
มีประเด็นส าคัญในรายด้านที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายดังนี้ 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
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1) ด้านปัจจัยสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.33, S.D.=0.76) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินด้านปัจจัย 
พบว่า มีองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (X   3.50)อยู่ 4 องค์ประกอบ ได้แก่1) ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชน
เข้มแข็ง 2) หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนท้องถิ่นและมีความเป็นสากล3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและ
จ านวนเพียงพอและ 4) ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐานและเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนองค์ประกอบ
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ 1) ทรัพยากรเทคโนโลยีและงบประมาณเหมาะสมเพียงพอ 2) แหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน
หลากหลายและ 3) สื่อและเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของผดุงศักดิ์ อ่างทอง (2550 :  
88) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ด้านปัจจัยสนับสนุนในด้านความพอเพียง ความเหมาะสมของงบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและอาคารสถานที่ 
ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นสอดคล้องกันโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของคมศร ม่วงมี (2549 :  79) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนในฝัน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี พบว่า การประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (context) พบว่า
ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาตามองค์ประกอบด้านความพร้อมและทรัพยากร พบว่า ผลการประเมิน
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ สถานศึกษา 
มีบุคลากรเพียงพอในการด าเนินโครงการ ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดได้แก่ สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอในการด าเนิน
โครงการ 

2)  ด้านกระบวนการสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ( X = 3.93, S.D.=0.68) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน
ด้านกระบวนการพบว่า เกือบทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์การประเมิน (X 3.50) ยกเว้นโรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
เป็นส าคัญ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สอดคล้องกับงานวิจัยของผดุงศักดิ์ อ่างทอง (2550 : 90-91) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมิน
โครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าด้านกระบวนการโดยรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนคณะครู-อาจารย์
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีบางรายการที่ไม่ผ่านการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้แก่ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT มากขึ้น ระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
และครูมีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้สอดคล้องกับงานวิจัยของอ านาจ หาญกล้า 
(2550 : 51) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน : กรณีศึกษาโรงเรียนเชียงรุ้งวิทยา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลการศึกษาด้านกระบวนการ ทุกกิจกรรมมีกระบวนการปฏิบัติอยู่ในคุณภาพดี ตามผลการประเมิน
มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ด้านการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านงบประมาณและ
ทรัพยากร และด้านส่งเสริมสมรรถภาพของนักเรียน  

3)   ด้านผลผลิตสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.29, S.D.=0.75) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน
ด้านผลผลิต พบว่า มีองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ( X3.50) 2 ข้อ คือ ชุมชนมีเครือข่ายการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและ
เกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่ในระดับมาก  และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาและเป็นต้นแบบเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับโรงเรียนอื่นในระดับมาก ส่วนองค์ประกอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคือผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
สามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของเมษ ตัลยารักษ์ (2548 : 60-61)  ได้วิจัย
เรื่องการประเมินโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาพังงา ด้านคุณภาพผู้เรียน 
พบว่า คุณภาพผู้เรียน ในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาพังงา ในภาพรวม
คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เมื่อจ าแนกรายด้าน คุณภาพผู้เรียนด้านบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับที่ต้องปรับปรุง คุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการด ารงชีวิต มั่นใจในตนเอง และด้านความเป็นไทยมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

ขั้นตอนที่ 2 แนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
การศึกษาแนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จากข้อคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 17 คน ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า แนวทางพัฒนาโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไปทุกข้อ และค่าพิสัยควอไทล์ไม่เกิน 1.5 ทุกข้อเช่นเดียวกัน ผู้วิจัยจึงน าเสนอการอภิปราย
แยกเป็นรายด้านดังนี ้



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

98 

1)   ด้านปัจจัยมีองค์ประกอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ 3 องค์ประกอบคือ 1) ทรัพยากรเทคโนโลยีและงบประมาณ
เหมาะสมเพียงพอ 2) แหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียนหลากหลาย และ 3) สื่อและเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนวทางพัฒนาองค์ประกอบที่ 1) ทรัพยากรเทคโนโลยีและงบประมาณให้มีความเหมาะสมเพียงพอ พัฒนา
ผู้บริหารให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการจัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารงบประมาณแบบมุ้งเน้น
ผลงาน (PBB) นิเทศ แนะน า ช้ีแนะกับคณะครูและบุคลากร ให้มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรในการท า
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ด้วยความประหยัด คุ้มค่ามีระบบระดมทรัพยากรและทุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา สถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอก ในการให้
ความร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกันมีวิธีการระดมทุน ที่หลากหลาย เหมาะสมกับโรงเรียน องค์ประกอบที่ 2 สื่อและเทคโนโลยี
ทันสมัยเพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนวทางพัฒนาโดยให้มีการสนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานด้าน ICT ให้เหมาะสม 
กับการจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการ จัดหาและส่งเสริมให้ครูใช้สื่อดิจิตอลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมีการผลิตและ
พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์สื่อเพื่อรวบรวมสื่อที่ดีและเผยแพร่ให้ครูได้เลือกใช้หรือ
พัฒนาต่อยอดได้สะดวกตามความต้องการ กระตุ้นการผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีด้วยการจัดประกวดภายในโรงเรียนหรือ
ส่งเสริมให้ส่งสื่อเข้าร่วมประกวดจากองค์กรภายนอกใช้ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ ชุดมัลติมิเดีย และศูนย์การเรียนรู้พื้นฐานเพื่อจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณจัดจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีเครือข่าย
ในการดูแลบ ารุงรักษา ระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงฐานข้อมูล ประมวลผล และองค์ประกอบที่ 3 แหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน
หลากหลายผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางทางพัฒนาโดยให้จัดท าแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม
สร้างความเข้าใจกับบุคคลทุกๆ ฝ่ายในโรงเรียนและบุคคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่าย
ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ
พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง คระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
ตรงกัน เกิดความร่วมมือในการสนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าจัดท า
ข้อตกลงการให้ความร่วมมือในการใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและระดม
สรรพก าลังจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการรวบรวมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สอดคล้องกับงานวิจัยของพรจุฬา  
จันทร์งาม (2554 : 66) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน ได้เสนอ
แนวทางพัฒนาด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรเพื่อให้สามารถน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการทั้งระบบโรงเรียนและด้านงบประมาณโดยจัดการระดมทรัพยากรจากภายนอก 
เช่น ศิษย์เก่า องค์กรเอกชน และชุมชนเป็นต้น และจัดโครงการและกิจกรรมในด้านต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นร่วมกับทุกภาคส่วน
เพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาแต่ละด้าน 

2)  ด้านกระบวนการด าเนินงานมีองค์ประกอบที่ไม่ผ่านการประเมินอยู่ 1 องค์ประกอบคือ โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นเป็นส าคัญ ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยจัดให้มีการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การอบรมพัฒนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบพี่เลี้ยง การนิเทศภายใน การให้
ค าปรึกษา แนะน าโดยพี่เลี้ยง ผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหารหรือเพื่อนครูส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ หลากหลายโดยเน้น
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลพัฒนาครู
ให้สามารถออกแบบและวางแผนการจัดเรียนการรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมให้ครูเปลี่ยนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากการเปน็ผู้บอกความรู้โดยตรงมาเป็นการจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นการเรียนรู้ผ่านโครงงาน การแสดง
บทบาทสมมติ การโต้วาที เป็นต้นส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีมาใช้บูรณาการจัดการเรียนการสอนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) นวัตกรรม ผลงานวิจัย มีผลงานในการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิชัย ไหมจุ้ย (2552 : 86-87) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนในโครงการหนึ่ง
อ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน การจัดโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับโรงเรียนในฝัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร การใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
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3)  ด้านผลผลิตจากการประเมินมีหัวข้อที่ไม่ผ่านการประเมินอยู่ 1 องค์ประกอบคือ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนวทางพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเสริมสร้างบุคคล
แห่งการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการดด ารงชีวิต ได้แก่ ทักษะการบริโภค ทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง ทักษะทางสังคม เป็นต้น
เสริมสร้างทักษะการจัดการสร้างงาน การประกอบการ และการหารายได้ระหว่างเรียนส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนดเสริมสร้างนักเรียนให้เกิดจิตส านึกและแสดงออกสืบสาน
ความเป็นไทยส่งเสริมการเข้าร่วมด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  สนับสนุนให้นักเรียนประยุกต์หรือ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวัฒน์ โนนคู่เขตโขง (2550 : 120-121) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ในเขต
ตรวจราชการที่ 10  ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในเขตตรวจ
ราชการที่ 10 ด้านนักเรียนนั้นควรมีแนวทางการพัฒนาให้อัตราการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างของนักเรียนเพิ่มขึ้น ส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียน  
5.  กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาให้ค าปรึกษาและแนะน าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
อย่างดียิ่งจาก ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ซึ่งเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.ชัยรัตน์ บุมี กรรมการที่ปรึกษา
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และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านดังปรากฏชื่อในงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือในการท าวิจัย รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

จังหวัดเพชรบุรี และ 3) ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ านวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการเป็นผู้น า รองลงมาคือ ด้านการก าหนดเป้าหมาย 
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน  ด้านการจูงใจ  ด้านการตัดสินใจ  และด้านการติดต่อสื่อสาร  ตามล าดับ 2) การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านกิจกรรมพื้นฐาน
ชีวิต รองลงมาคือ ด้านการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ด้านกายภาพ และด้านการบริหารจัดการ ตามล าดับ 
และ 3) ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธคือ ด้านการจูงใจ  ด้านการควบคุม
การปฏิบัติงาน และด้านการติดต่อสื่อสาร มีประสิทธิภาพในการท านาย ร้อยละ 44.50  
ค าส าคัญ :  ทักษะการบริหารงาน  โรงเรียนวิถีพุทธ  ผู้บริหารสถานศึกษา 

Abstract 
The purposes were to study: 1) administrative skills of school administrators  ; 2) the Buddhist way 

schools ,  and   3) the administrative skills of school administrators  affecting  the Buddhist way schools in 
Phetchaburi province under  the Phetchaburi Secondary Educational Service Office Area 10  . The sample 
were 310  informants  consisted of administrators and  teachers of schools. The instrument   was  a 5 level scale 
questionnaire constructed  by the  researcher  with the reliability of 0.96. The statistics   were analyzed through 
percentage, mean, standard deviation,  and  stepwise  multiple  regression analysis. The research results were as 
follows: 1) the administrative skills of school administrators, as a whole and each aspect, were at a high level. 
Considering in each aspect: the leadership  was at highest level, followed  by the targeting , the  operational 
control, the attracting, the decision making, and the communication  respectively, 2) the Buddhist way schools  
in Phetchaburi province , as a whole and each aspect, were at a high level. Considering in each aspect: the 
basic life activity was at highest level, followed  by the learning , the atmosphere and interactions, the physical 
, and the administration  respectively, and 3) the administrative skills of school affecting  the Buddhist way 
schools  in Phetchaburi province  were 3 aspects : the attracting aspect, the  operational control  aspect,  and 
the communication  aspect  with      statistically significance at .01, and having the  predicted efficiency of  44.50 
percent.  
Keywords : the administrative skills of school,  the Buddhist way schools     
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1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนนโยบายด้านสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม ในมาตรา 80 (3) ที่ว่า พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ 
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมาย เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ 
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีจิตส านึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 23-24) นอกจากนั้นแล้วการพัฒนาการศึกษาปรากฏ
เป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระบบการศึกษา 
ความพยายามดังกล่าวเป็นการพยายามสร้างสรรค์ผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนคุณภาพ จากเดิมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ก็ให้
น้ าหนักของคุณธรรมมากขึ้น ดังปรากฏอยู่ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที ่2 พ.ศ.2545) ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขท าให้มนุษย์ได้
พัฒนาตนเองในด้านต่างได้ตลอดช่วงชีวิตสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และสามารถเกื้อหนุนในการพัฒนาประเทศได้
อย่างเหมาะสม จึงต้องขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษา  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 3-4)  

อย่างไรก็ตามการขับเลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้ส าเร็จสมบูรณ์ต่อไปนั้น อยู่ที่ฟันเฟืองขององค์กรการศึกษาที่ต้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศให้มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในการที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสามารถ
ในการจัดการศึกษาของผู้บริหาร (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2549 : 3) การจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว 
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ “ศาสตร์” 
คือความรู้และปัญญา ประกอบกับ “ศิลป์” คือ ทักษะในการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนด้วย “จิตวิญญาณ” ที่อยู่บนพื้นฐานของความรัก 
ความเมตตา ความเป็นกัลยาณมิตร และความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว  ซึ่งผู้บริหารหรือผู้น า นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญที่สุด
และเป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วยให้การด า เนินการของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานและจะต้องมีทักษะการบริหารงานเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ การบริหารสิ่งใดก็ตามจ า เป็นจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งนั้น และมีทักษะในการบริหารสิ่งนั้นด้วย (ธาน ีช้ันบุญ, 2551 : 2) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดที่ว่าสิ่งที่จะท าให้
เห็นความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารได้คือ ทักษะการบริหารงานและผู้บริหารจ าเป็นต้องสร้างทักษะต่างๆให้เกิดขึ้น
เป็นคุณสมบัติประจ าตัว (รุสนีย์ กอดิรีย์, 2550 : 12) เป็นที่แน่นอนว่าผู้บริหารจะต้องอาศัยทักษะในการบริหารงานผู้บริหาร
ต้องมีความรอบรู้ในงาน และต้องมีทักษะในการบริหารงาน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารมี 3 ทักษะคือ 
ทักษะด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด แต่สถานศึกษาเป็นองค์การทางการศึกษาที่มีลักษณะ
แตกต่างจากองค์การธุรกิจ ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะทั้ง 5 ประการ คือ ทักษะทาง
ความรู้ความคิด ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางมนุษย์และทักษะทางความคิดรวบยอด (ดวงใจ 
ระถะยาน, 2549 : 17-20) ซึ่งในการบริหารสิ่งใดก็ตามจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้น และพัฒนาสมรรถภาพและ
ทักษะในการบริหารสิ่งนั้นๆ ด้วยทักษะ (skill) เป็นความช านาญหรือความเช่ียวชาญในการท าอะไร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นทักษะ
ในการบริหารจึงเป็นความช านาญหรือเช่ียวชาญในการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมีทักษะ 5 ประการ คือ ทักษะทาง
ความคิด ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางมนุษย์ และทักษะทางความคิดรวบยอด (ธานี ช้ันบุญ, 2551 
: 6) ทั้งนี้จากผลการวิจัยของ Kindred (1975) เรื่องทักษะของผู้บริหารโรงเรียนผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่มีทักษะ
การบริหารทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ทักษะเชิงเทคนิค ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ และทักษะเชิงมโนมติ จะท าให้เกิดปัญหา คือ ความมีอคติ 
ขาดเป้าหมายที่แน่นอนขาดคุณสมบัติการเป็นผู้น าที่ดี ขาดการวางแผนทีด่ี และเกิดบรรยากาศของความขัดแย้งได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงานอย่างช านาญจนเกิดประสิทธิภาพ  
ทักษะการบริหารงานจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารในการจัดการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะการน าพาบุคลากร
และผู้เรียนไปสู่คุณภาพควบคู่ไปกับคุณธรรม  



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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โรงเรียนในรูปแบบวิถีพุทธเกิดขึ้นจากส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหม่  ๆ เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ตามความแตกต่าง
ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติในปัจจุบัน โดยได้ก าหนดการพัฒนาโรงเรียนใน 5 รูปแบบ คือ 
โรงเรียนในก ากับของรัฐ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนใช้ ICT จัดขึ้น
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นรูปแบบของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ซึ่งมุ่งหวังว่าวิธีการของโรงเรียนวิถีพุทธจะน าพา
เด็กเยาวชนเข้าถึงหลักธรรม คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติและชีวิต
ที่แท้จริง และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่การด าเนินชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู่ ดู ฟังให้เป็น 
โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการด าเนินชีวิต ส่งเสริมให้คนเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ คือ เป็นการพัฒนาทั้ง 4 ด้านอย่างครบถ้วนอันได้แก่ กายภาวนา คือการพัฒนาทางกายภาพให้มีร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง ศีลภาวนา เป็นการพัฒนาในแง่ความประพฤติอยู่ภายใต้กรอบของศีลธรรมเพื่อการอยู่ยังผลให้ตนเองมีความสุขพร้อม ๆ กับ
ช่วยให้คนรอบข้างและสังคมมีความสุข พร้อมกันไปด้วยอย่างชัดเจนตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 7) ดังที่ ชาตรี นามคุณ (2552 : 11) ได้กล่าวว่าโรงเรียนวิถีพุทธ คือ การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาด้านกายภาพ ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต ด้านการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ และด้านการบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา ให้ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรรวมทั้งผู้เรียนเป็นผู้มีความเสียสละตนเอง ไม่เพียงเป็นแค่นโยบายที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายเท่านั้น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยได้รับการกล่อมเกลาจากค าสอนของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ในยุคแรกของ
ประวัติศาสตร์ไทย จนกล่าวได้ว่า วิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่ จนมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกตระหนัก
และใหก้ารยอมรับ  

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นหน่วยงานทางราชการและสถาบันการศึกษาของ
สังคมมีหน้าที่ให้บริการด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ก าหนดหน้าที่หลักท่ีส าคัญของโรงเรียนมัธยมศึกษาไว้ 
3 ประการ คือ 1) สอนและอบรมนักเรียนตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะพื้นที่เพียงพอแก่
การด าเนินชีวิต 2) สอนและอบรมประชาชนให้ความมีรู้ตามความจ า เป็นและมีประโยชน์ที่จะน าไปใช้ในทันทีทันใด เพื่อการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ และ 3) ให้การบริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติที่ต้องการมุ่งเน้นผู้เรียนที่มีคุณภาพและคุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน
มุ่งไปสู่เป้าประสงค์ดังกล่าว ในฐานะเป็นผู้จัดการเรียนรู้ตามวิถีพุทธ อบรมสั่งสอน และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่พบว่า ความส าเร็จของหน่วยงานหรือความล้มเหลวของหน่วยงานขึ้นอยู่กับความสามารถและทักษะของผู้บริหาร ร้อยละ 
70 อีกร้อยละ 30 เป็นความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Stephen  R. Covy, 2007 อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 4-5)   

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของทักษะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะน าพาบุคลากร
และผู้เรียนไปสู่คุณภาพ โดยเฉพาะคุณภาพความเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมในตนเอง ซึ่งจากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ว่าเป็นอย่างไร ทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธแก่สถานศึกษาให้อยู่ในระดับสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพควบคู่
กับคุณธรรมเป็นที่ต้องการของสังคมสืบไป 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10   

1.2.2  เพื่อศึกษาการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10   
1.2.3  เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดเพชรบุรี  

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10   
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 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 จ านวน 67 คน และครูผู้สอน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
จ านวน 1,489 คน รวมทั้งหมด 1,556 คน   

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มโดยใช้ตารางการค านวณของเครจซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน สุวรรณ วิลารักษ์, 2551 : 46) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 310 คน จ าแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา 30 คน และครูผู้สอน 280 คน   

1.3.2   ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรตามรายละเอียดดังนี้   
 ตัวแปรอิสระ คือ ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ ด้านการเป็นผู้น า  

ด้านการจูงใจ  ด้านการติดต่อสื่อสาร  ด้านการตัดสินใจ  ด้านการก าหนดเป้าหมาย  และด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน 
      ตัวแปรตาม คือ การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต 

ด้านการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ และด้านการบริหารจัดการ 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่งในปัจจุบัน มีลักษณะตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบไว้ให้ (force choice) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ลักษณะ
ของแบบสอบถามในตอนที่ 2 และ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับของไลเคิร์ท (Likert scale) 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

2.2.1   ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการวิจัย 

2.2.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเช่ือมั่นและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับ
ผู้บริหารและครูผู้สอนเพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 

2.2.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  กรณีที่ได้รับไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์  ผู้วิจัยเดินทางติดต่อที่โรงเรียน
เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นกรณีไป  ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์อย่างแท้จริง 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.3.1   วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ค านวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.3.2   วิเคราะห์ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา และการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดย

ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2.3.3   วิเคราะห์ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
3. ผลการวิจัย 

3.1   ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาแยกเป็นรายด้านพบวา่ทกุดา้นอยูใ่น
ระดับมากโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ ด้านการเป็นผู้น า ด้านการก าหนดเป้าหมาย ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน  ด้านการจูงใจ 
ด้านการตัดสินใจ และด้านการติดต่อสื่อสาร ตามล าดับ พิจารณาเป็นรายละเอียดรายด้านพบว่าในด้านการเป็นผู้น า พบว่า ผู้บริหาร
แสดงวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม ด้านการจูงใจ พบว่า ผู้บริหารกระตุ้นและจูงใจ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า ผู้บริหารแจ้งความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  
ของโรงเรียนแก่ครูและผู้ปกครองทราบ ด้านการตัดสินใจ พบว่า ผู้บริหารให้อิสระแก่ครู-อาจารย์ในการตัดสินใจที่จะปรับปรุงพัฒนา
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งานให้บรรลุเป้าหมาย ด้านการก าหนดเป้าหมาย พบว่า ผู้บริหารสร้างความพึงพอใจแก่ครูและชุมชนในการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมาย และด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้บริหารมีการก าหนดสายงานบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของครู 

3.2  การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาแยกเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต ด้านการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ด้านกายภาพ และด้านการบริหาร
จัดการ ตามล าดับ พิจารณาเป็นรายละเอียดรายด้านพบว่าในด้านกายภาพ พบว่า มีอาคารสถานที่ที่จัดไว้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศีล 
สมาธิ ปัญญา มีพระพุทธรูปหรือสิ่งทีแ่สดงถึงพระรัตนตรัยให้เห็นอย่างเด่นชัด ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต พบว่า โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมพื้นฐานชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม ด้านการเรียนการสอน พบว่า สถานศึกษาจัดหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักพุทธ
ธรรมทุกช้ันเรียน ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ พบว่า สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ผู้อื่น เช่น การลด ละ เลิกอบายมุข การเสียสละ และด้านการบริหารจัดการ พบว่า คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

3.3   ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้แก่ ด้านการจูงใจ (X2) โดยมีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.290 ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (X6) โดยมีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 0.130 และด้านการติดต่อสื่อสาร (X3) โดยมีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.137 
4. อภิปรายผลการวิจัย 

4.1  ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ทักษะ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ ด้านการเป็นผู้น า รองลงมา ด้านการก าหนด
เป้าหมาย ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการจูงใจ ด้านการตัดสินใจ และด้านการติดต่อสื่อสาร ตามล าดับ ท้ังนี้เป็นเพราะ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะประสบผลส าเร็จได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ หลายอย่าง โดยเฉพาะทักษะ
การบริหารงานของผู้บริหารที่แสดงถึงการเป็นผู้น า การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจที่ดี มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการควบคุม
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับบุคลากร สังคม และชุมชนและส่งผลต่อความส าเร็จของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของธาน ีช้ันบุญ (2551 : 69) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 2 ใช้ทักษะการบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ์ ใจแสวงทรัพย์ (2552 : 
127) ได้ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษา
พบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 เป็นรายด้านพบว่า มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี ้

 4.1.1  ด้านการเป็นผู้น า เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เพราะทุกสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญมากที่สุด โดยผู้บริหารแสดง
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม ให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บริหาร
หาวิธีการพัฒนาสถานศึกษาน าวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ มาแนะน าให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ ดังนั้นจะเห็นว่าภาวะผู้น าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการบริหารงาน เพราะผู้บริหารเป็นตัวแทน และเป็นจุดรวมพลังของบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์การ ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องใช้ภาวะผู้น า นั่นคือ การใช้อิทธิพลหรืออ านาจหน้าที่ที่จะน าโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิติพงศ์  คล้ายใยทอง (2547 : 90-92) ท าวิจัยเรื่อง พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 
มีพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารใน 5 ด้าน 
คือ การเป็นผู้น า การสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคนและการจูงใจเชิงดลใจ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้านเช่นกัน 

 4.1.2  ด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยผู้บริหารแจ้งความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่ครูและ
ผู้ปกครองทราบ เป็นผู้น าในการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดรับเรื่องราวเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาหรือนโยบายจากหน่วยเหนือแล้วแจ้งให้ครู-อาจารย์ทราบทันทีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งการติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการบริหาร เพราะทุกองค์กรไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กย่อมมี
การติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอ เช่น การวางแผน การจัดองค์การการอ านวยการ การวินิจฉัยสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม 
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ล้วนต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารเป็นหลักในการเช่ือมโยงความคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเสมอ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
จึงควรให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้น เพราะหากผู้บริหารให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสารในระดับที่สูงแล้วย่อมส่งผลถึง
บรรยากาศร่วมมือร่วมใจในหน่วยงานตามลักษณะการมุ่งด้านมิตรสัมพันธ์สูงตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล  
แสนยศบุญเรือง (2549 : 59-62) ท าวิจัยเรื่อง พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับความเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมภาวะผู้น า การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ จะเห็นว่าทุกข้อมีระดับพฤติกรรมมาก โดยด้านการกระตุ้นทางปัญญาและ
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ และด้านการติดต่อสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

4.2   การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาแยกเป็นรายด้านพบว่า การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต รองลงมา ด้านการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ์ ด้านกายภาพ และด้านการบริหารจัดการ ตามล าดับ ซึ่งโรงเรียนในรูปแบบวิถีพุทธเกิดขึ้นจากส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนรูปแบบ
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ตามความแตกต่างที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติในปัจจุบัน 
ดังที่ ชาตรี นามคุณ (2552 : 11) ได้กล่าวว่า โรงเรียนวิถีพุทธคือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาด้านกายภาพ ด้านกิจกรรม
พื้นฐานชีวิต ด้านการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ และด้านการบริหารจัดการในสถานศึกษา ให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรรวมทั้งผู้เรียนเป็นผู้มีความเสียสละตนเอง ไม่เพียงเป็นแค่นโยบายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเท่านั้น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชาวไทยได้รับการกล่อมเกลาจากค าสอนของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ในยุคแรกของประวัติศาสตร์ไทย จนกล่าวได้ว่าวิถีพุทธเป็น
วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่ จนมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกตระหนักและให้การยอมรับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิชัย  
วีระวัฒน ์(2549 : 101) ได้ศึกษา การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี ผลของการวิจัยพบว่า การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ อรุณพานิช (2548 : 65) ได้ศึกษา
การด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานของ
โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณาการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นรายด้านพบว่า
มีประเด็นที่น่าอภิปรายผล ดังนี ้  

 4.2.1  ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เพราะทุกสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญมากที่สุด โดยโรงเรียน 
มีการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อร าลึกถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
มีการจัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนตร์ แผ่เมตตา  และสงบนิ่ง และกิจกรรมพื้นฐานชีวิตประจ าวันเน้นหลักการปฏิบัติตามหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยเน้นการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของการกิน อยู่ ดู ฟัง ด้วยสติสัมปชัญญะเพื่อเป็นไปตามคุณค่าแท้
ของการด าเนินชีวิต ทั้งนี้การจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจ าวันต่าง ๆ เหล่านี้เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาให้เกิดความตระหนักรู้ 
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ และ
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานด้านอุปนิสัยที่ดีสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร บ ารุงผล (2549 : 90) ได้ศึกษา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลของการวิจัยพบว่า การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น และ
วิถีพุทธท่ัวไปของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านคือ 
ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต อยู่ในระดับมากในอันดับแรก 

 4.2.2  ด้านการบริหารจัดการ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยคณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมโรงเรียน
วิถีพุทธ สถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนสร้างความตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสร้างปัญญา เข้าใจในหลักการและ
วิธีด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกัน ดังนั้นสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ให้มากยิ่งขึ้น และก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธให้ชัดเจน โดยเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ 
ซึ่งผู้บริหารเน้นควรกระบวนการบริหารโดยใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ มาด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการด าเนินงาน
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โรงเรียนวิถีพุทธโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร บ ารุงผล (2549 : 90) ได้ศึกษา 
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 ผลของการวิจัยพบว่า 
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น และวิถีพุทธท่ัวไปของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านคือ ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากในอันดับสุดท้าย 

4.3  ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่ ด้านการจูงใจ ด้านการควบคุม
การปฏิบัติงาน และด้านการติดต่อสื่อสาร อภิปรายผลได้ดังนี้ 

 4.3.1 ด้านการเป็นผู้น า ไม่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษายังไม่สามารถด าเนินการ
ตามวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชุมชน เพื่อเป็นที่ยอมรับของครูและชุมชนในโรงเรียน และพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่เรน
ซีส ไลเคิร์ท (Rensis Likert, 1967  อ้างถึงใน สุพจน์ วิชัยศรี, 2550 : 12) ได้กล่าวว่า ผู้น า เป็นผู้ที่ชักจูงให้คนอื่นท างานให้ส าเร็จ
ตามต้องการ เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ของต าแหน่งผู้น าที่ได้รับมอบหมาย บุคคลอื่น
ในกลุ่มที่เหลือก็คือผู้ตาม และการเป็นผู้น าเป็นกระบวนการซึ่งผู้น าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง ค่านิยมและความสามารถ
ในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคลที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงพฤติกรรมการบริหารด้านการเป็น
ผู้น าที่ดี จึงส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

 4.3.2 ด้านการตัดสินใจ ไม่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษายังขาดการน าข้อมูล
และผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ การก าหนดสายบังคับบัญชา การเปิดโอกาสให้ครูและชุมชนได้มีส่วนร่วมและมีอิสระ
ในการตัดสินใจ ดังนั้นการตัดสินใจถือเป็นสิ่งส าคัญในการเป็นผู้น าของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร  พินะสา (2549 
: 80) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย มีพฤติกรรมการตัดสินใจ
โดยวิธีการประชุมอภิปรายปัญหาร่วมกับกลุ่มผู้บังคับบัญชาทุกคนแล้วท าการตัดสินใจโดยใช้ความเห็นสอดคล้องกันในการบริหารงาน
โรงเรียนทั้ง 6 งาน และจังก์ (Jung, 1958 อ้างถึงใน บรเมศน์ ขัติยนนท์, 2553 : 45) ได้ท าการวิจัยการตัดสินใจของศึกษาธิการ 
(Superintendents) พบว่า ศึกษาธิการมักจะท าการตัดสินใจทันทีหากว่าเป็นความต้องการจากผู้มีอิทธิพลเหนือกว่า หรือถ้าเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชน ศึกษาธิการที่ประจ าการมานาน มักจะอ้างการตัดสินใจไปยังคณะกรรมการโรงเรียน (School 
Board) ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม  เพื่อให้
การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 4.3.3 ด้านการก าหนดเป้าหมาย ไม่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษายังก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินงานไม่ชัดเจน ดังนั้นผู้บริหารควรมีการปรึกษาหารือกับครูในโรงเรียนและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดเป้าหมาย เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ทันท ีสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังที่ เรนซีส  ไลเคิร์ท (Rensis Likert, 
1967 : 445) ได้กล่าวว่า การก าหนดเป้าหมายถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานทุกชนิด การบริหารที่ดีจะต้องมี
เป้าหมายที่ชัดเจน แน่นอน เป้าหมายของแต่ละองค์การอาจแตกต่างกันออกไป สุดแต่รูปแบบและลักษณะพื้นฐานขององค์การ 
ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้เสมอ การให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายจะท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ ท าให้ทุ่มเทพลังความสามารถทุกวิถีทางเพื่อให้องค์การเกิดความเจริญก้าวหน้า 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   
5. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
5.1   จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนมีการสื่อสารซึ่งกันและกันภายในองค์กรอย่างทั่วถึง  
5.2  จากผลการวิจัยพบว่า การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านการบริหารจัดการ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดดังนั้นผู้บริหาร

สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
5.3 จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการจูงใจ ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน และ

ด้านการติดต่อสื่อสารส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรส่งเสริมทักษะทั้ง 3 ด้านนี้ให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก 
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และควรให้ความส าคัญกับทักษะด้านการเป็นผู้น า ด้านการตัดสินใจ และด้านการก าหนดเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น เพราะทักษะ
การบริหารงานทุกทักษะส่วนหนึ่งในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณ นายสุชาติ ทองสมนึก ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธิน
บูรณะ นางสกุลตรา  พิทักษานุรัตน ์ครู คศ 3 โรงเรียนโยธินบูรณะ และนางสาวปัทมา  สุวรรรนัง  ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ทีก่รุณา
เป็นผู้ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้และขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยและได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
7. เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ฉบับกฤษฎีกา (2546, 6 

กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 12 ตอนที่ 62 ก. กรมวิชาการ. 
ชาตรี นามคุณ. (2552). การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนแกนน าโรงเรียนวิถีพุทธ เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1. 

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ฐิติพงศ์  คล้ายใยทอง.  (2547).  พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สระบุรี เขต 1.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏเทพสตรี. 
ณัฐวุฒิ อรุณพานิช. (2548). การศึกษาการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาก าแพงเพชร เขต 1. 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
ดวงใจ ระถะยาน. (2549). การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด

จันทบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 
ธานี ช้ันบุญ. (2551). ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2. 

วิทยานิพนธค์รศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ.์ 
บรเมศร ์ ขัติยนนท.์  (2553).  บุคลกิภาพและพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 10. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

พัชรีพันธ์  รัตโนดม.  (2546).  องค์ประกอบพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร และกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ             
การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ไพศาล  แสนยศบุญเรือง.  (2549).  พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

รุสนีย ์กอดิรีย์. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหาร ทักษะทางวิชาการกับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของผู้บริหาร ตามทัศนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

วุฒิชัย วีระวัฒน์. (2549). การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ครศุาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์. 

ศุภลักษณ์ ใจแสวงทรัพย์. (2552). ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สราญรัตน์  จันทะมล. (2548).  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอวังสะพุง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเลย  เขต 2. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สุพจน์  วิชัยศรี.  (2550).  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารกับมาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

109 

สุวรรณ วิลารักษ.์ (2551). การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 

ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. (2549).  รายงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (2550).  รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา. 
อัมพร บ ารุงผล. (2549). การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3. 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
Kindred, Leslie. (1975). School Public Relations. New Jersey : Prentice Hall, inc., Englewood Cliffs. 
Likert, Rensis. (1967). New Patterns of Management. New York : McGraw-Hill Book Company Inc. 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

110 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

The Development of English Activities on English Language in Daily Living  
                    using Task-Based Learning for Prathomsuksa III Students 

นางสาวนพรัตน์  ทองมาก1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศา จรดล2  ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์2      
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี    

2อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี     

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้

รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 2)เปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน มี
นักเรียนจ านวน 33 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
ได้แก่  ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรี ยนรู้ แบบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 
75.52 / 77.68  2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ:  ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ  รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ   

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to develop English activity on English language  in daily life 

by using task-based learning for  Prathomsuksa III students 2) to compare the ability on English reading of 
Prathomsuksa III students before and after the experiment  by using English  activity and 3) to study 
satisfaction of Prathomsuksa III students using English activity. The samples consisted of 33 students who 
studied in Prathomsuksa III in the first semester of the academic year 2015 at Anubantrat School, Amphoe 
Muang, Trat. They were selected by cluster random sampling. The research instruments were English 
activity on English language in daily life by using task-based learning, the ability on English reading test, 
and the satisfaction questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and 
t-test for dependent samples. The results of the study were as follows: 1) The efficiency of English activity 
on English language  in daily life by using task-based learning for Prathomsuksa III students was obtained  
75.52 / 77.68. 2) The ability on English reading of Prathomsuksa III students was significantly higher than 
before the experiment by using English activity at statistical level of .05.3) the satisfaction of 
Prathomsuksa III students using English  activity was at the high level. 
Keywords:  English activity, Task-Based learning, The ability on English reading 
     
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

111 

1. บทน า 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการปลูกฝังให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
ครูผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจ าวัน ครูผู้สอนต้องรู้กลวิธีการจัดการเรียนรู้ สามารถน าเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในกระบวนการเรียน
การสอน จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และท้าทายผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ความสามารถและระดับความรู้ของผู้เรียน  แต่จากผลการประเมินของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2556) ที่ได้
ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาภาษาอังกฤษ ในภาพรวมระดับประเทศ 
พบว่าในปีการศึกษา 2555 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.99   ปีการศึกษา 2556  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.82  
ซึ่งเป็นระดับคะแนนท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ และมีแนวโน้มที่ต่ าลง  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ให้มากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่าง ๆ  ผู้เรียนทุก
คนต้องได้รับการฝึกฝนทักษะจากการปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่ต้องจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้นั้น ควรให้ความส าคัญกับสื่อการเรียนรู้ เนื่องจากสื่อการเรียนรู้นั้นเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ น่ันคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การน าชุดกิจกรรม
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นระบบ  เนื่องจากผู้เรียนจะได้ใช้
ความสามารถในการอ่านศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ในชุดกิจกรรมด้วยตนเอง  และสรุปความรู้ที่ได้รับอย่างถูกต้อง รวมทั้ง
การท าแบบฝึกทักษะที่อยู่ในชุดกิจกรรมจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการ
คิดเป็น และแก้ปัญหาเป็น จากการศึกษางานวิจัยของ วิชชุดา  กรุงศรี (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น โดยได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.53 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญประภา มีเพียร (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.31/75.04  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 นอกจากน้ีในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนั้น ควรเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง มุ่งให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ รู้จักการเช่ือมโยง ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะ 
ความรู้ความสามารถ  มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อการเรียนรู้นั้นซึ่งการจัดการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
และครูผู้สอนสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
ปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้  (Task-Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ทักษะทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ประกอบด้วย ขั้นน า
ก่อนการปฏิบัติ (Pre-Task)  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในงานที่ก าลังจะปฏิบัติ  ขั้นด าเนินงานตามวงจรการปฏิบัติ (Task 
Cycle) เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติ และการน าเสนอผลการปฏิบัติ และขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นการศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ 
และค าศัพท์ของงานปฏิบัติ (Language Focus)  เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ลักษณะส าคัญของภาษาอังกฤษ และฝึกฝนการใช้
ไวยากรณ์ หลังจากท่ีมีความรู้ความเข้าใจด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแล้ว  ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติเป็น
ฐานการเรียนรู้ มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังจะเห็น
ได้จากงานวิจัยของ นิรมล วรมัต (2551) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบ
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ปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประกอบกับผู้วิจัยใน
ฐานะทีเ่ป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ 
และจากการประเมินนักเรียนในด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้พบว่า
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบในภาพรวมต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 สาเหตุของปัญหาดังกล่าว อาจเนื่องมาจาก กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน  และท า
ให้ประสบปัญหาต่อการเรียนรู้ในท่ีสุด  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพ  
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้
รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด เขต 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 112 โรงเรียน  มีนักเรียนจ านวน  
2,612  คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตราด อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด  ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 33 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543)  ก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลองได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้  
 1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่   การสอนด้วยชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติ
เป็นฐานการเรียนรู้ 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่ 1)  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 2)  ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ  
 1.3.3 ขอบเขตของเนื้อหา  เรื่อง  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 1.3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 
ช่ัวโมง    
2.   วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 2.1.1 ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้มีขั้นตอน
การสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี ้
 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการสร้างชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ  
 2) วิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เนื้อหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้ และเวลา
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
 3) ศึกษาทฤษฎี และแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบปฏิบัติเป็นฐาน 
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 4) สร้างชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ คู่มือครู  
แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แบบประเมินผลการเรียน 
 5) น าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยใช้วิธีการประเมินตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale)   
 6) ด าเนินการปรับปรุงชุดกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
แล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมก่อนน าไปใช้จริง  มีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้ 
   ขั้นทดลองแบบ 1 : 1 กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 3 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็น
นักเรียนท่ีเรียนอ่อน 1 คน ปานกลาง 1 คน และเก่ง 1 คน แล้วเริ่มทดลองกับนักเรียนที่เรียนอ่อนก่อน จากนั้นน าชุดกิจกรรม
ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนที่เรียนปานกลาง และเก่ง ตามล าดับทีละคน  แล้วค านวณหาค่าประสิทธิภาพ ได้เท่ากับ 
55.33 / 54.44 จากนั้นด าเนินการปรับปรุงตามข้อบกพร่องที่พบ เพ่ือน าไปทดลองต่อไป  
   ขั้นทดลองแบบ 1 : 10 กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เป็นนักเรียนท่ีเรียนอ่อน 3 คน ปานกลาง 4 คน และเก่ง 3 คน แล้วค านวณหาค่าประสิทธิภาพ ได้เท่ากับ 69.20 / 73.33 
   ขั้นทดลองภาคสนาม กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้ว
ค านวณหาค่าประสิทธิภาพ ได้เท่ากับ 73.33 / 75.19 
 2.1.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  มีขั้นตอนการสร้างและหา
คุณภาพ ดังนี้ 
  1) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
  2) สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 
  3) น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
  4) น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจ
จ าแนกของข้อทดสอบเป็นรายข้อ โดยพิจารณาข้อทดสอบที่มีความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ 0.2 – 0.8 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ในเกณฑ์ 0.2 ขึ้นไปจ านวน 30 ข้อ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ มีค่าความยาก
ง่าย อยู่ระหว่าง 0.28 – 0.68  และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.65 
  5) วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สูตรของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83    
  6) จัดพิมพ์แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป   
 2.1.3 แบบวัดความพึงพอใจ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
  2) ด าเนินการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ โดยให้ผู้เรียนประเมินแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ  
  3) น าแบบวัดความพึงพอใจ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ อตรวจพิจารณา
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับประเด็นที่วัดความพึงพอใจ    
  4) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 
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 2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแผนการวิจัย แบบหนึ่งกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One  
Group Pre - test  Post - test Design) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 2.2.1 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็น
ฐานการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 75 / 75   
 2.2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยการทดสอบค่าที (t - test แบบ Dependent Sample) 
 2.2.3 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ  สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3.   ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแสดงดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ 75/75 

จ านวนนกัเรียน  
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ ์(E2) 

  E1 / E2 
X A E1 F B E2 

33 1,246 50 75.52 769 30 77.68 75.52 / 77.68 
  

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบ
ปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ ได้คะแนนจากการทดสอบระหว่างเรียนรวม (X) 1,246คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.52 จากคะแนน
เต็ม (A) 50 คะแนน และจากการท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียน ได้
คะแนนรวม (F) 769 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.68 จากคะแนนเต็ม (B) 30 คะแนน ดังนั้นชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 75.52 / 77.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ท่ี 75 / 75 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ 

การทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. t p 
ก่อนเรยีน 33 30 11.55 2.49 

20.90* .00 
หลังเรียน 33 30 23.30 2.40 

* p  .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้  หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้
รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
n = 33 ระดับ 

ความพึงพอใจ X  S.D. 
1. นักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.94 0.24 มาก 
2. นักเรียนดีใจเมื่อถึงชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ 2.91 0.29 มาก 
3. กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษไม่ยากเกินไป 2.67 0.48 มาก 
4. มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนไดป้ฏิบัติ 2.67 0.36 มาก 
5. นักเรียนชอบท ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.85 0.48 มาก 
6. เมื่อมีเวลาว่าง นกัเรียนชอบอ่านทบทวนความรู้จากชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 2.55 0.17 มาก 
7. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาองักฤษมากขึ้น 2.97 0.51 มาก 
8. นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.67 0.50 มาก 
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รายการประเมิน 
n = 33 ระดับ 

ความพึงพอใจ X  S.D. 
9. นักเรียนได้รับการฝึกฝนความสามารถในการอ่านเป็นอย่างดี 2.58 0.17 มาก 
10.นักเรียนพึงพอใจกับคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.97 0.48 มาก 

รวมเฉลี่ย 2.78 0.42 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน
โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (X = 2.87) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับ
ความพึงพอใจมากด้วย โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  2.55 – 2.97 

4.  สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 75.52 / 77.68   
 4.2 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยใช้รูปแบบปฏิบัติ
เป็นฐานการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

5.  อภิปรายผลการวิจัย 
 ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 75.52 / 77.68  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบ
ปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องจาก การพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้ผ่านการสร้างตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผ่านการทดลองใช้ตามขั้นตอน แล้วน ามาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
สามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ และการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ ได้จัดเนื้อหาให้นักเรียนเรียนรู้ตามขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ โดยเริ่มจากขั้นเตรียมงานปฏิบัติ ผู้สอนจะช่วยผู้เรียนให้เข้าใจประเด็นส าคัญ 
และจุดประสงค์ของงานปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อน เป็นข้อความให้ผู้เรียนอ่านข้อความเพื่อท าความเข้าใจ  จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอน
ระหว่างการปฏิบัติงาน (Task cycle) โดยให้ผู้เรียนท ากิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความคิดเห็น 
และได้รับการกระตุ้นให้พยายามใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยครูผู้สอนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางภาษาโดยใช้
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ค านึงถึงความสามารถในการสื่อความหมายให้ชัดเจน มีความถูกต้องเหมาะสมเมื่อมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น ด้วยประโยคและบทสนทนาสั้น ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งนอกจากจะได้ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
แล้ว ครูผู้สอนยังได้ส่งเสริมความรู้ความสามารถการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีองค์ประกอบทางภาษา 
คือ เสียง ค าศัพท์ โครงสร้างที่เป็นแกนในการสื่อความหมายตามระดับช้ันและวัยของผู้เรียน ท าให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้
อย่างเข้าใจ  ข้ันตอนสุดท้ายเป็นขั้นหลังการปฏิบัติงาน (Language focus) ซึ่งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรม
ให้นักเรียนฝึกการวิเคราะห์ภาษา (Analysis) โดยผู้สอนเตรียมรูปแบบโครงสร้างทางภาษาให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้าง
ทางภาษากับเพื่อน ๆ และผู้สอนคอยให้ความช่วยเหลือขณะที่ผู้เรียนร่วมกันท างาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามค าถาม ซึ่งขั้น
ตอนนี้จากการสังเกตได้พบว่าผู้เรียนท ากิจกรรมฝึกใช้ภาษา และสรุปโครงสร้างทางภาษาได้อย่างเข้าใจและสามารถอธิบายได้
อย่างชัดเจน  
 นอกจากนี้การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นน้ัน ได้พบว่านักเรียนได้เรียนรู้ไปตามขั้นตอนของการ
ปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ ตามความสามารถและความสนใจ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงแล้ว ท าให้มีความเข้าใจ 
เรื่องราว สถานการณ์และสื่อสารด้วยประโยคสั้นๆ ได้ถูกต้อง ในระหว่างที่ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนนั้นนักเรียนมีความ
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สนุกสนานกับการจัดประสบการณ์ที่ครูผู้สอนได้เตรียมไว้โดยมีความยากง่ายที่เหมาะสม สะดวกต่อการปฏิบัติ นักเรียนได้ใช้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพจนประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละชุดกิจกรรม  และจากการประเมิน
ด้วยแบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติ
เป็นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 ได้พบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจมาก  
6.  ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยใช้
รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเนื้อหาควรมีความสอดคล้อง
กับสภาพของท้องถิ่น เช่ือมโยงเข้ากับชีวิตประจ าวัน เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า และการคิดวิเคราะห์จาก
เรื่องที่ได้อ่าน 

7.  กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศา  จรดล 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.ผดุงชัย  ภู่พัฒน์  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจารย์สาขาหลักสูตรและ
การสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้ให้ค าแนะน า และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการวิจัย ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
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ผลการใช้ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านทับใหม่ ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Effcts of Scientific Analytical Thinking Skill Practice Package For Pratomsuksa 3 Students  
at Bantubmai School. 

นายปัญญวรรธน์ แก้วมณี  และ ดร.อติยา สรเกตษรินทร์ 
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยตาปี ที่ 8/151 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย 

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 089- 0780962 Tanbu2529@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์หลัก เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านทับใหม่ ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 
1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ3 ระหว่างก่อนและหลังใช้ชุด
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยท าการทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านทับ
ใหม่ จ านวน 41 คน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ด้านความเช่ือมั่น และแบบวัดสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่สร้างขึ้น ซึ่งผ่านการตรวจสอบความคิดของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดีมากและเมื่อน าไปทดลองใช้พบว่ามีค่าดัชนี ประสิทธิภาพE1/E2 เท่ากับ 89.33/87.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2) การคิด
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย ร้อยละ 25.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ทีก่ าหนด คือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25  ของคะแนนเต็ม 
ค าส าคัญ : ความสามารถการคิดวิเคราะห์, ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์, การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 

Abstract 
The main objective of this research was to study the effects a scientific analytical thinking skill practice 

package for Pratomsuksa 3 students, with specific objectives as follows : (1) to create a scientific analytical 
thinking skill practice package according to the 80/80 standard criterion ; (2) to compare Pratomsuksa 3 
students’ scientific analytical thinking ability before and after using a scientific analytical thinking skill practice 
package for Pratomsuksa 3 students. The sample group is from purposive sampling, consisted of 41 
Pratomsuksa 3 students in Bantubmai School at Khiansa, Surat Thani in the Academic Year 2014. The research 
instruments consisted of a scientific analytical thinking skill practice package for Pratomsuksa 3 students, 
analytical thinking ability test. The statistical devices used to analyze the data were mean, standard deviation, 
effectiveness index, Index of Congruence, reliability. The findings revealed that. 1) A scientific analytical thinking 
skill practice package, according to 5 experts was appropriate at a highest level, with the efficiency value of 
89.33/87.72, which was higher than the criterion. 2) The students’ analytical thinking ability after using the 
practice package was higher than before using the practice package. 
Keywords : Ability of thinking, Analytical Thinking Skill Practice Package, Thinking of scientific analysis. 
 
1.  บทน า 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในทางการคิดการแก้ปัญหา
ของสังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ ท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน ยุคนี้ได้ช่ือว่า เป็นยุค
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สังคมข่าวสาร เกิดขึ้นมากมายหลากหลายและแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วทุกสังคมของโลกอย่างไร้พรมแดน จึงไปมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล ในการด ารงชีวิตประจ าวันของทุกคน 

 การคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะการคิดประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญและเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551 : 13) ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด 
การแก้ปัญหาและมีทักษะการด าเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการตรวจสอบความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน  การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการด ารงชีวิต บุคคลที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์จะมีความสามารถด้านอื่นๆที่เหนือกว่าบุคคลอื่น ทั้งด้านสติปัญญาและการด าเนินชีวิต 

 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) รอบสองในปีการศึกษา 2549-2556 (โรงเรียนบ้านทับใหม่, 2556) พบว่า ด้านผู้เรียนมีคะแนนการประเมินต่ าที่สุด
โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ สมควรที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผ่านประเมินคุณภาพการศึกษา
รอบสามและผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (NT : Nationai Test) ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านมาได้มีการทดสอบ
ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดไตร่ตรองของผู้เรียนอย่างชัดเจนในทุกวิชา ซึ่งผลการประเมินที่ออกมานั้นอยู่ใน
ระดับต่ าและพอใช้ จึงต้องมีการพัฒนาด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเร่งด่วน 

 ด้วยเหตุดังกล่าวการคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการด ารงชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์จะมีความสามารถด้านอื่นๆที่เหนือกว่าบุคคลอื่น ทั้งด้านสติปัญญาและการด าเนินชีวิต (ประภัสสร จันทร์กองและคณะ: 
2551) ผู้วิจัย จึงได้สนใจรูปแบบการสอนแบบแก้ปัญหามาจัดท าเป็นชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพราะการแก้ปัญหา
เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ควรปลุกฝังในตัวนักเรียนโดนเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการด าเนินการ
แก้ปัญหาอย่างมีระบบอยู่บนหลักของเหตุและผลสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

 จากปัญหาเกิดขึ้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิ เคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
เพราะว่าเป็นช้ันสูงสุดของช่วงช้ันที่ 1 และเป็นช้ันที่มีการสอบวัดการประเมินคุณภาพการศึกษา (NT) ซึ่งมีการวัดและประเมินผล 
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพราะชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์เป็นนวัตกรรมการสอนที่มองเห็นรูปธรรม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้น และสามารถน าทักษะการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 

ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1  กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในครั้งนี้ คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทับใหม่ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเคียนซา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 41 คน  
 1.3.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
  1) ตัวแปรอิสระ คือ ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
  2) ตัวแปรตาม คือ (1) ประสิทธิภาพของชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และ (2) ความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร ์
 1.3.3  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 ชุด 

ประกอบด้วย ชุดที่ 1 เรื่อง สารรอบตัว ชุดที ่2 เรื่อง น้ าและอากาศ    
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 1.3.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาทดลอง 

20 ช่ัวโมง คาบละ 60 นาท ีเป็นเวลา 10 สัปดาห ์
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับช้ันช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 41 คน 
 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
  2.2.1  ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
  2.2.2  แบบทดสอบ วัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
 2.3  การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
  2.3.1  ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
   น าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อประเมินคุณภาพของชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในด้าน
การใช้ภาษา ออกแบบปฏิสัมพันธ์ การใช้ภาพประกอบ จากนั้นน าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑ์
ยอมรับ 3.5 ขึน้ไป (ดีขึ้นไป) แล้วทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 /E2 (80/80) ดังนี ้
   1) ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 จ านวน 3 คน พบว่า 
ในภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นว่าคุณภาพของชุดพัฒนาการความคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ด้วยชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก 
   2) ทดลองแบบกลุ่มย่อยไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 จ านวน 9 คน 
พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 86.67 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 84.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
   3) การทดลองภาคสนามไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 จ านวน 
30 คน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 85.92 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 86.56 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
   4) น านวัตกรรมที่สมบูรณ์ไปใช้ต่อไป  
  2.3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
   น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้น 
น าผลมาพิจารณาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งควรมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ หรือมากกว่า .50 
จึงถือว่าค าถามนั้นเป็นตัวแทนของลักษณะกลุ่มพฤติกรรมที่วัด 
   1) น าแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้าน
หน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 จ านวน 30 คน    
   2) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง.20 -.80 และค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป พร้อมทั้งความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งชุดมีค่าเท่ากับ .997  
3.  ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 3.1  ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และผลการประเมินประสิทธิภาพชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีผลต่อความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ พบว่า มีประสิทธิภาพ 85.92 /86.56 ผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว ้
 3.2  การเปรียบเทียบความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังใช้ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า หลังจากเรียนโดยใช้
ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพของชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 3ตามเกณฑ์ 80/80 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด จ านวนกลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 30 40 34.37 85.92 
แบบทดสอบหลังเรียน 30 30 25.97 86.56 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ85.92และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้
จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 86.56 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
 การเปรียบเทียบการเรียนรู้ด้านความสามารถการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3ปรากฏผลตามตารางที ่4.6   ดังนี ้
 
ตารางที่  2 เปรียบเทียบผลต่างความสามารถการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

การทดสอบ N µ ∂ 
คะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 41 16.15 2.15 
คะแนนเฉลี่ยหลังใช้ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 41 25.69 2.01 
  
 จากตารางที่  2 แสดงว่า ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ชุด
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 16.15 คะแนนเฉลี่ยหลังการชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เท่ากับ 25.69 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในข้อที่ 2 
4.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องผลของการใช้ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านทับใหม่ ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 4.1  จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า มีประสิทธิภาพ 85.92 /86.56 หมายความว่า ชุดพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการเท่ากับ 85.92 และมีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ เท่ากับ 86.56 แสดงว่า 
ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ
ดังนี ้
  4.1.1 ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมี
ระบบ และมีวิธีการอย่างเหมาะสม คือศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมาย  
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ วิสัยทัศน์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คุณภาพผู้เรียน สาระและมาตรฐานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แล้วด าเนินการสร้างชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ ตามขั้นตอนและหลักในการสร้างชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยยึดหลักแนวคิดของบลูม (Bloom, 1971) ซึ่งได้ผ่าน
การประเมินตรวจสอบคุณภาพ ประเมินความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ ด้านความเหมาะสมกับหลักสูตร ความเหมาะสมกับธรรมชาติ
วิชา เนื้อหา/กิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน/ปัญหาและการน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ความสอดคล้องของการประเมินผลตามสภาพจริง การใช้ภาษาถูกต้อง/เหมาะสม/เข้าใจง่าย รูปแบบน่าสนใจ/ตัวอักษร/
ภาพประกอบเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ท้ังนี้เพราะได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผ่านการทดลองใช้ 3 ขั้นตอนคือ การทดลองกลุ่มเล็ก การทดลองกลุ่มย่อย และการทดลอง
ภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา เนื้อหา รูปแบบตัวอักษร กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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 4.2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เรียนก่อนและหลังการใช้ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ชุด ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า หลังจากเรียนโดยใช้ชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้
อาจมีสาเหตุดังนี ้
  4.2.1  การสร้างชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา และน้ าและอากาศ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยใช้แนวคิดในการสร้างจาก  นักการศึกษาหลายท่านเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
ชุดการสอน เช่น เนื้อหาและภาษาที่ใช้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน ก าหนดจุดประสงค์ของชุดกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน เขียนค าช้ีแจงชัดเจน 
ครอบคลุมเนื้อหา มีรูปแบบที่หลากหลาย  มีรูปภาพประกอบเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กิจกรรมการฝึกเรียงจากง่ายไปหายาก  
แปลกใหม่ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักท างานเป็นขั้น เป็นตอน ผู้เรียนได้ฝึกฝน และเปิดโอกาส
ให้นักเรียนเป็นผู้น า  ผู้ตาม สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  มีความสามารถในการวิเคราะห์ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งแต่ละ
กิจกรรมที่น ามาใช้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง จนเกิด
การเรียนรู้ ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเอง ท าให้นักเรียนมีความเช่ือมั่น  มีทัศนคติที่ดี สนใจเรียนมากขึ้น ช่วยพัฒนา
ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนประสบผลส าเร็จโดยตรงต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (อรวรรณ บุญรอด, 2556 : 93) โดยศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมความสามารถเหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ปาริตา ขาวข า, 2554 : 90) 
โดยศึกษา เรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
5.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
 5.1  ควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในระดับช้ันอื่น ๆ 
 5.2  ควรมีการวิจัยและพัฒนาวิธีการจักการเรียนรู้โดยใช้การสอนชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์วิชาอื่นหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ตามความเหมาะสม 
 5.3  ควรเพิ่มเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ ควบคู่กับการสอนโดยใช้การสอนชุดพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3  
6.  กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและช่วยเหลืออย่างดีจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อติญา ศรเกตริน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูณัฐกร รักธรรม คุณครูปรารถนา แมนเมือง คุณครูจรูญ พันธ์อุไร คุณครูเสาวณีย์ แมนเมือง และ 
คุณครูสุมล จุลนิล ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและขอบใจนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 และโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 
ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนขอบคุณเพื่อนนิสิตสาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยตาปีทุกคนที่ให้
การสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจขอขอบคุณ ครอบครัวและญาติพี่น้องทุกคน ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ
ด้วยดีตลอดมา 

คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้ชีวิตให้การศึกษา ตลอดจน
บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และอบรบสั่งสอนผู้วิจัย 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยใช้เทคนิค  KWDL 
เรื่อง บทประยุกต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความรู้สึกเชิงจ านวน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
The  Effects  of  Learning  Activities  Related  to   Real Life Using the  KWDL Technique  in  the  Topic  of   

Applications  on  Mathematics Learning  Achievement  and  Number Sense  of  Prathom Suksa VI  
Students at Thepmitrsuksa school in Surat thani Province 

นางปิยธิดา ทองปลูก 
สาขาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช ถนนแจ้งวัฒนะ อ าเภอปากเกรด็  

จังหวัดนนทบุรี  11120 โทรศัพท์ 089-9086585 Piyathida12523peaw@hotmail.com 
บทคัดย่อ 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยใช้เทคนิคKWDL และ (2) ศึกษาความรู้สึกเชิงจ านวนเรื่องบทประยุกต์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยใช้
เทคนิค KWDL กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2556  จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง บทประยุกต์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยใช้เทคนิค KWDL แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ และแบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงจ านวน  เรื่อง บทประยุกต์ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง โดยใช้เทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ   (2) ความรู้สึกเชิงจ านวน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง โดยใช้เทคนิค KWDL มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.75 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ  78.75  ของคะแนนเต็ม 
ค าส าคัญ : เทคนิค KWDL ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความรู้สึกเชิงจ านวน ประถมศึกษา   

Abstract 
The purposes of this research were (1) to compare mathematics  learning achievements in the topic 

of Applications of  Prathom  Suksa  VI  students of at Thepmitrsuksa  School in  Surat thani  Province before 
and after undertaking mathematics  learning activities  related to  real life using the KWDL technique; and 
(2) to study number sense of students undertaking mathematics  learning activities related to real life 
using the KWDL technique. The research sample consisted of 32  Prathom  Suksa  VI students in an intact 
classroom of  Thepmitrsuksa  School in Surat  thani Province during the  second semester of the 2013 
academic year, obtained by cluster sampling. The employed research instruments were  learning 
management plans in the topic of Applications   for   mathematics   learning activities related  to real life 
using the KWDL technique,  a mathematics  learning achievement   test  in the topic of Application, and  a  
number sense test in the topic of  Applications. Statistics employed for data analysis were the percentage , mean, 
standard deviation, and t-test. Research findings were that (1) the post-lerning  mathematics learning 
achievement   in the topic of  Applications   of  Prathom  Suksa  VI Students at Thepmitrsuksa  School  in 
Surat  thani Province  who undertook  mathematics learning activities related to real  life using the KWDL 
techniques was significantly higher than their  pre-learning counterpart achievement at the .05 level; (2) 
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the post-learning mean score on number sense of the students was  15.75 out of the full score of 20, 
which was 78.75 per cent of the full score. 
Keywords: KWDL  technique;  Mathematics learning  achievement; Number sense;  Prathom   Suksa      
 
1.  บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีการเช่ือมโยงความรู้ที่นักเรียนต้องเรียนรู้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวิตประจ าวันจะส่งผลให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดี(Knut 2000 : 49 ; Coxford 1995 : 4-12 อ้างถึงใน บุญญิสา แซ่หล่อ 
2555 : 3 – 14) ซึ่งมีด้วยกัน 3 กรณี  คือ คณิตศาสตร์กับการด ารงชีวิต คณิตศาสตร์กับอาชีพต่าง ๆ และคณิตศาสตร์ใน
ธรรมชาติ  เนื่องจากวิถีชีวิตจริงของคนเรามีเรื่องราวต่างๆที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่สามารถแยกออกจากกัน นักเรียน
จะเรียนรู้ได้ดีขึ้นและเรียนรู้อย่างมีความหมายเมื่อครูได้บูรณาการคณิตศาสตร์เข้ากับชีวิตจริงโดยให้นักเรียนเรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้
ตัวแล้วขยายกว้างไกลตัวออกไป 

จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 355  คนของ
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2556  พบว่านักเรียนมีระดับผลการเรียน  คิดเป็นร้อยละ 68.98  
ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด คือร้อยละ80  (โรงเรียนเทพมิตรศึกษา.2554:6) และเมื่อศึกษาการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 3ปี ย้อนหลังพบว่าผลการสอบอยู่ในระดับไม่น่าพอใจโดยมีคะแนน
เฉลี่ยปี 2553, 2554, 2555 มีคะแนนเฉลี่ย 48.88  45.56 และ 48.45  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาผลการทดสอบดังกล่าว
พบว่า  เนื้อหาที่มีปัญหามากที่สุดของนักเรียนคือ บทประยุกต์ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหาซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใช้ วิธีสอนแบบบรรยายเป็นส่วนมาก
ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนโดยเฉพาะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์บทประยุกต์ ซึ่งเป็น
เนื ้อหาที ่นักเรียนจะต้องมีทักษะในการคิดเป็นพื ้นฐานมาก่อน  ถ้าหากว่านักเรียนคนใดไม่มีพื ้นฐานที ่ดีมาก่อนแล้ว            
จะก่อให้เกิดปัญหาเป็นอย่างมากแก่ครูผู้สอน 

นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านทักษะพื้นฐานการคิดค านวณ ซึ่ง เกิดจากการขาดความเข้าใจใน
การบวก ลบ คูณ หาร และไม่สามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบได้ ค านวณได้ช้า ขาดความสามารถในการคิด
ในใจ การใช้เกณฑ์ ในการอ้างอิง ขาดความยืดหยุ่นในการคิด และทักษะในการประมาณค าตอบอย่างสมเหตุสมผลซึ่งผล
จากปัญหาดังกล่าว จะท าให้นักเรียนขาดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการด าเนินการของจ านวนในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการ
ค านวณได้อย่างถูกต้อง ไม่มีการสร้างรูปแบบที่เป็นของตนเองขึ้นมาใหม่ เพื่อช่วยในการค านวณได้ง่ายขึ้น จึงท าให้ไม่
สามารถคิดเลขในใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหาที่เผชิญ ขาดไหวพริบและปฏิภาณใน
ด้านจ านวนหรือ ขาดความสามารถอย่างหนึ่งที่เรียกว่าความรู้สึกเชิงจ านวน (กรมวิชาการ 2538: 31)โดยความรู้สึกเชิง
จ านวน เป็นสามัญส านึก และความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนซึ่งเกิดภายในตัวแต่ละบุคคล รวมถึงความสามารถคิดค านวณได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ(นพพร แหยมแสง 2544 : 3-4 ; กรมวิชาการ 2544 : 219 ; สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2545)   

เทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ครูสามารถน ามาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ในเรื่อง บทประยุกต์ 
ที่ต้องอาศัยความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนเป็นหลัก คือ การสอนโดยใช้เทคนิค KWDL ซึ่งเทคนิค KWDL
นี้จะฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนละเอียดถี่ถ้วน และท าให้นักเรียนเข้าใจกับโจทย์ปัญหาได้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งฝึกให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันของตนเอง (นิรันดร์ แสงกุหลาบ, 2547:7) ส าหรับขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิคKWDL
นี้ชอและคนอื่นๆ( Shaw,J.M., et al.1997 อ้างถึงใน  วัชรา  เล่าเรียนดี  2550 : 149) ได้เสนอขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL ซึ่ง
สามารถสรุปได้ 4 ขั้นดังนี้ ขั้นที่ 1 K (What we know)  เรารู้อะไร หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง  ขั้นที่  2  W  (What we want 
to know) เราต้องการรู้ ต้องการทราบอะไร หรือโจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการอย่างไรใช้วิธีการอะไรได้บ้าง ขั้นที่ 3  D (What we 
do to find out)เราท าอะไร อย่างไรหรือด าเนินตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่ 4 L(What we learned) เราเรียนรู้
อะไร หรือค าตอบท่ีได้ และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 
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นอกจากขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDLดังกล่าวได้มีนักการศึกษาหลายคนปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาโดยการจัดแบ่งนักเรียนกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4-5 คน โดย
แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่คละความสามารถ และมีการน าแผนผัง KWDL บัตรกิจกรรม KWDL มาช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  

จาก เหตุและผลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เป็นวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน น่าจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในเรื่องบทประยุกต์สูงขึ้น และมีความ
เข้าใจในความรู้สึกเชิงจ านวนเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง โดย
ใช้เทคนิค KWDL เรื่อง บทประยุกต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความรู้สึกเชิงจ านวน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูคณิตศาสตร์ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา และพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวน
ในเรื่องอื่น ๆ ของนักเรียนต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยใช้
เทคนิค KWDL 
 1.2.2  เพื่อศึกษาความรู้สึกเชิงจ านวนเรื่องบทประยุกต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยใช้เทคนิค KWDL 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1 ประชากรคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพมติรศึกษา  

 1.3.2  ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย  
 1)  ตัวแปรอิสระคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยใช้เทคนิค KWDL 
 2)  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ ความรู้สึกเชิงจ านวน 
 1.3.3  ขอบเขตของเนื้อหา  เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง บท
ประยุกต์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 1.3.4  ระยะเวลาที่ใช้ในวิจัย ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 15 คาบ คาบละ 60 นาที ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัด   สุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 352 คน 

2.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ห้อง ป. 6/6 จ านวน 32 
คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 
 2.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง บทประยุกต์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยใช้เทคนิค 
KWD จ านวน 15 แผน แผนละ 60 นาที ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2557 

2.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์  
2.2.3  แบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่อง บทประยุกต์ 

 2.3 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 2.3.1  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่แก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา เพื่อดูความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้และระดับพฤติกรรมที่วัด โดยการหา
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ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ปรากฏว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์แบบเลือกตอบฉบับก่อนเรียนได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แบบเลือกตอบฉบับหลังเรียนได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง  0.67 – 1.00 ส่วน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แบบอัตนัยฉบับก่อนเรียนและฉบับหลังเรียนได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ1.00  
 2.3.2 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ านวน 30 คน ทีเ่รียนเรื่องบทประยุกต์ แล้ว เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 2.3.3  วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบแบบเลือกตอบเป็นรายข้อ โดยการหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) ผู้วิจัยน าแบบทดสอบของนักเรียนท้ังหมดมาตรวจให้คะแนน ข้อที่ตอบถูกให้คะแนน 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นรายข้อ ค านวณหาค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก ได้ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของ
ข้อสอบแบบเลือกตอบ  
 2.3.4  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความ
เที่ยง โดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) ที่ 20  ปรากฏว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีค่าความเที่ยงเท่ากับ0.5908  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนมี
ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.5651  

2.3.5  วิเคราะหค์ุณภาพของข้อสอบแบบอัตนัยเป็นรายข้อ โดยการหาค่าความยากและอ านาจจ าแนก โดยใช้วิธีการ
ของ วิทนีย์และเซเบอรส์ (Mehrens and Lehmann, 1984 : 198 – 199; citng Whitney and Sabers, 1970)  

2.3.6  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แบบอัตนัยหาค่าความเที่ยง โดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน
เท่ากับ 0.68 และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนเท่ากับ 0.60  
 2.3.7  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงจ านวน 

2.3.8  น าแบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงจ านวน ที่แก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา เพื่อดูความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมาย โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective 
Congruence : IOC) ปรากฏว่า แบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงจ านวน ที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้วได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.67 -1.00    

2.3.9  น าแบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงจ านวน ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จ านวน 30 คน แล้วน าผลการสอบที่ได้มาหาค่าความยากและอ านาจจ าแนกได้ค่าความยากอยู่
ระหว่าง 0.27-0.87  และอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.67 

2.3.10 น าแบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงจ านวนที่ได้มาหาค่าความเที่ยง โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.70 

2.3.11 น าแบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงจ านวนที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
3.  ผลการวิจัย 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยใช้เทคนิค KWDL เรื่อง บทประยุกต์ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์และความรู้สึกเชิงจ านวน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้
ดังนี ้

ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า  “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยใช้เทคนิค KWDL หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน” ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 32 คน มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน
และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 11.88 และ 15.81 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.86 และ 2.57คะแนน 
ตามล าดับ นั่นคือ การวัดหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน 3.93คะแนน โดยที่ค่าเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าสูงขึ้น  แสดงว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยใช้เทคนิค KWDL ได้ผลดี  
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ผลการทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียวของผลต่างค่าเฉลี่ยระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน(Post) 
และก่อนเรียน(Pre)  พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลักทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  (t = 34.80 ; df = 31 ; p = 0.000) จึง
สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง โดยใช้เทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ผลต่างค่าเฉลี่ย (µ pre- µpost) ได้ช่วงเช่ือมั่นที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% เท่ากับ 14.89<(µ pre- µpost)≤  16.74ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 

ในการศึกษาความรู้สึกเชิงจ านวน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง โดยใช้เทคนิค KWDL ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายสรุปได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียน 32 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.75 ของคะแนนเต็ม 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.24 คะแนน 
4.   อภิปรายผลการวิจัย                                                                                            

4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง โดยใช้เทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง โดยใช้
เทคนิค KWDL มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ใช้ส าหรับการเรียนวิชาต่างๆ ที่มีการอ่านเพื่อท าความเข้าใจ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาสติปัญญา ช่วยส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาทักษะทางสังคม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปรียบเทียบแยกแยะก่อนหาข้อสรุปด้วยตนเอง ช่วยให้
นักเรียนท่ีเรียนอ่อน ปานกลาง และเก่งมีโอกาสได้เรียนรู้  ได้รับการฝึกวิธีคิดอย่างมีระบบ และเป็นล าดับขั้นตอนร่วมกัน (วัช
รา เล่าเรียนดี 2550:148-149) เพื่อน าการเรียนรู้แบบ KWDL มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ
และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  

 จากขั้นตอนดังกล่าว การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง โดยใช้เทคนิค KWDL ท าให้นักเรียนมีการ
ฝึกฝนการคิดแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธี ซึ่งนักเรียนจะมีความคิดที่กว้างและคิดได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้การจัดโอกาส
ให้นักเรียนได้ออกมาน าเสนอแนวคิดของตนเองหรือแนวคิดของกลุ่ม จัดให้นักเรียนมีโอกาสร่วมแสดงแนวคิดเสริมเพิ่มเติม 
หรือซักถามหาข้ออภิปรายขัดแย้งด้วยเหตุและผลร่วมกัน จะท าให้การเรียนรู้ขยายในวงกว้างและลึกมากขึ้น นักเรียนสามารถ
น าความรู้หรือแนวคิดท่ีได้จากการน าเสนอนั้นไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้ สอดคล้องกับค ากล่าวของสุวร 
กาญจนมยูร (2545) และน้ าทิพย์ ชังเกตุ (2547) ที่กล่าวว่า ครูจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนถามเก่ง ถามถึงประเด็นส าคัญใน
แง่มุมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ นอกจากน้ีควรสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนมีการช่วยเหลือ
กันภายในกลุ่ม รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ระดับการพัฒนาของกลุ่มได้
ลงมือปฏิบัติจริงเป็นระบบและสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิยม เกรียท่าทอง(2548) พบว่า ผลการจัดการเรียนรู้  เรื่อง โจทย์
ปัญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4.2  ความรู้สึกเชิงจ านวนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง โดยใช้เทคนิค KWDL หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.75 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.75 ของคะแนนเต็ม ส าหรับเนื้อหาที่นักเรียนท าได้ถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับ
จ านวนเชิงการนับและเชิงอันดับที่ ความสัมพันธ์หลากหลายระหว่างจ านวน และขนาดสัมพัทธ์ของจ านวน ทั้งนี้เป็นเพราะการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL เป็นวิธีการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ นักเรียนได้ฝึกทักษะ เทคนิค และ
กระบวนการต่างๆ ท าให้สามารถน ากระบวนการการเรียนรู้ไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ใหม่ๆ การเรียนรู้จึงมีความหมายส าหรับ
นักเรียน นอกจากน้ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL มีเรื่องของความรู้สึกเชิงจ านวนสอดแทรกอยู่ในขั้นตอน
ต่างๆของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ านวนเชิงการนับและเชิงอันดับที่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
โจทย์ปัญหาจะเกี่ยวกับการเรียงล าดับสิ่งของต่างๆ เรื่องความสัมพันธ์หลากหลายระหว่างจ านวน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และโจทย์ปัญหาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าหลายๆแบบท่ีมีราคาใกล้เคียงกัน เช่น ก้อยไปร้านค้าซื้ออาหารสัตว์ ใน
ร้านมีอาหารสัตว์ 2 แบบ แบบแรกอาหารสัตว์ถุงละ 5 กิโลกรัม ราคาถุงละ  100.50 บาท แบบที่สองอาหารสัตว์ถุงละ 8 
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กิโลกรัม ราคา 150.75 บาท ก้อยควรซื้ออาหารสัตว์ถุงละเท่าไรดี เพราะอะไร โดยนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่
ตนเองและสมาชิกในกลุ่มเห็นตรงกันว่าคุ้มค่าที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผล และเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องขนาดสัมพัทธ์ของจ านวน ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และโจทย์ปัญหาจะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสิ่งของต่างๆการท าความเข้าใจปัญหา การวางแผน
แก้ปัญหาและพิจารณาความสมเหตุสมผลของการหาค าตอบ สอดคล้องกับชาตรี ส าราญ (2545) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
แบบ KWDL เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตลอด ท าให้สามารถใช้
ประสาทสัมผัสต่างๆหลายอย่างในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งการน าความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ น ามาบูรณาการ และน ามาใช้อย่างแท้จริงย่อมก่อเกิดความรู้จริงขึ้นมาได้     
5.  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
5.1  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง โดยใช้เทคนิค KWDL ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษารายละเอียด ก าหนดกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้การด าเนินการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
5.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ต้องพยายามให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่คละ

ความสามารถ เพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

5.3  ในการปฏิบัติกิจกรรม ครูต้องคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในการใช้ค าถามกับนักเรียน ควรใ ช้ค าถามที่เน้นเรื่อง
ความรู้สึกเชิงจ านวน และใช้ค าพูดที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และพิจารณาปัญหาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนค้นพบ
ค าตอบได้แนวทางใหม่ๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ 
6.   กิตติกรรมประกาศ 
 การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา  ลินท-รัตนศิริกุล  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เทือกทอง  ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า
และติดตามการท าวิทยานิพนธ์ครั้งน้ี อย่างใกล้ชิดตลอดมา นับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใน
ความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณ นายธนนต์  ก่อเกียรติสกุล  อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี    นายอรรถกร  ศักดา  อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์
ธานี  และ นางเพชรี  มากมี   ครู คศ2 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการท าวิจัยในครั้งนี ้
 ขอขอบพระคุณ บาทหลวงทรงราชย์   ศรีระหงส์   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ท่ีได้กรุณาอ านวยความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และคณะครูทุกท่านที่ให้ค าแนะน า ในการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
รวมถึงการสร้างเครื่องมือต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน(คณิตศาสตร์) ที่ให้ค าแนะน า และให้ก าลังใจตลอด
มา และ ขอขอบใจนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ที่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
ในการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี ้
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ และครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์
ประสาทความรู้ ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยเคยศึกษาและเรียนรู้มา  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยการประเมินเชิงระบบ  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
การประเมินความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าของโครงการ การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ การประเมิน
ความเหมาะสมของผลผลิตของโครงการ และศึกษาแนวทางพัฒนาโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การประเมินโครงการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มีค่าคุณภาพ  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการ โดยใช้
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลประเมินความเหมาะสมของปัจจัย
น าเข้าในการด าเนินโครงการ สรุปโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาเป็นด้านวิทยากร และคณะท างาน ตามล าดับ 2) ผลประเมินความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินโครงการ สรุป
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นด้าน
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และการจัดท าแผนการปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามล าดับ ส่วนด้านการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
อยู่ในระดับปานกลาง 3) ผลประเมินความเหมาะสมของผลผลิตจากการด าเนินโครงการ สรุปโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าด้านครูมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นด้านครูมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ตามล าดับ 4) การจัดท าแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัด การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ได้
แนวทาง ดังนี้ ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ควรมีการน า
หลักสูตรสถานศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม  ครูควร
น าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน อย่างเหมาะสม และควรใช้วิธีการสอนท่ี
เหมาะสม ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรจัดท าแผนปฏิบัติงาน โครงการ อย่างละเอียด โดยระบุ กิจกรรม เวลา งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และควรจัดบรรจุโครงการในแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 

Abstract 
The research aims to assess the project of improving the quality of teaching and learning 

mathematics in school under the OFFICE OF KAMPHAENGPHET EDUCATIONAL SERVICE AREA ZONE 1. The 
assessment of the project input, the assessment of the process, the assessment of the output and the 
study of the project for improving the quality of teaching and learning mathematics. The procedures of 
the research Step 1 The samplers involving in the research are 10 school administrators, 20 mathematics 
teachers and 2 teachers who are responsible for the project. The tool for this research the questionnaire 
and the statistics used in this study is the mean and standard deviation.  Step 1 The interview of 17 
experts is exploited as a guideline for the project development. The research findings were as follows : 1) 
The appropriacy of the project input is at a high level, but when considered in detail, the budget has the 
highest mean followed by experts and working staff respectively. 2) The appropriacy of the process is at a 
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high level, but when considered in detail, the conclusion of the output, the mean is at the highest level 
followed by the implementation of the project for improving the quality of teaching and learning 
mathematics and the procedures of the action plan for improving the quality of teaching and learning 
mathematics respectively, the analysis of problems in teaching and learning in schools is at a moderate 
level. 3) The appropriacy of the project output is at a high level, but when considered in detail, teachers 
use more innovative media and educational technology for this teaching and learning and are able to 
enchance the learning achievement, the mean is at the highest level and the teachers have more 
guidelines in improving the quality of teaching and learning mathematics respectively. The guidelines of 
project development are as follows; Teachers should take part in mathematics workshops; at least twice 
a year in order to plan the procedures of workshop seminars efficiently, and the mathematics teachers 
should implement their school curriculum with their teaching and learning lessons appropriately. 
Teachers should also develop and improve their teaching methods consistently. Teachers should use 
innovative media and educational technology to improve their teaching lessons and use teaching 
methods appropriately. Those responsible for the project should prepare a detailed action plan of the 
project by identifying activities, time, budget and should continue this project consistently. 
 

1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษามาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 
มาตรา 23 ระบุว่า การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งปัจจุบัน 
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ต้องให้เกิดความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2545 : 9) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ก าหนดให้คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส าคัญ
สาระหนึ่ง ที่มีเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิต และการศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 6) คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางสมองในด้านการคิด การตัดสินใจ การให้เหตุผล และยัง
เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของวิชาการแขนงต่างๆ เนื้ อหาของวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม นักเรียนจะเรียน
คณิตศาสตร์ได้ดีต้องเรียนด้วยความเข้าใจในมโนทัศน์และหลักการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ มีเทคนิควิธีและได้รับการฝึกฝน
อย่างสม่ าเสมอ การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จัดล าดับของเนื้อหาวิชา และล าดับกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นขั้นตอน ช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างสม่ าเสมอ (ดวงทิพย์  เพ็ชรนิล, 2544 : 3, อ้างจาก สุวร กาญจนมยูร, 2543 : 61,78)   

ดังนั้นคณิตศาสตร์เป็นวิชาหลักที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดก าแพงเพชร, 2551) 

จากการศึกษาผลการทดสอบด้านคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับชาติและนานาชาติมีแนวโน้มต่ าลง 
และต่ ากว่าร้อยละ 50 มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลการทดสอบ GAT ปีการศึกษา 2546 – 2547  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
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ผู้เรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2549 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ   
การประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2550 และผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนปีการศึกษา 
2551 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยที่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งวิชาดังกล่าวเป็นรากฐานส าคัญ
ของการพัฒนาประเทศ โดยจะพบว่าประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า ผู้เรียนมีศักยภาพและ ขีดความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนทุกกลุ่ม ได้แก่กลุ่ มผู้มี
ความสามารถพิเศษ เด็กท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง ปานกลาง และต่ า เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น อีกทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2552 : 2) 

นอกจากนั้น ผลการตรวจสอบคุณภาพนักเรียน วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โครงการนิเทศ 100 % ปีการศึกษา 
2548 – 2550 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ41.28   42.11  และ 43.77   ตามล าดับ 
ซึ่งไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดก าแพงเพชร ก าหนด คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 หรือมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้น สภาพ
ปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า จึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังปรากฏอยู่ และมี
แนวโน้มปรากฏอีกในอนาคต ถ้ายังไม่มี กลยุทธ์ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร, 
2551) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร มีความตระหนักในปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ ามาโดยตลอด และเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่ใช้วิธีการจัดการที่มุ่ง 
“ผลลัพธ์” เป็นหลัก แล้วพัฒนา “กลยุทธ์” หรือแนวทางเพื่อที่จะบรรลุผลลัพธ์นั้น ซึ่งน าไปสู่การบริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานและให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร, 2551) 

จากการศึกษาการด าเนินงานตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ พบว่าการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการยังไม่หลากหลาย  จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็น
เหตุผลที่ส าคัญซึ่งท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ ด้าน
กระบวนการของโครงการ และ ด้านผลผลิตของโครงการ และศึกษาแนวทางพัฒนาโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการประเมินใช้
เป็นข้อมูลที่ส าคัญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผน แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ใน 3 ด้าน คือ 

1) การประเมินความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าของโครงการ 

2) การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 

3) การประเมินความเหมาะสมของผลผลิตของโครงการ 

1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์  
1.3 ขอบเขตของเนือ้หาการประเมิน 

1.3.1  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยใน 2 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความเหมาะสมของโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
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 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

1.3.2  ขอบเขตของการประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  

1)  การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ โรงเรียนบ้านทรง
ธรรม โรงเรียนวัดคูยาง โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ  โรงเรียนสาธิต โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวัชรวิทยา  
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  โรงเรียนลานกระบือวิทยา และโรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

2)  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 2 คน  ผู้บริหารของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน   10 คน 
และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน 

3)  องค์ประกอบท่ีใช้ในการประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
 (1)   ปัจจัยน าเข้า (Input)  ได้แก่ คณะท างาน วิทยากร ผู้เข้าร่วมการอบรม วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร

ประกอบการอบรม งบประมาณ 
 (2)  กระบวนการ (Process) ได้แก่ 

ก.  การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
ข.  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ค.  การจัดท าแผนการปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ง.  การจัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
จ. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ฉ. การจัดอบรมครูคณิตศาสตร์และส่งเสริมการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง  การศึกษา 
ช. การนิเทศติดตามและประเมินผล 
ซ.  การสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 (3)  ผลผลิต (Product) ได้แก่ 
ก.  ครูมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ข. ครูมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
ค. มีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์   

1.3.3  ขอบเขตในการศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดก าแพงเพชร มีดังนี้ 

 1)  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล หัวหนา้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 1 คน  ศึกษานิเทศก์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร ต าแหน่งครูเช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 9 คน และอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร จ านวน 2 คน 
 2) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยก าหนดแนวทางการด าเนินการศึกษา เป็น 2 ขั้นตอน 
ดังนี้   
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 ขั้นที่ 1 การประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ในการประเมินการด าเนินงานโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์  ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

1. รูปแบบที่ใช้ในการประเมิน  
รูปแบบการวิเคราะห์เชิงระบบ  โดยก าหนดกรอบแนวคิดที่จะประเมินโครงการซึ่งประกอบด้วย ส่วนส าคัญ 3 ส่วน 

คือ ด้านปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการด าเนินงาน  และด้านผลผลิตของโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ว่ามีการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือไม่ ซึ่งการประเมินในแต่ละด้านจ าแนกเป็นองค์ประกอบที่มุ่งประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างรายละเอียดตามตารางดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างรายละเอยีดของการประเมินโดยจ าแนกตามองค์ประกอบท่ีประเมิน 
 

วัตถุประสงค ์ องค์ประกอบ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือ วิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 
1. เพื่อประเมนิ   
    ปัจจัยน าเข้า 

1. คณะท างาน
โครงการการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร ์

1. ผู้รับผดิชอบโครงการฯ 
2.  ครูผูส้อนวิชา
คณิตศาสตร ์
 

แบบสอบถาม - ค่าเฉลี่ย 
- ค่าเบี่ยงเบน  
  มาตรฐาน 

พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
4.50 – 5.00 = มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 = มาก 
2.50 – 3.49 = ปานกลาง 
1.50 – 2.49 = น้อย 
1.00 – 1.49 = น้อยท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย  3.50  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน≤1 
แสดงว่า  
มีความเหมาะสม 

 
2. แหล่งข้อมลูที่ใช้ในการประเมิน 

ผู้ให้ข้อมูล หรือแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน  2 คน  ผู้บริหารของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน า จ านวน 10 คน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน า จ านวน  20 คน 

 3.    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บข้อมูล

เกี่ยวกับความเหมาะสมของ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ จ านวน 1 ฉบับ โดยเก็บข้อมูลกับ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือก  ตอนที่ 2 ประเมินปัจจัยน าเข้าของ
โครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดก าแพงเพชร ตอนที่ 3 ประเมินกระบวนการของโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดก าแพงเพชร ตอนที่ 4 ประเมินผลผลิต
ของโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดก าแพงเพชร ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด  5 ระดับ  

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม 

ขั้นที่ 2 การศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานในโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

136 

1.  แหล่งข้อมลูที่ใช้ในการประเมิน 
ผู้ให้ข้อมูล หรือแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหนากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา จ านวน 1 คน  ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  จ านวน 2 คน  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ต าแหน่งครูเช่ียวชาญ จ านวน 3 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 9 คน อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร จ านวน 2 คน 

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 17 คน โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี ้

2.1  วิเคราะห์ค าถามเชิงประเมินที่ต้องการทราบจากสารสนเทศต่างๆ ศึกษาค้นคว้าเอกสารต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินโครงการ เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะแล้วน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 

2.2  น าข้อมูลที่ไดจ้ากข้อ 1 มาสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.3 น าแบบสัมภาษณ์ทีส่ร้างเสร็จแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน  ในวัน และเวลาที่เหมาะสม แล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

4.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาการด าเนินงานในโครงการ มาวิเคราะห์เนื้อหา แยก

ตามกลุ่มตัวแปร ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
3. ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการ  การพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 น าเสนอใน 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผลการประเมินเกี่ยวกับ คณะท างาน วิทยากร ผู้เข้าร่วม
การอบรม วัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรม  และงบประมาณ พบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการ
ประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผลการประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน การจัดท าข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  การจัดท า
แผนการปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การจัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ การด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การจัดอบรมครูคณิตศาสตร์และส่งเสริมการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศติดตามและประเมินผล การสรุปรายงานผลการด าเนินงาน พบว่าส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม มีเพียงการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าไม่เหมาะสม 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผลการประเมินเกี่ยวกับ ครูมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ครู มีการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่า
เหมาะสม  

ตอนท่ี 4 แนวทางพัฒนาโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  

แนวทางพัฒนาโครงการ ด้านปัจจัยน าเข้า ในองค์ประกอบด้านคณะท างาน พบว่า ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ด้านครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ควรมีการน า
หลักสูตรสถานศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
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แนวทางพัฒนาโครงการ ด้านกระบวนการ ในองค์ประกอบด้านการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน พบว่า ครูควรน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
อย่างเหมาะสม และครูควรใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม ด้านการจัดท าแผนการปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ พบว่า ควรจัดท าแผนปฏิบัติงาน โครงการ อย่างละเอียด โดยระบุ กิจกรรม เวลา งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรจัดบรรจุโครงการในแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางพัฒนาโครงการ ด้านผลผลิต ในองค์ประกอบด้านครูมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ พบว่า ควรมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง และควรมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และด้านครูมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ พบว่า ควรมีการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
4. อภิปรายผลการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินโครงการ  การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.  ผลประเมินความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าของโครงการ ด้านคณะท างานโครงการ วิทยากร ผู้เข้าร่วมการอบรม 
วัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรม  และงบประมาณ พบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตาม
เกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มีการวางแผน และการเตรียมการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สุพัทรฌญา  
ศรีขจร (2552) ที่พบว่าปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการตรวจสอบภายในของส านักงานสาธารณสุข จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า มีความเหมาะสมทุกด้าน 

2.  ผลประเมินความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ ด้านการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน การจัดท าข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การจัดท าแผนการปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การจัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การจัดอบรมครูคณิตศาสตร์และส่งเสริมการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การนิเทศติดตามและประเมินผล การสรุปรายงานผลการด าเนินงาน พบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  พรพิมล รุ่งแจ้ง (2550) ที่พบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของ กระบวนการด าเนินงาน มีความ
เหมาะสมทุกด้าน   

3.  ผลประเมินความเหมาะสมของผลผลิตของโครงการ ด้านครูมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ครูมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ครู มีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ครูให้ความสนใจในการหาแนวทางพัฒนา ผลิตสื่อ และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ละมัย เพชรปัญญา (2551) ที่พบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของผลผลิต อยู่ในระดับมาก 

5. กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือแนะน าของ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น ตรวจสอบ และแก้ไข
ร่างวิทยานิพนธ์ มาโดยตลอด ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
ผศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ผศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช นายพงษ์สิงห์ บดีรัฐ และดร.วิมลรัตน์ ศรีสุข เป็นผู้เช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ขอขอบพระคุณ ดร.สุชาติ  ใจภักดี และ ผศ.สุรชัย  โกศิยะกุล 
ซึ่งได้กรุณาตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงเจ้าหน้าที่ประสานงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทุกท่านที่ให้ความสะดวกด้านอ านวยการ และประสานงาน ในการท า
วิทยานิพนธ์ตลอดมา ท าให้ผู้เขียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อม
ร าลึกถึงอ านาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากลโลก อันเป็นที่พึ่งให้ผู้เขียนมีสติปัญญาใน
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การจัดท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียนขอให้เป็นกตเวทิตาแด่ บิดา มารดา ครอบครัวของผู้เขียน ตลอดจน
ผู้เขียนหนังสือ และบทความต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้เขียนจนสามารถท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียน 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

The Relationship between the Participation Management of the School Administrators and Quality  
of Learners in School under the Office of Chumphon Primary Education Service Area 1 

ไพลิน  ทิพย์กรรณ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โทรศัพท์ 082-4125787 อีเมล yuy_tk@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมิน 

“ไม่รับรองมาตรฐาน” พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งช้ีที่ 5 ว่าด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
จึงท าให้การวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2) ระดับคุณภาพผู้เรียน และ 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 103 คน และครูผู้ปฏิบัติการสอน จ านวน 322 คน 
รวม 425 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 

ผลการวิจัย พบว่า 
1.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในอันดับแรก รองลงมาคือด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจตัดสินใจ และอันดับสุดท้าย คือ 
ด้านความมีอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ 

2.  คุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดีอยู่ในอันดับแรกรองลงมา ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และอันดับสุดท้าย คือผู้เรียนคิดเป็น  

3.   ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษากับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ทุกคู่ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กัน
ในทางบวกหรือความสัมพันธ์ในลักษณะที่คล้อยตามกันทุกคู่ 
ค าส าคัญ  :  การบริหารแบบมีส่วนร่วม , คุณภาพผู้เรียน , ความสัมพันธ ์

Abstract 
As a result of External Quality Assurance round 3 of the Primary Education with “not certify” were 

found that mostly school not certifies in indicator number 5 “The achievement of the students”. Therefore, 
the purposes of this study were to study of the 1) participation management of the school administrators 2) 
quality of learners 3) relationship between the participation management of the school administrators and 
quality of learners in school under the Office of Chumphon Primary Education Service Area 1. The research 
samples were consisted of 103 school administrators, 322 teachers, giving a total number of 425. The 
dimension is five-scale rating questionnaire (1 questionnaire). The statistics utilized for data analysis included 
arithmetic mean, Standard Deviation (S.D.) and Simple Correlation. 

The research findings were as follows: 
1. The participation management of the school administrators under the Office of Chumphon 

Primary Education Service Area 1 which were all rated at a high level. It was found that the first aspect is 
providing accurate and update information for those involved in decision – making followed by sharing 
authority and   decision – making. The last is self – dependence and responsibility. 

2. The quality of learners in school under the Office of Chumphon Primary Education Service Area 1 
which were all rated at a high level. It was found that the highest level was the learners have a good in a 
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behavior, physical health and mental health followed by the students have the desirable virtue, moral and 
ethical values. The last is the students thinking. 

3. The relationship between the participation management of the school administrators and quality 
of learners in school under the Office of Chumphon Primary Education Service Area 1 was found that all pairs 
was correlated at the significant of 0.01 with in a positive relationship or a relationship in a way that is 
amenable to all pairs. 
Keyword : Participation Management , Quality of Learners , The Relationship 

 
1.   บทน า 

1.1   ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 สังคมไทยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ซึ่งในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจที่ท าให้

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอัตราการว่างงานสูงขึ้น ระเบียบใหม่ของโลกทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่มาพร้อมกับโลกาภิวัตน์ 
ได้สร้างความรุนแรงในการแข่งขัน มีความจ าเป็นที่ต้องเสริมสร้างฐานความรู้ที่เข็มแข็งให้กับประเทศ เพื่อความสามารถในการปรับตัว 
รู้เท่าทันไม่ไห้ตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบ  ในขณะที่หลายอย่างพัฒนาขึ้นแต่สิ่งที่สวนทางคือคุณภาพการศึกษาของประชากรไทย
โดยเฉลี่ยต่ าลง และมีมาตรฐานค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศในระดับเดียวกัน สาเหตุมาจากการศึกษาขาดเอกภาพ
ด้านนโยบายสถานศึกษาขาดอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ชุมชน สถาบันทาง
สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549 : 1-2) ด้วยสาเหตุดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการศึกษาและนักวิชาการหลาย
ท่าน จึงมีแนวคิดที่จะปฏิรูประบบการศึกษาของไทยเพื่อให้พัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ และยังเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก าหนดทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ.2552-2561) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เรียนเอง 
สติปัญญา ร่างกาย ความสัมพันธ์ในครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ โรงเรียนมีส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยการจัด
กิจกรรม และกระบวนการ เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามเป้าหมาย โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องออกแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ โดยค านึงถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียน
ของผู้เรียน (ทั้งปัจจัยด้านสติปัญญา และปัจจัยที่มิได้เกี่ยวกับ สติปัญญา) และต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามแนวทาง
ทีบ่ัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ประยงค์ เนาวบุตร, 2547) 

 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 
2558) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมิน “ไม่รับรองมาตรฐาน” พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในตัวบ่งช้ีที่ 5 ว่าด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่มีเกณฑ์การพิจารณาจากร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนน
ผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมากกว่าขีดจ ากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ให้กับสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานในการวางแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้อง เพื่อยกระดับ
คุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 

1.2   วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร  เขต 1   
 1.2.2  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร   เขต 1   
 1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

141 

1.3   ขอบเขตการวิจัย 
 1.3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครูปฏิบัติการสอน ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 103 โรงเรียน โดยจ าแนกเป็นผู้บริหาร 103 คน และครูปฏิบัติการสอน  
จ านวน 1,897 คน  รวม   2,000  คน 

  2) กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 103 คน ครูผู้ปฏิบัติการสอน จ านวน 322 คน รวมทั้งสิ้น 425 คน  
 1.3.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ซึ่งมี 6 ด้าน คือ 
  1)  การกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ 
  2)  ความไว้วางใจต่อกัน 
  3)   การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และร่วมรับผิดชอบด าเนินการ 
  4)  ความมีอิสระที่จะรับผิดชอบและ สามารถดูแลตนเองได้ 
  5)  ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็น เจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 
  6)  การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วน ร่วมในการตัดสินใจ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) 5 ด้าน ประกอบด้วย 
  1) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
  2)  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  
  3)  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
  4) ผู้เรียนคิดเป็น  
  5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร 
 1.3.3  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพ

ผู้เรียนตามเกณฑ์ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านผู้เรียน  โดยใช้แบบสอบถามกับบุคลากร
ในสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
2.   วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครูปฏิบัติการสอน ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2557  
 2.1.2   กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหาร โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samples) ที่ให้ผู้บริหารทุกคน

เป็นกลุ่มตัวอย่างและให้ข้อมูล จ านวน 103 คน ส่วนครูผู้ปฏิบัติการสอน จ านวน 1,897 คน เลือกโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) ได้ 322 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 425 คน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
ในการก าหนดผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโรงเรียน 

2.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 

ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 จ านวน 1 ฉบับ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ คือ ต าแหน่งหน้าที่การงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
 ตอนที่ 2 ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 47 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ศึกษาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จ านวน 19 ข้อ 
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 รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 70 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (check list) ส่วนตอนที่ 2  และ
ตอนที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยก าหนดเป็นระดับและเกณฑ์ก าหนดน้ าหนักคะแนนและมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ   
 2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2.3.1   ผู้วิจัยขอหนังสือจากส านักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 2.3.2   ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเช่ือมั่นและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับ
ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ท า
การเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 

2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้  ก าหนดให้ผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค านวณค่าสถิติ  

ดังนี ้
 2.4.1  วิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค านวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage)  
 2.4.2   วิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  โดยหาค่าเฉลี่ย (X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2.4.3   วิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ มาตรฐานผู้เรียน  โดยหาค่าเฉลี่ย (X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

โดยน าผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของเบส            
 2.4.4  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนกับการคุณภาพผู้เรียน 

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 
3.   สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา กับคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พบว่า 

3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครู   
เป็นเพศหญิงมากว่าเพศชาย อายุส่วนใหญ่ อายุต่ ากว่า 40 ปี และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ดังตารางที่ 1) 

 
ตารางที่  1  จ านวนและร้อยละข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

(n = 425)  
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1. ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้บริหาร 103 24.24 
 ครู 322 75.76 
2.  เพศ ชาย 155 36.47 
  หญิง 270 63.53 
3.  อายุ ต่ ากว่า 40 ปี 265 62.35 
  สูงกว่า 40 ปี 160 37.65 
4.  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 288 67.76 
  สูงกว่าปริญญาตรี 137 32.24 

 
3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ดังตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 
1. ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจตัดสินใจ 
2. ด้านความไว้วางใจ 
3. ด้านการร่วมมือก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และร่วมรับผิดชอบ 
4. ด้านความมีอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ 
5. ด้านความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน 
6. ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

4.21 
4.09 
4.20 
3.95 
4.15 
4.25 

.31 

.22 

.33 

.33 

.30 

.34 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.14 .31 มาก 
 
3.3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (ดังตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน X  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 4.18 .27 มาก 
2. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 4.27 .29 มาก 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 4.07 .21 มาก 
4. ผู้เรียนคิดเป็น 3.64 .34 มาก 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางหลักสูตร 3.85 .22 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.00 .26 มาก 
 
3.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การศึกษากับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ทุกคู่ มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือความสัมพันธ์ในลักษณะที่คล้อยตามกันทุกคู่ 
4.   อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารและครู การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียน
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1ในแต่ละด้าน  ดังนี ้

4.1 ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 พบว่าการการด าเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะว่าในสภาพการบริหาร
โรงเรียนในปัจจุบันผู้บริหารมักเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การวางแผน เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการไปอย่างเป็นระบบระเบียบและประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการใน ทุกๆด้าน ท าให้ครูผู้สอนมีความพึงพอใจมากขึ้นกับ
การมีส่วนร่วมและการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เมตต์  เมตต์การุณจิต (2553 : 14) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วม 
หมายถึงกระบวนการท างานที่บุคลากรในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องการด าเนินการขององค์กรทุกขั้นตอน ความตั้งใจ เต็มใจ และสบายใจ 
เพื่อให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กลุ่มต้องการ และท าให้บุคลากรเหล่านั้นเกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม 

4.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พบว่าคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อยคือ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี รองลงมา 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน น้อยที่สุด คือผู้เรียนคิดเป็น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สราวุธ  สมอินสอน (2549) ได้ศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครล าปาง พบว่า ด้านผู้เรียน สถานศึกษาสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย และเน้นให้ผู้เรียนมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม 

4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียน ตามเกณฑ์ของ สมศ. ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ( totY ) กับคุณภาพผู้เรียน ตามเกณฑ์ของ สมศ.ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  ( totX ) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กัน
ในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน 
5.  ข้อเสนอแนะ 

ในการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา นอกจากนี้ผู้วิจัย
ยังมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 
 5.1.1 ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนน าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมไปใช้บริหารงานจริงในโรงเรียน 

เพื่อเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา อาจใช้วิธีการศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ
ในการบริหารงาน 

 5.1.2  ควรมีการการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ สมศ. เพื่อให้
การด าเนินการของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้อง อาจใช้การนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ เป็นต้น 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับสถานศึกษา 
 5.2.1  สถานศึกษาควรจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียนและ คณะกรรมการสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม 
เพื่อปรับปรุงวิธีการไปในทิศทางเดียวกัน  

 5.2.2 สถานศึกษาควรส่งครูเข้าร่วมรับการอบรม หรือศึกษาดูงาน ในเรื่องวิธีการสอนเพื่อจะได้ปรับปรุงการสอน
ให้หลากหลาย และส่งเสริมกิจกรรมตามความสนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
 5.3.1  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานบริหารของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 
 5.3.2  ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ สมศ. ของสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
6.   กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ ประธาน
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.ไพรัช มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า ตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่ให้ความกรุณา
ตอบแบบสอบถามเพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัยและขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ที่เป็นก าลังใจ ตลอดจนผู้มีพระคุณที่ได้ให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการวิจัยแก่ผู้วิจัยตลอดมาจนส าเร็จ 
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ประสิทธิภาพของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

The efficiency of English Camp Activities to Improve English  Language Communicative skills for 
Mattayomsuksa 4 students 

ภาสกร  แซ่ตั้น 
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อติญาณ์  ศรเกษตริน 

หลักสูตรและการสอน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี  
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทพมิตรศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จ านวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เกณฑ์การประเมินทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงที่ระดับ 76.91/78.83 ซึ่งสูงกว่า 
เกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ 2)กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ :ประสิทธิภาพของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ,  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ,  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to use English camp activities to improve English language 

communicative skills for  Mattayomsuksa 4 students. The samples of  this research were 30 Mattayomsuksa  4 
students of Thepmitrsuksa School, Suratthani random by Cluster Random Sampling. The instrument used to 
collect the data included an English camp’s manual for running activities, the pre-test and the post-test of 
English language communicative skills. The data collected were analysis by mean scores, standard deviation 
and t-test for dependent samples . The results of research were as follows :1)The efficiency of English camp 
activities to improve English language communicative skills for Mattayomsuksa 4 students was at high level 
76.91/78.83 higher at the criteria 75/75 2) The post-test results of English language communicative skills of 
students through the English camp were higher than those of their pre-test scores at the .05 level of 
significance. 
Keyword: Efficiency of English Camp Activities, English Camp Activities, English Language Communicative skills 
 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
  ในสังคมโลกปัจจุบัน เป็นสังคมของโลกข้อมูลข่าวสาร  ความก้าวหน้า  ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม มีผลกระทบทั่วถึงอย่างรวดเร็ว คนในสังคม ต้องมีการพบปะสังสรรค์เพื่อด าเนินกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ
เพิ่มมากข้ึน  ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่ใช้ติดต่อสื่อสาร  การศึกษาค้นคว้า การประกอบอาชีพ การแข่งขันและความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจ  อีกทั้งภาษาอังกฤษยังเป็นเครื่องมือเช่ือมต่อสัมพันธ์ของนานาอารยะประเทศ ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทส าคัญ
กับการด าเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การเรียนรู้ภาษาไทยเพียงอย่างเดียวนับว่าไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันได้ ดังนั้นคนไทยจึงจ าเป็นต้องเข้าใจข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนการสื่อสารที่เป็น
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ผู้ที่มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจึงได้เปรียบในด้านการสื่อสาร ทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ของโลก และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุข (ธูปทอง กว้างสวาสดิ์, 2549) จากธรรมนูญอาเซียน ที่กล่าวว่า  
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“The official working language of ASEAN shall be English” ส่งผลให้ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ต่างเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชมคมอาเซียน  โดยการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในเรื่อง
การเจรจาต่อรอง การเข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษ (กองอาเซียน. 2557) 

  วิชาภาษาอังกฤษเป็น รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาหนึ่ง ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้
ในหลักสูตร โดยเป็นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนจะต้องศึกษาหาความรู้  โดยมีความหวังว่า เมื่อนักเรียน ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้  
ประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ผลตามที่คาดหวัง  และบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร  ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ตามสถานการณ์และเหมาะสม การพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  มีผู้คิดค้นและน าเสนอวิธีการพัฒนาขีดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษออกมาหลายวิธี เช่น 
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นภาระงาน (Task-based Learning) การสอนโดยจัดกิจกรรมในห้องเรียน และการจัดค่าย
ภาษาอังกฤษเป็นต้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

  ด้วยปัจจัยแวดล้อมรวมถึงสภาพสังคมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยในปัจจุบันที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษกับเด็กนักเรียนตลอดเวลา  อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยทั่วไปมีเพียงในห้องเรียนเท่านั้น  ส่งผลให้
นักเรียนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาในการน าภาษาอังกฤษไปใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติ ในสถานการณ์จริงตามจุดมุ่งหมายของมาตรฐาน
การเรียนรู้  สอดคล้องกับ วอลล์  สตรีท  อิงลิช ประเทศไทย ได้กล่าวว่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยโดยเฉลี่ย 
จากคะแนน TOEFL iBT กับประเทศอื่นในอาเซียน พบว่าคะแนน TOEFL iBT เฉลี่ยของไทยในปี 2553 อยู่ที่ 75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
120 คะแนน สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม แต่ยังต่ ากว่าประเทศคู่แข่งส าคัญในอาเซียน
อย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรไทยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา ระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น และจากการศึกษาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ IMD World Competitive 
Yearbook 2011 พบว่า ในกลุ่มประเทศอาเซียน สิงคโปร์มีระดับภาษาอังกฤษสูงสุด รองลงมา คือ ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย 
ส่วนประเทศไทยยังเป็นรองอินโดนิเซีย ซึ่งสอดคล้องกับการจัดอับดับของ English Proficiency Index (EFI) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
กลุ่มประเทศที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ า และ ระดับต่ ามาก ปรากฏว่า  ประเทศไทยอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษใน “ระดับต่ ามาก” โดยประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ต่ ากว่าอินโดนิเซียและเวียดนาม นอกจากนั้น
ยังพบว่าทักษะภาษาอังกฤษจากการสอบ TOEFL ของบัณฑิตจากกลุ่มประเทศอาเซียน สิงคโปร์กับฟิลิปปินส์ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 
550 คะแนน มาเลเซีย อินโดนิเซีย พม่า เวียดนาม และกัมพูชา ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 500 คะแนน ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของ
บัณฑิตไทยต่ ากว่า 500 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับบัณฑิตจากประเทศลาว (กิตติ  ประเสริฐสุข, 2555) 

 การจดักิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์จริง และในขณะเดียวกันก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอน
โดยทั่วไป ให้เป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  น่าสนใจ  โดยใช้กิจกรรมที่พัฒนาทักษะการสื่อสารที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้ใช้ภาษาอย่างเต็มที่ (เฉลียวศรี พิบูลชล, 2535) สอดคล้องกับ วริศรา  ยางกลาง (2556) ที่พบว่า การจัดค่ายภาษาอังกฤษเป็น
กิจกรรมที่ก่อประโยชน์ทั้งต่อผู้เข้ารับการอบรม ผู้ให้การอบรม สถานศึกษาเขตพื้นที่หรือชุมชนในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ เสริมสร้างการท างานเป็นทีม เครือข่ายการท างานร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน
และมีสาระเกี่ยวกับภาษา  

  จากความส าคัญของภาษาอังกฤษ สภาพปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของไทยและข้อดีของการจัดกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการท า
กิจกรรมกลุ่มที่สนุกสนานและเหมาะสมกับวัย รวมถึงเนื้อหาภาษาอังกฤษที่สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ด้วยการใช้
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงในบรรยากาศที่น่าสนใจและ
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 1.3.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 380 คน 
 1.3.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัด  

สรุาษฎร์ธานี ทั้งชายและหญิง จ านวน 30 คน  
 1.3.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ ค่ายภาษาอังกฤษ โรงแรมกะตะปาล์มรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ใช้เวลา

ทดลอง 3 วัน 2 คืน โดยจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้เป็นกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบค้างคืน (Overnight English Camp) 
 1.4 ตัวแปร 

 ตัวแปรต้น    กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
 ตัวแปรตาม  ประสิทธิภาพของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ และ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่ใช้ในค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามลักษณะของการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 หาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่ใช้ในค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ตามเกณฑ์ 75/75 ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ใช้ในค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75 ผู้วิจัยได้น ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของกิจกรรม เนื้อหาและการใช้เวลาในการจัดกิจกรรม จากนั้นผู้วิจัยได้น ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ไปทดลองใช้กับนักเรียนจ านวน 9 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง โดยขณะท าการทดลอง
ผู้วิจัยได้บันทึกข้อบกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขหลังการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเก็บคะแนนจากการประเมินความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ น าไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

หลังจากนั้นผู้วิจัยน ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองหาประสิทธิภาพ
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สุราษฎร์ธานีเขต 1 จ านวน 30 คน เก็บคะแนนจากการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยเก็บคะแนนจาก
การประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ น าไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 75/75  

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ได้แก ่
1)  แบบประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
2)  แบบประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน 
3) เกณฑ์ประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

เพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย t-test ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

ผู้วิจัยได้ท าการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จ านวน 30 คน ในการวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเข้าร่วมและหลังเข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบการวิจัย One Group Pretest - Posttest Design ใช้สถิติ
การทดสอบค่าที (t-test dependent) วัดได้โดยใช้คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งก่อน
และหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ได้แก ่
1.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ใช้ในกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 30 คน ตามเกณฑ์ 75/75  
ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษท้ายกิจกรรม ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบ

หลังเข้าร่วม 
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมที่ 
1 

กิจกรรมที่ 
2 

กิจกรรมที่ 
3 

กิจกรรมที่ 
4 

กิจกรรมที่ 
5 

กิจกรรมที่ 
6 

76.96 77.08 76.79 76.71 77.00 76.96 78.83 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 76.91 
ประสิทธิภาพของ 
ผลลัพธ์ 78.83 

E1/E2 = 76.91/78.83 
  
จากตารางที่ 1  พบว่าประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ใช้ในค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ76.91/78.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 
 

ตารางที่ 2  แสดงผลการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน 
การทดสอบ    S.D. D S.D t 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 17.63 2.44 
6.53 2.57 22.48 

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 24.17 2.71 
*p .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.63 คะแนน และ 24.17 คะแนนตามล าดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า คะแนนสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนสูงกว่าก่อน
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
6.  สรุปผลการวิจัย 

 6.1 ประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ใช้ในค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอัง กฤษ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า กิจกรรมที่ใช้ในค่ายภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.91/78.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 
 6.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
7.  อภิปรายผลการวิจัย 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น มีดังนี้ 

7.1 ด้านการจัดกิจกรรม 
 7.1.1  การจัดกิจกรรมนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมค่าย

ในครั้งนี้มีการวางแผนที่ดี ดังนี้  
  ในการจัดล าดับกิจกรรมผู้วิจัยได้จัดล าดับ เกมและกิจกรรมจากง่ายไปสู่กิจกรรมที่ยากขึ้นตามล าดับ เพื่อให้ผู้เรียน

มีการพัฒนาและคุ้นเคยกับภาษาอย่างเป็นขั้นตอน โดยกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมที่ได้น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกโดยดัดแปลงจากกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ประสบความส าเร็จของ ร้อยเอกหญิงณีราวรรณ จิตตรีนตย์ (2552) 
มาปรับให้เข้ากับวัย ความรู้ และความสามารถของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ประกอบด้วย  กิจกรรมทางภาษาที่มี



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

150 

ความหลากหลาย 6 ประเภท ได้แก่ 1) กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ท าความรู้จักคุ้นเคยกัน 
ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ลดความตื่นเต้น และเขินอาย  2) กิจกรรมทบทวนค าศัพท์ เป็นกิจกรรมที่ทดสอบความจ าและ
ทบทวนค าศัพท์ต่างๆ ตามระดับความรู้ของผู้เรียน 3) กิจกรรมเพื่อฝึกโครงสร้างทางภาษา เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมทั้งทบทวนโครงสร้างประโยคที่เคยเรียนมาแล้วในรูปแบบของเกม 4) กิจกรรมทักษะสัมพันธ์ หรือ
การบูรณาการทักษะเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้ทักษะการสื่อสาร ทั้ง 4 ทักษะในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริง5) กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทั้งค าพูดและกริยาท่าทาง
ในการแสดงตามบทบาทในสถานการณ์ที่ก าหนด เปิดโอกาสให้ใช้ภาษาเพื่อสื่อความคิดอย่างสร้างสรรค์ 6) กิจกรรมเติมเต็ม 
เป็นกิจกรรมนันทนาการที่มุ่งเน้นความสนุกสนานเสริมสมรรถภาพการเรียนรู้ เช่น การร้องเพลง  ซึ่งการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมเกมทางภาษาไว้ 6 กิจกรรม ซึ่งพบว่าเกมทางภาษาเหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโดยรวม 

  ในส่วนของวิธีด าเนินกิจกรรม ก่อนเริ่มกิจกรรมมีการอธิบายและสาธิตวิธีการท ากิจกรรมอย่างชัดเจน มีการตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียนก่อนให้ท ากิจกรรมทุกครั้ง รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมมีความกระชับ ต่อเนื่องเป็นขั้นตอน สอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ที่กล่าวไว้ว่ากิจกรรมค่ายที่มีการจัดการเรื่องกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็น
ขั้นตอนจะสามารถพัฒนาสมาชิกค่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สมาชิกค่ายสามารถน าความรู้ที่ได้ไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ 
นอกจากนี้มีการจัดกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสมของกิจกรรม  

  รูปแบบของกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ดี
ด้านต่างๆ เช่นความมีน้ าใจ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การพยายามท างานให้ส าเร็จโดยใช้ภาษาอังกฤษตามความสามารถของ
ตน นักเรียนได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์ตรงจากเพื่อนๆ วิทยากร รวมทั้งครูชาวต่างชาติจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
มีการท างานเป็นทีม ความเป็นผู้น า เกิดความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษประสบ
ความส าเร็จ  

 7.1.2  ด้านการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้คัดเลือกวิทยากรที่มีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มาท าหน้าที่เป็น
วิทยากรและด าเนินกิจกรรม ที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและวิทยากรได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มี
โอกาสฝึกฝนการใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่มีการแข่งขัน ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายมีความรู้สึกท้าทายและ
ต้องร่วมมือกันตลอดเวลา ท าให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
ท าให้สามารถสังเกตได้ถึงพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างชัดเจน 

 7.2 ด้านบรรยากาศของค่ายภาษาอังกฤษ 
 ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้ คือ บรรยากาศของค่ายภาษาอังกฤษ 

เนื่องจากการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกวิทยากรซึ่งเป็นครูชาวต่างชาติ และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีทุกท่าน และก าหนดข้อตกลงให้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาที่อยู่ในค่ายทั้งกับนักเรียนและครูด้วยกัน 
ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างสมจริงโดยไม่กลัวถูกต าหนิจากวิทยากรหากพูดผิดพลาด ท าให้เกิด
ความมั่นใจในการกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท้าทายส าหรับนักเรียนและวิทยากร นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ เป็นการเรียนนอกห้องเรียนปกติ กิจกรรมการเรียนซ่อนอยู่ในรูปของ
กิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น เกม ไม่มีการตัดสินผลการเรียนท าให้ไม่เครียด กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเสริมสมรรถภาพในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนด ที่ท าให้นักเรียน ครู และวิทยากรรู้สึกตื่นตัวและมีความต้องการท ากิจกรรมต่างๆ กิจกรรมท้าทาย
ความสามารถของนักเรียน เช่น I went to the market นักเรียนต้องตั้งใจวิทยากรผู้น าเกม และตัวอย่างที่เพื่อนแสดงและ
เตรียมพร้อมอยู่เสมอหากถึงคราวที่ตนเองต้องออกไปน าเกมบ้าง สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) 
ที่ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการจัดค่ายว่าเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการปฏิบัติกิจกรรมในรูปแบบการเรียนที่แตกต่างจาก
การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ เพิ่มพูนความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา เพราะในขณะที่ผู้เรียนสนุกกับการท ากิจกรรมทางภาษา 
ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในเวลาเดียวกัน เป็นการเรียนโดยไม่รู้ตัว 
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 ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ คือบรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่เครียด เนื่องจากใช้สถานที่จัด
กิจกรรมนอกห้องเรียนประจ า โดยใช้ทั้งส่วนที่เป็นที่โล่ง มีบริเวณกว้างขวาง เช่น กลางสนามของโรงเรียน ชายหาด ท าให้นักเรียน
ไม่ต้องกังวลกับกฎระเบียบเหมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ 

 สรุปได้ว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนฝึกฝนการใช้ทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมี
วัตถุประสงค์ เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่สมจริงและสนุกสนานเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพช่วยพัฒนาความสามารถ ด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณีราวรรณ จิตตรีนิตย์ 
(2552) ที่พบว่าหลังจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแล้วความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนเพิ่มขึ้น  ดังนั้นครูผู้สอน โรงเรียน ควรน ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษไปปรับใช้ในช้ันเรียนปกติเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียน
ภาษาอังกฤษ อันจะส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ 
8.  ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

8.1 ด้านการจัดกิจกรรม 
 8.1.1  ควรมีการท าความเข้าใจ และซักซ้อมวิธีด าเนินกิจกรรมกับวิทยากรอย่างละเอียดก่อนเริ่มกิจกรรมในค่ายแต่ละวัน 
 8.1.2  การจัดกิจกรรมต้องค านึงถึงความสนใจของผู้เรียน และเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษา

มากที่สุด 
 8.1.3  หากผู้เรียนมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เช่นเคยเรียนด้วยกัน เคยท ากิจกรรมร่วมกันมาก่อน อาจจัดกิจกรรมประเภท

สร้างความคุ้นเคย (Ice Breaking Activity) ให้น้อยลงได้ 
 8.1.4  การจัดกลุ่มของผู้เรียนให้ประกอบด้วยทั้งผู้เรียนที่เก่งและไม่เก่งคละกันจะท าให้เกิดการช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้น 
 8.1.5  ช่วงบ่ายความสนใจในการท ากิจกรรมจะลดลง กิจกรรมที่ใช้ทักษะทางภาษามากๆ จะได้รับการตอบสนองน้อย 

ควรมีการจัดกิจกรรมเติมเต็ม (Fillers) ประเภทเพลงหรือกิจกรรมเข้าจังหวะไว้สับเปลี่ยน เป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย และ
เรียกความสนใจของผู้เรียนกลับคืนมาได้  

 8.1.6  การจัดกิจกรรมต่างๆ ควรมีความยืดหยุ่นและปรับให้มีความเหมาะสม ตามประเภทและเวลาในการท ากิจกรรม 
บางกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจปฏิบัติมาก เช่น กิจกรรมการแสดงละครสั้น (Skit) หรือกิจกรรม Dance ซึ่งต้องใช้เวลา
มากพอสมควรในการเตรียมตัว ซึ่งอาจท าให้เวลาไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว ้  
   8.1.7  กิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์ วิทยากรควรเตรียมให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนและทดลองใช้ให้คล่องแคล่วเพื่อจะได้
ไม่ท าให้กิจกรรมหยุดชะงัก 

8.2 ด้านการคัดเลือกวิทยากร 
 8.2.1  การคัดเลือกวิทยากรที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ดีจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 

ควรจัดอัตราส่วนของวิทยากรชาวต่างชาติต่อวิทยากรชาวไทยให้เหมาะสม 
 8.2.2  วิทยากรที่ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ มีความเช่ือมั่น 

และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ด้วยชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

The Development Scientific Creative Thinking of Sixth Grade Students By Inquiry Instructional Packages. 
นางสาวมลินี  ก าเนิดสม และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรัน  ศรีวิหะ 

สาขาหลักสูตรและการสอน  คณะศิปศาสตร์  มหาวิทยาลัยตาปี ที่ 8/151 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 84000  จ.สุราษฎร์ธานี  082-8198344 malinee_2530@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลัง ที่ได้รับการสอนด้วยการใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 จ านวน 17 คน ใช้เวลาในการทดลอง 14 ช่ัวโมง 
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้               

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น 

ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก มีประสิทธิภาพ 81.99/81.03 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์  

2.  ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยการใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
ค าส าคัญ : ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์, ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

Abstract 
The research was designed to 1) Constructing the inquiry instructional packages development scientific 

creative thinking of sixth grade students at the standard set of 80/80. and 2) Compare scientific creative thinking 
and learning achievement prior to and after using teaching by inquiry instructional packages the development 
scientific creative thinking of sixth grade students. The people consisted of 17 sixth grade students in the 
second semester of an academic year 2014 It took 14 hours to finish this experiment at Ban Wangyai School 
under the Office of Suratthani primary Educational Service Area 3, collected by means of Purposive people.  

The research instruments used in this research were : The inquiry instructional packages development 
scientific creative thinking of sixth grade students, a tests of scientific creative thinking, a tests of learning 
achievement, The statistics used for data analysis were : percentage, mean, standard deviation. 

The research findings are as follows: 
1. The inquiry instructional packages development scientific creative thinking of sixth grade students 

to constructing follow the though of an expert 3 amounts are you there is the suitability is in 81.99/81.03 
excellent effective levels which , tall effective standard more. 

2. The scientific creative thinking and achievement in science of the students taught with inquiry 
instructional packages the development scientific creative thinking of sixth grade students was higher than 
before. 
Keyword : scientific creative thinking, inquiry instructional  packages. 
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1.  บทน า 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

 ในสังคมโลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง การจัด 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้น มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน (ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) ซึ่งวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล 
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนั้น 
ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง  

 ซึ่งจากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
บ้านวังใหญ่ ปรากฏว่า ไม่ตอบสนองต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ กระบวนการ คิดวิเคราะห์ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัญหา ดังกล่าวส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อาหารและสารอาหาร 
ท าให้ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.33 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ร้อยละ 80 (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านวังใหญ่, 2556 : 18) 
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เป็นสมรรถภาพที่พัฒนาให้เกิดขึ้นได้ประกอบกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก าลังอยู่ในช่วงวัยที่ก าลังใฝ่หาความรู้ในทุกๆด้าน สมควรได้รับการเอาใจใส่และพัฒนาส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ขึ้น  

 แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจท าได้โดยการสร้างนวัตกรรมการสอนที่จะสามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
โดยจัดในรูปของชุดการสอน เพราะชุดการสอนจัดเป็นนวัตกรรมที่มองเป็นรูปธรรม สามารถถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์
ทีส่ลับซับซ้อนซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมเห็นได้ชัดเจน เร้าความสนใจของผู้เรียนเพราะชุดการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในการเรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2523 : 120) และการใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนสืบค้น
เสาะหาส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ ตามรูปแบบการสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู้เป็นรูปแบบหนึ่งที่ฝึกให้นักเรียน
เข้าใจกระบวนการสืบเสาะหาค าตอบ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ อยากรู้ 
อยากเห็น มุ่งพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ซึ่งเป็นการเรียนที่หาปัญหามาเป็นตัวยุให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาที่ส าคัญต่อการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ขึ้น โดยครูเป็นผู้คอยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเป็นแนวทางให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และสรุปความรู้เหล่านั้น
ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์มากขึ้น (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546)  

 โดยการสร้างชุดการสอนนั้นได้น าแนวความคิดของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Behaviorism มาใช้ร่วมกับหลักการเสริมแรง
ของ Skinner และการสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ซึ่งกล่าวไว้ว่าเป็นกระบวนการที่นักเรียน
จะต้องสืบค้น เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้น
อย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรูของนักเรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถ
น ามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณใดๆ มาเผชิญหนา (สาขาชีววิทยา สสวท., 2550) ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่
เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวคนทุกคนแต่มีระดับที่แตกต่างกันและสามารถส่งเสริมคุณลักษณะนี้ให้สูงขึ้นได้ (Miles, 1997 : 12) 
โดยทอร์แรนซ์ (Torrance, 1965 : 8) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอน การฝึกฝน และฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธี 

 นอกจากนั้นยังได้ใช้หลักการและขั้นตอนในการสร้างชุดการสอนของบัทส์ (Butts, 1974 : 85) ร่วมด้วยจนได้ชุดการสอน
ที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ยุพา กุมเภาว์, 2550 : 53-54 และอรัญญา สถิตไพบูลย์, 
2550 :  48) ที่ศึกษาผลของการสอนรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ท าให้นักเรียนมีความสนุกสนานและสนใจเรียนมากขึ้น 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น และสามารถเรียนรู้ได้ ตามศักยภาพแห่งตน 
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารอาหาร 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อสร้างชุดการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์แบบ

สืบเสาะหาความรู้ 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 17 คน 
 1.3.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
  1) ตัวแปรอิสระ 
   ชุดการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  2) ตัวแปรตาม 
   2.1)  ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   2.2)  ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
   2.3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 1.3.3  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1: 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต (ร่างกายของเรา) หน่วยที่ 1 เรื่องอาหารและสารอาหารชุดการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหาร
และสารอาหาร จ านวน 4 ชุด ประกอบด้วย 

  ชุดที ่1 เรื่องอาหารกับสารอาหาร 
  ชุดที ่2 เรื่องพลังงานในสารอาหาร                                                                                                               
  ชุดที ่3 เรื่องสารเจือปนในอาหาร  
  ชุดที ่4 เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย                                                                                                    
 1.3.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาทดลอง 14 คาบ 

คาบละ 60 นาท ีเป็นเวลา 7 สัปดาห์ 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 17 คน 
 2.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
  2.2.1  ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
  2.2.2  แบบทดสอบ วัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2.2.3  แบบประเมิน ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
 2.3  ขั้นตอนในการสร้างชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
  2.3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เหมาะสม 
  2.3.2  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ รูปแบบและขั้นตอนการสอนด้วยวงจร
การเรียนรู้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์แล้วก าหนดขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึง่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

156 

   ขั้นที ่1 ขั้นสร้างความสนใจ 
ขั้นที ่2 ขั้นส ารวจและค้นหา 
ขั้นที ่3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
ขั้นที ่4 ขั้นขยายความรู้ 
ขั้นที ่5 ขั้นประเมินผล 

  2.3.3  ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จากคู่มือครู และหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 เรื่อง อาหารและสารอาหาร ตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย 
  2.3.4  สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ จ านวน 14 คาบ โดยปรับปรุงมาจาก ขั้นตอนและหลักการ
สร้างชุดการสอนของบัทส์ (Butts, 1974 : 85) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี ้
   1)  ช่ือกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุช่ือกิจกรรมแบบสืบเสาะ 
   2) ค าช้ีแจง เป็นส่วนที่อธิบายวิธีการใช้ชุดการสอน 
   3) จุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดการสอนเป็นส่วนที่ระบุเป้าหมายที่ต้องการให้นักเรียนบรรลุผล 
   4)  เวลา เป็นส่วนที่ระบุเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละชุด 
   5) กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นส่วนที่ระบุ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้เป็นขั้นตอน อาจเป็นการบรรยายด้วย
ข้อความ รูปภาพ หรือกิจกรรมการทดลอง ดังนี ้
    5.1)  การสร้างความสนใจ หมายถึง การน าเข้าสู่บทเรียน หรือเรื่องที่น่าสนใจ โดยการสังเกต ศึกษาหรือปฏิบัติ
ตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ บนพื้นฐานของเหตุและผล ซึ่งสถานการณ์อาจเป็นข้อความ รูปภาพ กิจกรรมการทดลอง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างประกอบกันที่กระตุ้น หรือท้าทายให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็น หรือขัดแย้งเกิดปัญหาและท าให้
ผู้เรียนต้องการศึกษาค้นคว้า ทดลอง หรือแก้ปัญหา แล้วตั้งข้อสงสัย/ข้อค าถามที่เกิดจากสถานการณ์ หรือมีความเกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับสถานการณ์ พิจารณาหาสาเหตุและข้อสงสัยแล้วร่วมกันหาค าตอบที่เป็นไปได้ 
    5.2)  การส ารวจและค้นหา หมายถึง การส ารวจตรวจสอบทดลองค้นหาความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียน
ต้องการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของตน โดยมีการวางแผนก าหนดแนวทางศึกษาข้อความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ก าหนดให้ในชุดการสอน 
เพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดประสงค์ของกิจกรรมการทดลอง และการตั้งสมมติฐาน และร่วมกันปฏิบัติการทดลอง ตามที่ก าหนดให้
ในชุดการสอนอย่างรอบครอบโดยค านึงถึงข้อควรระวังและความผิดพลาดที่อาจ เกิดขึ้นจากการทดลอง 
    5.3)  การอธิบายและลงข้อสรุป หมายถึง การให้ผู้เรียนร่วมกันบันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 
โดยการอภิปราย ถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการทดลองโดยการตอบค าถาม เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ และสรุปผลด้วยการคิด
พิจารณาทดลอง โดยการตอบค าถามเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ และสรุปผลด้วยการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล เพื่อสร้าง
เป็นองค์ความรู้ใหม่ การค้นพบองค์ความรู้นี้ อาจสอดคล้องสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถสร้าง
ความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
    5.4)  การขยายความรู้ หมายถึง การให้นักเรียนได้ขยายหรือเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ได้
ใหก้ว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยการยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอธิบาย ช้ีแจง เช่ือมโยงความรู้เดิมกับองค์ความรู้ที่ได้อย่างเป็น
ระบบ ละเอียดสมบูรณ์ขึ้น สามารถคิดพิจารณาใคร่ครวญอย่างมีเหตุผล เพื่อการตัดสินใจและน าไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 
หรือในชีวิตประจ าวันหรือผู้เรียนอาจศึกษาค้นคว้า ทดลองเพิ่มเติมตามที่ผู้เรียนต้องการ 
    5.5)  การประเมินผล หมายถึง การให้ผู้เรียนได้ประเมินความรู้ความเข้าใจและความสามารถของตนเอง ทั้งด้าน
ทักษะกระบวนการและองค์ความรู้ที่ได้ โดยการตอบค าถามท้ายกิจกรรมในชุดการสอน เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ เพือ่เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้และถ่ายโยงความรู้และทักษะไปสู่เนื้อหาใหม่ต่อไป 
   6)  อุปกรณ์ เป็นส่วนที่ระบุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในแต่ละกิจกรรม 
   7)  ค าถามท้ายกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุค าถามหลังการปฏิบัติกิจกรรม 
   8) ค าเฉลยกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุค าตอบในค าถาม 
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 2.4  การหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
  2.4.1  ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
   น าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพของชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในด้านการใช้ภาษา 
ออกแบบปฏิสัมพันธ์ การใช้ภาพประกอบ จากนั้นน าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ โดยมีเกณฑ์ยอมรับ 3.5 ขึ้นไป 
(ดีขึ้นไป) แล้วทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 /E2 (80/80) ดังนี ้
   1)  ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากสาย จ านวน 3 คน พบว่า 
ในภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นว่าคุณภาพของบทเรียนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมากที่สุด
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดีมากที่สุด   
   2) ทดลองแบบกลุ่มย่อยไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากสาย จ านวน 9 คน พบว่า 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 83.40 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
หลังเรียนเท่ากับ 81.11 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
   3) การทดลองภาคสนามไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง จ านวน 30 คน พบว่า 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 82.91 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
หลังเรียนเท่ากับ 81.73 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
   4) น านวัตกรรมที่สมบูรณ์ไปใช้ต่อไป  
  2.4.2  แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้น 
น าผลมาพิจารณาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งควรมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ หรือมากกว่า .50 
จึงถือว่าค าถามนั้นเป็นตัวแทนของลักษณะกลุ่มพฤติกรรมที่วัด 
   1) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งหลวง จ านวน 30 คน  
   2) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 -.80 และค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป พร้อมทั้งความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งชุดมีค่าเท่ากับ .762  
3.  ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 3.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลต่อความสามารถในด้านการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า 
มีประสิทธิภาพ 81.99/81.03 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 3.2  การเปรียบเทียบผลความสามารถในด้านการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ที่มีต่อผลความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า หลังจากเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนมีความสามารถในด้านการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
4.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มีต่อความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
 4.1  จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า  มีประสิทธิภาพ  
81.99/81.03 หมายความว่า ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการเท่ากับ  81.99  และมีประสิทธิภาพ
ด้านผลลัพธ์  เท่ากับ  81.03 แสดงว่า ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุดังนี้ 
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  4.1.1  ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารและสารอาหาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบ และมีวิธีการอย่างเหมาะสม คือศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมาย  โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ วิสัยทัศน์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คุณภาพ
ผู้เรียน สาระและมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แล้วด าเนินการ
สร้างชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ตามขั้นตอนและหลักในการสร้างชุดการสอนของบัทส์ (Butts, 1974 : 85) ซึ่งได้ผ่าน
การประเมินตรวจสอบคุณภาพ ประเมินความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ ด้านความเหมาะสมกับหลักสูตร ความเหมาะสมกับธรรมชาติ
วิชา เนื้อหา/กิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน/ปัญหาและการน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้                       
ความสอดคล้องของการประเมินผลตามสภาพจริง การใช้ภาษาถูกต้อง/เหมาะสม/เข้าใจง่าย รูปแบบน่าสนใจ/ตัวอักษร/
ภาพประกอบเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ท้ังนี้เพราะได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผ่านการทดลองใช้ 3 ขั้นตอนคือ การทดลองกลุ่มเล็ก การทดลองกลุ่มย่อย และการทดลอง
ภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา เนื้อหา รูปแบบตัวอักษร กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 4.2  ผลการเปรียบเทียบความสามมารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้
ชุดการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อาหารและสารอาหาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า หลังจากเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
นักเรียนมีความสามารถในด้านการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุดังนี้ 
  4.2.1  การสร้างชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารและสารอาหาร ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยใช้แนวคิดในการสร้างจาก  นักการศึกษาหลายท่านเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
ชุดการสอน เช่น เนื้อหาและภาษาที่ใช้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน ก าหนดจุดประสงค์ของชุดการสอนไว้อย่างชัดเจน  เขียนค าช้ีแจง
ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา มีรูปแบบที่หลากหลาย มีรูปภาพประกอบเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กิจกรรมการฝึกเรียงจาก
ง่ายไปหายาก  แปลกใหม่ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักท างานเป็นขั้น เป็นตอน ผู้เรียนได้ฝึกฝน 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้น า ผู้ตาม สามารถคิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น  มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ซึ่งแต่ละกิจกรรมที่น ามาใช้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริง จนเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเอง ท าให้นักเรียนมีความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี สนใจเรียนมากขึ้น 
ช่วยพัฒนาความสามารถในด้านการคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนประสบผลส าเร็จโดยตรง
ต่อความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (บรรจง
ลักษณ์ แจ่มพุ่ม, 2533 :  42) โดยศึกษา เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้ชุด
การสอนด้วยตนเองฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มที่เรียน
ด้วยชุดการเรียนด้วยตนเอง ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการแตกต่างจากการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ (ซารีนา พลสา, 2553 :  57-58) โดยศึกษาเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู ้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
5.  ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 5.1  ข้อค้นพบจากการวิจัยได้องค์ความรู้ใหม่คือ การน าชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นต่อไป 
 5.2  งานวิจัยได้ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ต่อยอดใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 
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 5.3  ครูผู้สอนควรศึกษาคู่มือการใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และจุดประสงค์รายวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ให้เข้าใจก่อนน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 5.4  ครูควรให้นักเรียนช่วยและปรึกษากันเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างาน ท าให้นักเรียนสามารถประเมินตนเองได้และ
ครูควรเสริมแรงและให้ก าลังใจนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและมีเวลาให้กับนักเรียนได้ทั่วถึงทุกคน 
 5.5   งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์มากในการพัฒนาการเรียนการสอนอยากให้น าไปทดลองใช้กับนักเรียนในหลายๆ
โรงเรียนให้มากขึ้น 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและช่วยเหลืออย่างดีจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณรัน ศรีวิหะ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูโสภา ศรีสมทรัพย์ คุณครูวิจิตราภรณ์ จรรยา และคุณครูอุษา สมภักดี ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญ
ตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้
 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและขอบใจนักเรียนโรงเรียนบ้านปากสายและโรงเรียนวัดทุ่งหลวง ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนขอบคุณเพื่อนนิสิตสาขาหลักสูตร และการสอน มหาวิทยาลัยตาปีทุกคนท่ีให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจขอขอบคุณ ครอบครัวและญาติพี่น้องทุกคน ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจด้วยดีตลอดมา 
 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้ชีวิตให้การศึกษา ตลอดจนบูรพาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และอบรบสั่งสอนผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน และอ านาจการท านายของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2  เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอน จ านวน 291 คน 
โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น 0.93  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านปัจจัยจูงใจ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ การใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถท านายแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร  เขต 2  โดยมีตัวพยากรณ์ด้านอ านาจ ความเชี่ยวชาญ  สามารถพยากรณ์ ได้ร้อยละ 46.10   
ค าส าคัญ:  อ านาจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  แรงจูงใจ 

Abstract 
The purposes of this research were to study the schools administrators power affecting to the 

motivation for the performance of teachers and the predictive powers of schools administrators power 
affecting to the motivation for the performance of teachers under Chumphon Primary Educational Service 
Area Office 2. The research sample was 291 teachers. The research instrument was questionnaire with a 
reliability value of 0.93 The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise multiple regression. The motivation for the 
performance of teachers in motivating factor was at the high levels both overall and each aspect. The 
schools administrators power can predict that affect motivation for the performance of teachers under 
Chumphon Primary Educational Service Area Office 2. The predictor aspect by expert power by 46.10 
percentages 
Keyword:  Power, Schools Administrators, Motivation 
 
1.  บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
  ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้เผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมากขึ้นในหลายด้าน  มิติการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้สะท้อนระบบสังคมไทยหลายประการที่มีผลกระทบต่อ
คนไทย  คือสังคมแห่งการเรียนรู้  ตลอดจนมีการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาให้มีการกระจายอ านาจไปสู่โรงเรียนมากขึ้น  
และปัจจัยที่ส าคัญที่ส าคัญที่สุดในการปฏิรูปโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ คือ โรงเรียนนั้นต้องมีสภาพแวดล้อมที่มีความ
ร่วมมือกันจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย  ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก แก่คณะทีมงานที่จะร่วมมือกัน
ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกัน การสร้างวิสัยทัศน์ การก าหนดพันธกิจ และการร่วมมือในการก าหนด
แผนงานต่างๆ ของโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่  จะต้อง
ค านึงถึงการตอบสนองต่อการใช้อ านาจหน้าที่ของตนจากผู้ใต้บังคับบัญชา                
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 การบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคนที่ต้องบริหารคน บริหารงานในหน่วยงาน  
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพนั้นผู้บริหาร
จ าเป็นต้องบริหารคนในหน่วยงาน ใหเ้กิดประสิทธิผลของงานมากท่ีสุด เนื่องจากบุคคลในหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ในด้าน
อุปนิสัย เจตคติ หรือคุณลักษณะส่วนตัว  ผู้บริหารจึงความสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในหน่วยงาน  ให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจในการปฏิบัติงานโดยการใช้อ านาจเป็นเครื่องเกื้อกูลอยู่เบื้องหลังอ านาจ  เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารในการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  อ านาจแฝงอยู่ในทุกความสัมพันธ์ของมนุษย์และมีอิทธิพลต่อทุกสิ่ง  ทั้งการ
ด าเนินชีวิตและ การท างานมนุษย์เป็นผลิตผลของอ านาจ  ด้วยเหตุนี้การใช้อ านาจจึงมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานใน
องค์การ เป็นอย่างมาก  นอกจากน้ีจุงและเมกินสัน  Chung  and  Meginson  (1981 : 339)  ยังกล่าวถึง  การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพผู้บริหารจะไม่สามารถด าเนินการได้ตามหน้าที่   ถ้าไม่มีการใช้
อ านาจเพื่อให้บุคลาการท างานผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรเลือกใช้อ านาจให้เหมาะสม   เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูเกิด
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสูงสุด  ซึ่งการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาต้องเลือกใช้รูปแบบอ านาจแต่ละรูปแบบ  
เพราะจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเลือกใช้รูปแบบอ านาจให้เหมาะสมกับงาน  เวลา  
สถานการณ์   อ านาจในทกุรูปแบบมีประโยชน์ต่อผู้บริหาร เพียงแต่ต้องรู้จักเลือกใช้หรือใช้ผสมผสานกันไปตามความเหมาะสม  
และใช้เทคนิคที่จะท าให้สมาชิกในองค์กรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ด้วยสมรรถนะเหล่านี้ ก็จะท าให้ความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารด ารงอยู่ต่อไป  นอกจากนี้ผู้บริหารต้องมีการตรวจสอบและประเมินอ านาจของตนอยู่เสมอ  เพื่อให้การท างานใน
ฐานะผู้น าประสบความส าเร็จและมีประสิทธิผลตลอดไป วรัญญา  จันสมุทร์  (2556:5) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านการจัด
การศึกษา  มุ่งพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ซึ่งรับผิดชอบสถานศึกษาในอ าเภอหลังสวน อ าเภอสวี อ าเภอ
ละแม อ าเภอพะโต๊ะ และอ าเภอทุ่งตะโก รวม 5 อ าเภอ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดรวมทั้งสิ้น 125 โรงเรียน จะเห็นได้ว่า
จ านวนโรงเรียนมีจ านวนมาก  สถานศึกษาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกับชุมชนเมือง ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากร  
ท าให้ผู้บริหารต้องรับภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการที่เพ่ิมมากขึ้น  และการบริหารงานอาจไม่ทั่วถึง  ท าให้คุณภาพของงาน
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ดังนั้นการใช้อ านาจจึงมีความส าคัญต่อผู้บริหาร  เพราะผู้บริหารสามารถใช้อ านาจสั่งการ  ควบคุม  
ดูแล  ช้ีแนะ  และให้ก าลังใจแก่บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  หากผู้บริหารไม่มีอ านาจหรือใช้อ านาจไม่
เหมาะสม  ก็จะเกิดปัญหาในการบริหารจัดการได้ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2 เพื่อศึกษาระดับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  และเพื่อศึกษาการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางพัฒนาการใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาให้เหมาะสม   ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 
 1.2.2 เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 1.2.3  เพื่อศึกษาอ านาจการท านายการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 1.3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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  ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปี
การศึกษา 2556 คือ ครูผู้สอนจ านวน 1,128  คน และกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของ  (Krejcie & Morgan .1970 : 608 อ้างใน  พิสณุ  ฟองศรี . 2552 : 109) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน  291  คน  
 1.3.2  ตัวแปรที่ศึกษา     
  ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรต้น คือ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ประกอบด้วย  อ านาจการให้รางวัลอ านาจการบังคับ  อ านาจตามกฎหมาย  อ านาจอ้างอิง  
อ านาจความเช่ียวชาญ  และตัวแปรตาม คือ  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงาน   เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร  เขต 2 ประกอบด้วย  ปัจจัยกระตุ้น  ได้แก่  ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ  ความก้าวหน้าต าแหน่งหน้าที่การงาน  และปัจจัยค้ าจุน  ได้แก่  นโยบายและการ
บริหาร  การปกครองบังคับบัญชา  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  เงินเดือนและผลประโยชน์
ตอบแทน 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1.1  ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 คือ  ครูผู้สอนจ านวน 1,128 คน  
   2.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ  ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2  ใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ  Krejcie & Morgan .1970 : 608 อ้างใน พิสณุ  ฟองศรี  (2552 : 
109 ) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  291  คน  
 2.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดังนี ้ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  2  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Likert’ s Rating Scale)  มี  
5  ระดับ จ านวน 30 ข้อ  ตอนท่ี  3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  2  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Likert’ s Rating 
Scale)  มี 5 ระดับ  จ านวน 50 ข้อ   
 2.3   การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปหาค่าสถิติ  โดยวิเคราะห์ระดับการใช้อ านาจและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และหาอ านาจการท านายโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
3.   ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลู  สรปุผลการวิจัยได้ดังนี ้
 3.1  ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ อ านาจการบังคับ  อ านาจตามกฎหมาย  อ านาจ
การให้รางวัล อ านาจความเชี่ยวชาญและอ านาจอ้างอิง   
 3.2  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ปัจจัยจูงใจ ได้แก่  การยอมรับนับถือ  ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   ความรับผิดชอบ  ความก้าวหน้าต าแหน่งหน้าที่การงาน ปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ เงินเดือน  และ
ผลประโยชน์เกื้อกูล  การปกครองบังคับบัญชา  นโยบายและการบริหารงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน   

3.3  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษามาท านายแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2  วิเคราะห์โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Regression Analysis)   
พบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา (X) สามารถท านายว่าส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน (Y)  สังกัด
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2 ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในที่นี้มี  1  ตัวแปรอิสระ  คือ  X5แสดง
ว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา   ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ(X5)  สามารถท านายว่าส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน(Y)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.461 (β = 0. 461)  ซึ่งตัวแปรดังกล่าว 
สามารถร่วมกันพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2   
ได้เท่ากับ 0.461หมายความว่าตัวแปรอิสระดังกล่าว   สามารถร่วมกันอธิบายการแปรค่าของการพยากรณ์แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2  ได้ร้อยละ 46.10  มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์   (SEest) 0.186 
4.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยไว้ดังน้ี 
 4.1 ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องรับหน้าที่ครูผู้สอน  และบริหาร
สถานศึกษา  ต้องรับรู้ถึงปัญหาและเรื่องราวต่าง ๆ  ดังนั้นการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาต้องตั้งอยู่ในความเหมาะสม
และถูกต้อง  จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ซึ่ง  ทับทิม  
เอี่ยมแสง (2554 : 20) กล่าวไว้ว่า การใช้อ านาจที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความไว้วางใจและเช่ือมั่นตลอดจนมอบหมายงานที่ส าคัญตรงตามความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา 
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้า  ในต าแหน่งหน้าที่การงาน  พิจารณาความดีความชอบด้วยความยุติธรรม  
ช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาต่าง ๆ  และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการบริหารงาน   
 4.2  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะว่า  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ  
ด้าน  เพราะแรงจูงใจเป็นสิ่งที่เร้าและกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพยายาม  กระบวนการเร้าและสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างมี
ระบบ  สิ่งเร้าเกิดจากสภาพการณ์  ที่กระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างใดอย่างออกมาเมื่อมีแรงกระตุ้น  เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชานน  ตรงดี  (2551:74)  ได้ศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจ
ของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการท างานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย โดยแรงจูงใจ
ในการท างานของครูตามแนวคิดของเฮอร์เบอร์ก  ได้แก่(ปัจจัยจูงใจ)  คือ  ความส าเร็จของงาน  ความรับผิดชอบ  ความรักใน
งาน การยอมรับนับถือ ความเจริญก้าวหน้า (ปัจจัยค้ าจุน) คือ นโยบายและการบริหารงาน การสอนงาน ควบคุมดูแล คสม
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล เงินเดือนสิ่งตอบแทน สภาพการท างาน ผลการวิจัยพบว่า  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีแรงจูงใจในการ
ท างานโดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก     

4.3  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษามาท านายแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2   พบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา (X) สามารถท านายว่าส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน (Y)  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2 ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ในที่น้ีมี  1  ตัวแปรอิสระ  คือ  X5แสดงว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา   ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ(X5)  สามารถ
ท านายว่าส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน(Y)  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.461 
(β = 0. 461)  ซึ่งตัวแปรดังกล่าว สามารถร่วมกันพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2   ได้เท่ากับ 0.461  หมายความว่าตัวแปรอิสระดังกล่าว   สามารถร่วมกันอธิบายการแปรค่า
ของการพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2  ได้
ร้อยละ 46.10  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์   (SEest) 0.186  ผลวิจัยเป็นเช่นนี้แสดงว่า  การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษามาท านายแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร  
เขต 2 ทีก่ าหนดไว้ว่า อ านาจในการบริหารสถานศึกษา  ได้แก่  อ านาจการบังคับ  อ านาจตามกฎหมาย  อ านาจอ้างอิง  อ านาจ
ความเชี่ยวชาญ  ส่งผลต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
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5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1  ข้อเสนอแนะด้านนโยบายส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.1.1  ควรสนับสนุนให้มีการอบรม  สัมมนา  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับใช้เทคนิคในการ
บริหารงานให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา  
  5.1.2  ควรส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะผู้น าด้านวิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า มนุษย
สัมพันธ์ ความรู้ทางวิชาการ  คุณธรรมและจริยธรรม และความสามารถในการบริหาร และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรมในทุก ๆ ด้านประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ที่มีความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ 
  5.1.3  ควรมีการนิเทศ ติดตาม  การพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์หลังจาก
ที่ได้รับการอบรมและพัฒนามาแล้ว 
  5.1.4  ควรด าเนินการยกระดับคุณภาพของครูผู้สอน โดยการเพิ่มระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานสถานศึกษา  เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงสื่อการเรียน  และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 
 5.2  ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา 
  5.2.1  ด้านการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

1)  ด้านอ านาจการให้รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง และอ านวยความสะดวกในการท างานโดยการให้รางวัล หรือเลื่อนต าแหน่งการงานเมื่อมีผลงานท่ีดี 

2)    ด้านอ านาจการการบังคับ ผู้บริหารสถานศึกษาควรดูแลควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ   
และข้อบังคับของทางราชการด้วยความเต็มใจ 

3)   ด้านอ านาจตามกฎหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาควรสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ  
ข้อบังคับของทางราชการ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 

4)   ด้านอ านาจการอ้างอิง ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะและใช้เทคนิคในการบริหารงานจนเป็นท่ียอมรับ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

5)   ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเพิ่มศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถในการ
วางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ  
  5.2.2  ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
   1)  ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ค ายกย่องชมเชยหรือให้รางวัล เมื่อ
ปฏิบัติงานส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 
     2)  ด้านการยอมรับนับถือ บุคลากรในโรงเรียนควรปฏิบัติตนให้นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งคนในชุมชนให้
ความเคารพนับถือยอมรับในความรู้ ความสามารถ 
   3)  ด้านความลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานควรมีการก าหนดวิธีการและเป้าหมายชัดเจน 
   4)  ด้านความรับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานควรมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   5)  ด้านความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้โอกาสแก่ครูในการท าผลงาน
เพื่อให้มีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งสูงข้ึน 
   6)  ด้านนโยบายและการบริหารงาน ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี 
   7)  ด้านการปกครองบังคับบัญชา ผู้บริหารควรวางตัวเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
   8)   ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครูและเพื่อนร่วมงานช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี  
   9)   ดา้นสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการจัดการให้ครูมีความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   10)   ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีสวัสดิการ เช่น กิจกรรมสหกรณ์  
กองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบุคลากรในสถานศึกษา 
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 5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  5.3.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบคุณลักษณะและพฤติกรรมผู้น าแบบอื่นๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
  5.3.2   มีการใช้วิธีการวิจัยรูปแบบอื่น   เพื่อศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   เช่น โดยการสัมภาษณ์บุคคลากรใน
โรงเรียน 
  5.3.3  ควรศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน   ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงต่อไป 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์  เรื่องการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาให้การดูแลและช่วยเหลืออย่าง
ดยีิ่งจากอาจารย์  ดร.สมคิด  นาคขวัญ  ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.โสภณ เพ็ชรพวง กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร  ที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  
ทุกขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ  โอกาสนี้  และขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย์สาขาวิขาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  และประสบการณ์แก่ศิษย์ทุกคนรวมทั้ง
ผู้วิจัยด้วย  ตลอดจนคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาร่วมสอบวิทยานิพนธ์   และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้   
 ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครผููส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 ทุกท่านที่ได้ให้ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลในการท าวจิัยได้เปน็อย่างดี 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมารดาและสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงเพื่อนร่วมงาน เพื่อนนักศึกษาที่คอย
สนับสนุนและเป็นก าลังใจในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนประสบความส าเร็จ  คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีของวิทยานิพนธ์นี้ 
ผู้วิจัยขอมอบเพื่อการพัฒนางานทางการศึกษา ขอน้อมบูชาพระคุณแด่บุพการีและบูรพาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ให้แก่ผู้วิจัย 
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การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยมส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

The Development of Mathematics Packages on the Addition, the Subtraction and the Multiplication  
of Decimals for student grade 5 
วรรณเพ็ญ เรือนแก้ว และณรัณ ศรีวิหะ 

สาขาหลักสูตรและการสอน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยตาปี ที่ 8/151 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000    
โทรศัพท์ 080-6148779 อีเมล์ wanpen_ruenkaew@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะวิชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางปรุ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ านวน 17 คน ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเช่ือมั่นเท่ากับ .74 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และ

มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.50/81.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
2.  หลังจากการใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยมแล้ว นักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 29.28  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม  

Abstract 
The research objective were to 1) constructing the inquiry instructional packages development  of 

Mathematics Packages  on the Addition the Subtraction  and the Multiplication of Decimals for students grade 
five  at the standard set of 80/80. and 2) compare packages development  of Mathematics Packages  on the 
Addition the Subtraction  and the Multiplication of Decimals for students grade five and learning achievement 
was higher than before. The people consisted of 17 five  grade students in the second semester of an 
academic year 2014 It took  4 weeks to finish this experiment at Ban Bangpru School under the Office of 
Suratthani primary Educational Service Area 2, collected by means of Purposive people.  

The research instruments used in this research were : The inquiry instructional  packages development  
of Mathematics Packages  on the Addition the Subtraction  and the Multiplication of Decimals for students 
grade five, a tests of Mathematics reliability was .74 , a tests of learning achievement, The statistics used for 
data analysis were : percentage, mean, standard deviation. 

The research findings are as follows: 
1. The inquiry instructional  packages development  of Mathematics Packages  on the Addition the 

Subtraction  and the Multiplication of Decimals for students grade five to constructing follow  is the suitability 
is in 80.28/82.00 excellent effective levels which , tall effective standard more. 

2. The development packages development of Mathematics Packages on the Addition the 
Subtraction and the Multiplication of Decimals for students grade five was higher than before. 
Keyword: inquiry instructional packages in Mathematics. 
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1.  บทน า 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล

เป็นระบบระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน  
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชนต์่อการด ารงชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตร์
ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) การน าคณิตศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ต่าง ๆ และในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ เช่น การสังเกต ความละเอียดรอบคอบ ความแม่นย า การมีสมาธิ และรู้จักแก้ปัญหา ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพทางสมองในด้านการคิด การให้เหตุผล 
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทุกแขนงต้องอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น 
จึงเป็นที่ยอมรับว่าคณิตศาสตร์เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ (มนสิช สิทธิสมบุรณ์, 2548 : 9) จากความส าคัญ
ของคณิตศาสตร์ครูคณิตศาสตร์ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของคณิตศาสตร์ เพื่อสามารถน าไปวิเคราะห์สภาพที่เกี่ยวกับ
การเรียนรู้และวัสดุประกอบการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน (บุญทัน อยู่ชมบุญ, 2539 : 2) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดได้ว่ามีความส าคัญต่อการเรียนรู้ แต่ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่ผ่านมา พบว่าได้ผลยังไม่น่าพอใจ น่ันก็แสดงว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เท่าที่ผ่านมายังไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร คือ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยังอยู่ในระดับต่ า และมีนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์
เป็นจ านวนไม่น้อย โดยมีความคิดว่า คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม และใช้สัญลักษณ์มากมาย 
เข้าใจยาก น่าเบื่อหน่ายและเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องท าแบบฝึกหัดมากเพื่อเป็นการฝึกทักษะ ซึ่งการท าแบบฝึกหัดเพื่อเป็น
การฝึกทักษะนั้นมีความส าคัญและจ าเป็นมากส าหรับนักเรียน 

   จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2555 และ ปีการศึกษา 2556 พบว่าโรงเรียนบ้านบางปรุ ได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 26.36 และ  
ร้อยละ 24.89 ตามล าดับ ในสาระจ านวนและการด าเนินการ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ าและต้องปรับปรุง จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนของโรงเรียนบ้านบางปรุ ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจากนักเรียนขาดทักษะ
การคิดค านวณ การบวก การลบ และการคูณทศนิยม  นักเรียนควรได้รับการแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ช่วยเร้าความสนใจให้เด็ก  ไม่เกิดความเบื่อหน่ายและกระตุ้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในการเรียน
คณิตศาสตร์ให้ดีขึ้น 

 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น ซึ่งมีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวประโยชน์ว่า ชุดฝึกทักษะจะช่วยเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจ ความจ า แนวทางและทักษะในการแก้ปัญหาแก่นักเรียน ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการสอนของครู ท าให้ทราบ
ข้อบกพร่องในการสอน  แต่ละเรื่องแต่ตอน และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตรงจุด ใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ท าให้ครูทราบข้อบกพร่อง จุดอ่อนท่ีจะแก้ไขของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละเรื่องแต่ละตอน และสามารถคิดหาแนวทางแก้ไขได้
อย่างท่วงที  ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากท าชุดฝึก ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอย่างเต็มที่ และตรงจุดที่ต้องการพัฒนา ช่วยใน
นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง คิดอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดออกมาอย่างเป็นระเบียบชัดเจนและรัดกุม (ดวงเดือน อ่อนน่วม,  
2536 : 36) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย หลายเรื่องได้แก่ วิไลวรรณ พุกทอง (2542 : บทคัดย่อ) ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาแบบ
ฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณการหาร จ านวนที่ตัวตั้งมีสองหลัก ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า การฝึก
เสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณการหารจ านวนทีตัวตั้งมีสองหลัก ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.05 /81.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ธนพร ส าลี (2549 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
เรื่อง โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
84.13/79.19 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กัญธารัตน์  สร้อยสิงห์ 
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(2549 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการหาร มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 77.69/76.33 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 วิหาร พละพร 
(2545 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณการหาร ส าหรับ
ช้ันประถมศึกษาปีที่ที่3 และการวิจัยพบว่าชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณการหาร ส าหรับ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 และการวิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.46/76.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ หลังการใช้ชุดแบบ
ฝึกเสริมทักษะแล้วนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ที่3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ สูงกว่าก่อนใช้
ชุดแบบฝึกเสริมทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบและการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบและการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบและการคูณทศนิยมของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 ก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้โดยการใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1  กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
  กลุ่มเป้าหมายการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับช้ันช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางปรุ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 17 คน 
 1.3.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
  1) ตัวแปรอิสระ คือ ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม 
  2) ตัวแปรตาม คือ (1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ และ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
 1.3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนื้อหา ที่น ามาท าการสอนครั้งนี้เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  เรื่องการบวก 

การลบและการคูณทศนิยมโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 การบวก การลบทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่ง ชุดที่ 2 การคูณทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งกับจ านวนนับ ชุดที่ 3 การคูณทศนิยมหนึ่งต าแหน่งกับหนึ่งต าแหน่ง และ
ชุดที่ 4 การบวกการลบและการคูณระคนของทศนิยม 

 1.3.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย                                                                                                                           
        ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 สัปดาห ์

2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1  กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 17 คน โรงเรียนบ้านบางปรุ อ าเภอพนม จังหวัด 

สรุาษฎร์ธาน ี
2.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
 2.2.1  ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก  การลบ และการคูณทศนิยม จ านวน 4 ชุด    
 2.2.2 แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ   
 2.2.3  แบบประเมิน  ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

169 

2.3  การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
 2.3.1 ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก  การลบ และการคูณทศนิยม    
   น าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพของชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ 

และการคูณทศนิยมในด้านการใช้ภาษา ออกแบบปฏิสัมพันธ์ การใช้ภาพประกอบ จากนั้นน าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพ
ของผู้เช่ียวชาญ โดยมีเกณฑ์ยอมรับ 3.5 ขึ้นไป (ดีขึ้นไป) แล้วทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 /E2 (80/80) ดังนี้ 

  1) ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ไปใช้กับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง จ านวน 3 คน 
พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นว่าคุณภาพ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการอยู่ใน   ระดับ ดีมากที่สุด 

  2) ทดลองแบบกลุ่มย่อย ไปทดลองกับนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง จ านวน 9 คน 
พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 81.48  และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 83.61 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

  3) ทดลองภาคสนาม ไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง พบว่า 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 80.28 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
หลังเรียนเท่ากับ  82.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80                  

  4) น านวัตกรรมที่สมบูรณ์ไปใช้ต่อไป  
 2.3.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้น 

น าผลมาพิจารณาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งควรมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ หรือมากกว่า .50 
จึงถือว่าค าถามนั้นเป็นตัวแทนของลักษณะกลุ่มพฤติกรรมที่วัด 

  1) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
จ านวน 30 คน  

  2) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 -.80 และค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป พร้อมทั้งความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งชุดมีค่าเท่ากับ .74  
3.  ผลการวิจัย 

จากการด าเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบและ การคูณทศนิยมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 80/80 

เคร่ืองมือที่ใช้วัด จ านวนกลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 30 120 96.33 80.28 
แบบทดสอบหลังเรียน 30 40 32.80 82.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 80.28 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้

จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ  82.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
 
ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบและ การคูณทศนิยมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 5ตามเกณฑ์ 80/80 โดยกลุ่มเป้าหมาย 
 

เคร่ืองมือที่ใช้วัด จ านวนกลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 17 120 99.00 82.50 
แบบทดสอบหลังเรียน 17 40 32.47 81.18 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 82.50 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้
จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ   81.18 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความก้าวหน้าในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีใช้ชุดฝึกทักษะวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบและการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 
จ านวนนักเรียน 

(17 คน) 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

(40 คะแนน) 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 

(40  คะแนน) 
คะแนนความก้าวหน้า 

(D) 
รวม 353 552 199 
เฉลี่ย 20.76 32.47 11.71 

ร้อยละ 51.91 81.18 29.28 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนที่ท าการทดลองมีทั้งหมด 17 คน นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  

51.91 แบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.18 คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 29.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ
ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบและการคูณทศนิยมส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้โดยการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่อง การบวก การลบและการคูณทศนิยม ปรากฏผลตามตารางที่ 4  
ดังนี ้
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบและ

การคูณทศนิยมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
การทดสอบ N µ   

คะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดฝึกทักษะ 17 12.65 1.97 
คะแนนเฉลี่ยหลังใช้ชุดฝึกทักษะ 17 24.59 2.65 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า หลังจากเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยมส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
4.  อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยมของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

4.1  จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 พบว่า การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่า 82.50/81.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
หมายความว่า การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5   
มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการเท่ากับ 82.50 และมีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์  เท่ากับ  81.18 แสดงว่าการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุดังนี้ 

 4.1.1 จากการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบ และมีวิธีการอย่างเหมาะสม คือ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ วิสัยทัศน์การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ คุณภาพผู้เรียน สาระและมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ซึ่งได้ผ่านการประเมินตรวจสอบคุณภาพ ประเมินความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ ด้านความเหมาะสมกับหลักสูตร 
ความเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา เนื้อหากิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน ความสอดคล้องของเนื้อหากับ



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ ความสอดคล้องของการประเมินผลตามสภาพจริง การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมเข้าใจง่าย รูปแบบน่าสนใจ
ตัวอักษรภาพประกอบเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ทั้งนี้เพราะได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง 
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผ่านการทดลองใช้ 3 ขั้นตอนคือ การทดลองกลุ่มเล็ก การทดลองกลุ่มย่อย และ
การทดลองภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา เนื้อหา รูปแบบตัวอักษร กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน าไปปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 4.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้โดยการใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การบวก การลบและการคูณทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนรู้และหลัง
เรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีความก้าว เท่ากับ 29.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
คือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม   ทั้งนี้อาจมีสาเหตุดังนี้ 

 4.2.1  จากการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีขั้นตอนที่ชัดเจน  โดยใช้แนวคิดในการสร้างจากนักการศึกษาหลายท่านเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างชุดฝึก
ทักษะ เช่น เนื้อหาและภาษาที่ใช้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน  ก าหนดจุดประสงค์ของชุดกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน  เขียนค าช้ีแจงชัดเจน  
ครอบคลุมเนื้อหา  มีรูปแบบที่หลากหลาย  มีรูปภาพประกอบเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  กิจกรรมการฝึกเรียงจากง่ายไป
หายาก  แปลกใหม่ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักท างานเป็นขั้นเป็นตอนผู้เรียนได้ฝึกฝน ท าให้เกิด
การเรียนรู้ที่คงทน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิหาร พละพร (2545 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณการหาร ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ที่ 3 และการวิจัยพบว่าชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณการหาร ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่  3และการวิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.46/76.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ หลังการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะแล้วนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ สูงกว่าก่อนใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และอรรถพร  ส าเภา (2545 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเวลา ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 ผลการการวิจัยพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเวลา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 85.31/80.00 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู และใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเวลา สูงกว่านักเรียนที่ได้ท าการสอนสอน ตามคู่มือครู และใช้แบบฝึกทักษะในหนังสือมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
5.  ข้อเสนอแนะและการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

5.1  ข้อค้นพบจากการวิจัยได้องค์ความรู้ใหม่คือ การน าชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
5.2  งานวิจัยได้ส่งผลการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องของการน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถถ่ายทอด

ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 
5.3  ครูผู้สอนควรศึกษาคู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้เข้าใจก่อนน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน                                                                  
5.4  ครูควรให้นักเรียนช่วยและปรึกษากันเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างาน ท าให้นักเรียนสามารถประเมินตนเองได้ 

และครูควรเสริมแรงและให้ก าลังใจนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
6.  กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งผู้มีพระคุณท่านแรกที่ผู้ศึกษาใคร่ขอกราบพระคุณคือ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรัณ ศรีวิหะ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความรู้ ค าแนะน าตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
ด้วยความเข้าใจใส่ทุกข้ันตอน เพื่อให้การเขียนวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุด ผู้ศึกษาใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
ไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้ศึกษาใคร่ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ที่ให้ใช้สถานที่ในการทดลองและหาข้อมูล
วิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังได้ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน นางสุวรรณี  จันทร์อยู่ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านบางปรุ  
นางวิจิตราภรณ์  จรรยา ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ นางสาวหัสยา ศรีเมน ครูโรงเรียนบ้านบางปรุ ท่ีกรุณาให้
ค าแนะน า ตรวจสอบสอบแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางปรุ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 2 ที่ได้ให้ข้อมูล และความร่วมมือในการเก็บข้อมูลอย่างยิ่ง 
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ขอขอบคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ตลอดจนพี่ๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจด้วยดีตลอดมา 
ประโยชน์หรือคุณค่าและความดีของการศึกษาที่เกิดจากกาศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้ศึกษาขอมอบให้เป็นเครื่องหมายแสดงถึง
ความเคารพและตอบแทนพระคุณของบุพการี ครู อาจารย์ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 
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สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

The Implementation of Internal Quality Assurance in Opportunity  Extended Schools 
under Buriram Primary Education Service Area Office 2 

วรากร  เสนามาตย์1 

1สาขาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  สถานที่ท างาน โรงเรียนล าปลาหางวิทยา 
ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  โทรศัพท์ 08 – 1579 – 5753  E-mail : segornt@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการและครูเกี่ยวกับ

สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตามสภาพต าแหน่งและวุฒิการศึกษา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน 63 คน 
หัวหน้างานวิชาการจ านวน 63 คน และครูจ านวน 297 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน แล้วท าการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-test และ F-test และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่  ก าหนดสถิติที่ระดับนัยส าคัญ  .05 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการและครู
เกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  2) เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  หัวหน้างานวิชาการและครูจ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง  
โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

Abstract 
 The purposes of this research was to study and compare opinions of school administrators, chief 

academic and teachers about the implementation of  internal  quality assurance in the opportunity extended 
schools under Buriram Primary  Education Service Area Office 2 according to position and educational. The 
sample consisted of 63 school  administrators, 63 chief academics and 297 teachers selected by using the 
Table of Krejcie & Morgan and simple  random sampling. The instrument used was the questionnaire with the 
reliability of 0.986. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
independent samples t – test and F – test. Scheffe method was used for difference comparison. The statistical 
significance level was set at .05. The findings revealed as follows : 1)  The opinions of school  administrators, 
chief academics and teachers about the implementation of  internal  quality assurance in the opportunity 
extended schools under Buriram Primary  Education Service Area Office 2 as a whole were at a high level. The 
educational standards of the school as the highest mean scores. 2) When comparing the opinions of school  
administrators, chief academics and teachers towards the implementation of internal quality assurance in the 
opportunity extended schools under Buriram Primary Education Service Area Office 2  according to the 
position, it was found that as a whole was statistically significant difference level at .01 and according to the 
educational background, it was found that as a whole was indifferently. 
 
1.   บทน า 
 1.1   ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
  “คุณภาพของคน” เป็นปัจจัยหลักสู่ความส าเร็จของการพัฒนาประเทศ และ “การศึกษา” เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเพิ่ม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จึงได้ก าหนดให้มี “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
    การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  โดยให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหาเป็นและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รวมทั้งเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6  ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาจะต้องมีมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  แม้ว่าการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจะผ่าน ไปแล้วช่วงระยะหนึ่ง คือ 
รอบทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ.2542-2551) กระแสสังคมก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ยังไม่เข้มแข็ง  สถานศึกษาไม่สามารถสร้างระบบคุณภาพให้เกิดอย่างจริงจัง  มุ่งเน้นการปรับปรุงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การประเมินภายนอกเท่านั้น ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  จากผลการประเมินภายนอก รอบสอง (พ.ศ. 2549-2553)  ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานครบ
ทุกสถานศึกษา โดยสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินส่วนใหญ่นั้นมีระดับคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ าเป็นส่วนมากในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะมาตรฐานด้านผู้เรียน เห็นได้จากนักเรียนอ่านไม่คล่อง ขาดคุณธรรม จริยธรรม และจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อยู่ในระดับต่ า  ผลการประเมินช้ีให้เห็นว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษายังขาดประสิทธิภาพและ
ยังไม่ประสบผลส าเร็จได้จริงตามมาตรฐาน   
  จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของ
คุณภาพการศึกษาที่สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดี
มีประสิทธิภาพต่อไป 
 1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  หัวหน้างานวิชาการและครู 
  1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร  หัวหน้างานวิชาการและครูที่มีต่อการด าเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนก
ตามสถานภาพต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 
 1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
  1.3.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
   การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ.2553           
  1.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหาร  ครูวิชาการและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ านวน 79 โรงเรียน แยกเป็นผู้บริหารจ านวน 79 คน หัวหน้างาน
วิชาการจ านวน 79 คน และครูจ านวน 1,379 คน รวมทั้งสิ้น 1,537 คน 
    2) กลุ่มตัวอย่าง  ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากร โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ
เครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie & Morgan อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2542 : 148-149) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร  
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จ านวน 66 คน หัวหน้างานวิชาการ จ านวน 66 คน  และครูจ านวน 302 คน แล้วท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling)  รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 434 คน 
 1.3.3   ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้ 
   ตัวแปรอิสระ  ได้แก ่
   1) สถานภาพต าแหน่ง ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  หัวหน้างานวิชาการและครู 
   2)  วุฒิทางการศึกษา ประกอบด้วยปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 
   ตัวแปรตาม ได้แก่ การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 
2.   วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) โดยถามเกี่ยวกับ
สถานภาพต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert scale) ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน
เป็น 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3  เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open - ended) ถามเกี่ยวกับความคิดเห็น  ปัญหาและข้อเสนอแนะ   
 2.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  2.1.1 น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  น าส่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2  เพื่อขอความอนุเคราะห์จากสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1.2  น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 พร้อมด้วยแบบสอบถามส่ง
ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนภายใน 1 สัปดาห ์
  2.1.3  ผู้วิจัยไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน โดยแบบสอบถามที่แจกให้โรงเรียนทั้งสิ้น  จ านวน 423 ฉบับ ได้รับคืน 423  ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 ตรวจสอบการตอบครบถ้วน  สมบูรณ์  ของแบบสอบถามแต่ละข้อทุกฉบับ 
  2.2.2  น าข้อมูลที่ได้จากแบบตรวจสอบรายการมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  2.2.3  น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนมาประเมินค่า  วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง 
  2.2.4 น าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อใช้ในการแปลความหมายทั้งรายข้อ  
รายด้านและโดยรวม  โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
  2.2.5  เปรียบเทียบระดับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการและครู วิเคราะห์โดยการหาค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท า
การเปรียบเทียบเป็นรายคู่  โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2.6 การเปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  หัวหน้างานวิชาการและครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
วิเคราะห์โดยการใช้ t - test ก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2.7 การวิเคราะห์ค าถามปลายเปิดวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ  โดยเขียนเชิงพรรณนา 

http://dictionary.sanook.com/search/dict-user/frequency
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3.   ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  หัวหน้างานวิชาการและครู ได้ข้อสรุป
ดังต่อไปนี ้
 3.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการและ
ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา รองลงมาคือ  ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  
ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 3.2  เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  หัวหน้างานวิชาการและครู จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง  
โดยรวมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านการจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านอื่น  ๆมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.3  เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการและครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวม
พบว่าไม่แตกต่างกัน 
 3.4 ความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างาน
วิชาการและครูผู้สอนที่มีจ านวนมากที่สุดคือ ผู้บริหารควรมีการนิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รองลงมาคือ โรงเรียนควรด าเนินกิจกรรม โครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  บุคลากรทุกฝ่ายต้องให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารต้องกระตุ้นให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ  และโรงเรียนควรจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน  จัดเป็นหมวดหมู่และ
สามารถสืบค้นได้สะดวก  รวดเร็ว 
4. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการและครู พบประเด็นส าคัญที่จะสามารถ
น ามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
 4.1   การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการและครูโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
และด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก การวิจัยปรากฏผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ส่วนใหญ่ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (ก าหนดไว้
ในหมวด 6 มาตรา 48) ตลอดจนได้มีการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
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พ.ศ. 2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) ท าให้ผู้บริหารและครู มีความตระหนักและเข้าใจในการมีส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง  
  จากสาระตามพระราชบัญญัติดังกล่าวท าให้โรงเรียนจะต้องน าไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จงึท าให้ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิศมัย พันธ์โยศรี (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2  
พบว่า ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเพ็ญศรี  มลิวัลย์  (2551 : บทคัดย่อ)  พบว่า  การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ งาน อุตสารัมย์ (2551 : 
บทคัดย่อ)  ที่ศึกษาการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 1  พบว่า  สภาพการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูวิชาการหรือครูที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชาย พึ่งอิ่ม (2551 : บทคัดย่อ)  พบว่า  
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน  8  ภารกิจมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
 4.2  เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรง  หัวหน้างานวิชาการและครู จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง  
โดยรวมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านการจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านอื่น  ๆมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบทบาทหน้าที่ ภาระงานและความรับผิดชอบ
ตามสภาพการด ารงต าแหน่งที่แตกต่างกัน  การปฏิบัติงานหรือการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนที่แตกต่างกัน  
ท าให้ความคิดเห็นในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเพ็ญศรี  มลิวัลย์  (2551 : บทคัดย่อ)  ศึกษาการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  พบว่า  บุคลากรที่มีสภาพการด ารงต าแหน่งต่างกันมีความเห็นต่อการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของพิศมัย  
พันธ์โยศรี  (2553 : บทคัดย่อ) พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามสถานภาพแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 cละ
สอดคล้องกับงานวิจัยของโสวัฒน์  วลัยศรี  (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า  ผู้บริหารกับครูวิชาการ ผู้บริหารกับประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
 4.3  เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  หัวหน้างานวิชาการและครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวม
พบว่า  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนเป็นภาระงานที่บุคลากรในโรงเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรองรับ
การประเมินภายนอก  ตลอดจนบุคลากรส่วนใหญ่ มีความสนใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยการอบรม  สัมมนา  ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ทางต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นจัด โดยครูทุกคนมีจิตส านึกร่วมกันคือ  การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นร่วมกัน  การด าเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนทั้งสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 2554) สอดคล้องกับผลการ วิจัยของ
เพ็ญศรี  มลิวัลย์  (2551 : บทคัดย่อ)  ศึกษาการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  พบว่า  บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันโดยภาพรวมมีความเห็นต่อการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของปัญญา  ปรางค์ทอง  (2545 : บทคัดย่อ) ซึ่งพบว่า บุคลากรที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกัน  สภาพการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน   
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 4.4  ความคิดเห็น  ปัญหา  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการและ
ครูมีจ านวนมากที่สุดคือ ผู้บริหารควรมีการนิเทศ  ก ากับ  และติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการนิเทศ  ติดตามเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษามีความกระตือรือร้น  ตื่นตัว
อยูต่ลอดเวลา ท าให้การด าเนินงานเป็นปัจจุบันพร้อมรับการประเมินทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด  และส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  หรืออาจเป็นเพราะยังขาดการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน ขาดความตระหนักในหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของแพททริกและจอห์น (Patric and John, 1997 : 11-12) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มลักษณะรูปแบบในการตรวจสอบมาตรฐาน โดยรูปแบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
แต่ละสถาบันส่วนมากจะใช้การปฏิบัติตามการตรวจสอบมาตรฐาน  โดยใช้การตรวจสอบของวัฒนธรรมและการตรวจสอบการท างาน
อย่างต่อเนื่อง  และยึดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน รวมถึงการตรวจสอบพื้นฐาน ค่านิยมของสถาบัน ส่วนด้านการประเมินผล
มีการพัฒนาการประเมินผลการควบคุมตรวจสอบและนโยบายโครงสร้างที่เปลี่ยนไปและสอดคล้องกับ รุ่ง แก้วแดง (2545 : 119)  
กล่าวว่า  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษา  สถานศึกษาจะต้อง
แสดงภาระ หน้าที่  ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชน ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการ  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาจนผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ก็จะมีการก าหนด
มาตรฐานให้สูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงมาตรฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและมาตรฐานของชาติ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและน าไปปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรม ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการท างานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและชัดเจน  มีการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนและมีรูปแบบที่เหมาะสม โดยให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  มีระบบฐานข้อมูลต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน  และมีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดท ารายงานการจัด
การศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
5.  กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดีโดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.สาธิต ผลเจริญ 
ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  ศิริภานุมาศและดร.สุรชัย ปิยานุกูล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ได้ให้
ค าปรึกษา  แนะน า  ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องจนส าเร็จเรียบร้อย และขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้
ช่วยประสานงานในการจัดท าวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ นายโยธี เชิญขวัญชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนประโคนชัยวิทยา 
นายพรเลิศ  พงษ์เรืองหนู  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดส าโรง  และนางจารุวรรณ  อินทรชม  ครูโรงเรียนประโคนชัยวิทยา  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ที่ได้กรุณาตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้  ขอขอบคุณ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ที่ให้ความอนุเคราะห์แจ้งผู้บริหาร  หัวหน้างานวิชาการและครูในสังกัด  
เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณ  คุณบิดา  คุณมารดา  ครู  อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า  ขอขอบคุณ
เจ้าของเอกสาร  ต ารา  ผลงานต่างๆ  ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาและน ามาอ้างอิงในงานวิจัยฉบับนี้ 
 ประโยชน์และคุณค่าอันพึงเกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์ 
คณาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ผู้วิจัยมีโอกาสในวันนี้  และขอมอบเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคเพียรส าหรับสมาชิก
ในครอบครัวที่คอยให้ก าลังใจและมีส่วนช่วยในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนเรื่องลักษณะของสิ่งต่างๆ รอบตัว 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
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for Students Grade 1-3 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสื่อการสอนมัลติมี เดียบนสมาร์ทโฟน วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของ 
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3  ให้มีคุณภาพ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอน
มัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน โดยน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวรูปร่างและรูปทรง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม อ าเภอบ้านลาด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน 50 คน ได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ สื่อการสอนมัลติมีเดีย และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ
การสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบว่า  สื่อการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง 
ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีคุณภาพที่ระดับ 68.50 นักเรียนที่ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 จาก 5.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96 
ค าส าคัญ : สื่อการสอนมัลติมีเดีย 

Abstract 
 The study aims to develop teaching materials on multimedia smartphone in Visual Arts subject about the 
nature of things around for grade 1-3 students.  The satisfaction of learners with multimedia teaching materials 
on smartphone was also Studied. By offering content, shape and form. The samples used in the experiments. 
The samples used in the experiment were 50 students in Pratom 1-3 Wud Thasalaram schools,  Banlard  
Phetchaburi Education Area 2 that have come from choosing specific. The instruments used in the study 
include. multimedia teaching materials assessment and the satisfaction questionnaire of the teaching materials.  
The statistics used in this study are the average and standard deviation.  The result of students’ satisfaction for 
instructional media quality level are at high level. The contentment has high average of 4.59 with the standard 
deviation of 0.96 
Keyword : Instructional media in multimedia 
 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 จุดเริ่มต้นของศิลปะนั้น เริ่มจากการที่มนุษย์เราต้องประดิษฐ์และสร้างสรรค์สิ่งอ านวยความสะดวก  และเพื่อความเป็นอยู่

ที่ปลอดภัยส าหรับการด ารงชีวิตและความอยู่รอด ได้แก่ ที่พักอาศัย อาวุธ ภาชนะที่ท า จากเครื่องปั้นดินเผานั้น ล้วนเกิดจากการใช้
ความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการด ารงชีวิต ในระยะต่อมา มนุษย์ได้สัมผัสกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งบางเหตุการณ์เป็น สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยความกลัวในอิทธิฤทธิ์ของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ
จึงได้เกิดพิธีกรรมต่าง ๆ พัฒนามาเป็นลัทธิความเช่ือ จนกลายเป็นศาสนาในปัจจุบันศิลปะจึงได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประกอบ 
ในพิธีกรรมต่างๆ ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์ในสมัยต่อ ๆ มา สร้างงานที่แปลก แตกต่างจาก
ของเดิม และพัฒนาจนเกิดผลงานที่ดี  
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 งานศิลปะในปัจจุบัน จะมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น แต่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดรูปแบบใด งาน ศิลปะก็จะให้คุณค่า  
ทีต่อบสนองต่อมนุษย์ในด้านที่เป็นผลงานจากการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ซึ่งสื่อถึงเรื่องราวที่ส าคัญหรือเหตุการณ์ที่
มีความประทับใจ ตอบสนองความพึงพอใจทั้งด้านจิตใจและความสะดวกสบายในการใช้ศิลปวัตถ ุ  

 ศิลปะ จึงเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ที่ให้คุณค่าทั้งด้านร่างกายและจิตใจ คุณค่าทางด้านร่างกายนั้นจะเกี่ยวข้องกับ
การด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ คุณค่าทางจิตใจ จะให้คุณค่าในการพัฒนามนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข (วรรษมน  มอญเพชร์, 2553 : 1-2) 

 ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามีบทบาทกับการศึกษามากขึ้น เช่น สื่อการสอนมัลติมีเดีย เพื่อช่วยผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น 
ด้วยนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นช่วงช้ันแรกของการเรียนตามหลักการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้สอนต้องสร้างความเข้าใจ
ให้เด็ก สร้างองค์ความรู้ที่ท าให้เด็กเข้าใจเนื้อหาสาระพื้นฐานได้มากที่สุด โดยเริ่มจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียน สิ่งของต่างๆ 
ที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น 

 จากข้อมูลดังกล่าว นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นช่วงที่สมควรแก่การสร้างความเข้าใจด้านศิลปะเบื้องต้น 
โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างรอบๆตัวผู้เรียน จึงท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้าสนใจที่จะพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบน
สมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการสอน ช่วยเพิ่มความเข้าใจ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะอยู่ในระดับที่ดีได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

1.2  วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพื่อพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของสิ่งต่างๆรอบตัว ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 ให้มีประสิทธิภาพ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้น าสื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของ

สิ่งต่างๆ รอบตัว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ไปใช้ 
1.3   ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่  1-3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2  
   กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 50 คน 
 1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรต้น คือ สื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
      ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ 

รอบตัว  และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนที่ตรงตามเกณฑ์ 
1.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1.4.1 สื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 
 1.4.2 แบบทดสอบความพึงพอใจสื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์เรื่อง ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1  ขั้นก่อนการทดลอง 
  แนะน านักเรียนเกี่ยวกับสื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนถึงรายละเอียดที่ส าคัญ 
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2.2  ขั้นทดลอง 
     ให้นักเรียนใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
     ทดสอบความพึงพอใจสื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของสิ่งต่างๆ  รอบตัว
ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ผลการวิจัย 
 3.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของสิ่งต่างๆ
รอบตัว ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 
 
ตารางที่ 1  ความพึงพอใจของสื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของสิ่งต่างๆรอบตัว ช้ันประถมศึกษา
ช้ันปีท่ี 1-3 ด้านการเรียนการสอน 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

1.  นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาในสื่อมัลติมีเดีย 4.50 1.00 มาก 
2.  สื่อมัลติมีเดียมีเนื้อหาใหม่ ๆ ให้ได้เรียนรู้ 4.30 0.92 มาก 
3.  โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนกิจกรรม    
กระบวนการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

4.77 0.90 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว ช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 1-3 ด้านเนื้อหา นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาในสื่อมัลติมีเดีย มีความพึงพอใจในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00 สื่อมัลติมีเดียมีเนื้อหาใหม่ ๆ ให้ได้เรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดับสูง 
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92 โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ในรายวิชานี้ ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของสิ่งต่างๆรอบตัว 
ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 ด้านสื่อการสอน 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

1.  สื่อมัลติมีเดียมีความเหมาะสมในกระบวนการเรียนรู้ 4.63 0.97 มาก 
2.  สื่อมัลติมีเดียมีความทันสมัย 4.40 0.93 มาก 
3.  สื่อมัลติมีเดียมีความสวยงาม 4.60 0.87 มาก 
4.  สื่อมัลติมีเดียมีความน่าสนใจ 4.87 1.01 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 ด้านสื่อการสอน สื่อมัลติมีเดียมีความเหมาะสมในกระบวนการเรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97 สื่อมัลติมีเดียมีความทันสมัย มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 สื่อมัลติมีเดียมีความสวยงาม มีความพึงพอใจในระดับสูงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 สื่อมัลติมีเดียมีความน่าสนใจมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 
 
ตารางที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 ด้านการน าเสนอมัลติมีเดีย 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

1.  ภาพที่น าเสนอในสื่อมัลติมีเดียมี  ความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.55 0.98 มาก 
2.  คุณภาพของเสียงประกอบมีความชัดเจน 4.77 0.95 มาก 
3.  เนื้อหาในการน าเสนอสื่อมัลติมีเดีย ไม่ง่ายหรือยากเกินไป 4.47 0.97 มาก 

 
 จากตารางที่ 3  พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว ช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 1-3 ด้านการน าเสนอมัลติมีเดีย ภาพที่น าเสนอในสื่อมัลติมีเดียมีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีความพึง
พอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98 คุณภาพของเสียงประกอบมีความชัดเจน มีความ
พึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 เนื้อหาในการน าเสนอสื่อมัลติมีเดีย ไม่ง่ายหรือ
ยากเกินไป มีความชัดเจนเข้าใจง่ายมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97 
4.  สรุปและอภิปรายผลวิจัย 
 การวิจัย ในครั้งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน เรื่อง
ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ จึงถือได้ว่า การเรียนโดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
เพราะนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ตามความคาดหวังของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี 508 แห่ง ประกอบด้วยสถานประกอบการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 
ธุรกิจการบริการ และธุรกิจการพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 224  แห่ง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอ้างอิงใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยสถิติ F-
test และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe 

 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามความคาดหวัง
ของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 5 ด้าน พบว่า สมรรถนะบัณฑิตที่สถานประกอบการมีความคาดหวังมากที่สุด ได้แก่ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ส่วนความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิต
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประเภทของสถานประกอบการที่แตกต่างกันท าให้มีความคาดหวังต่อ
สมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเว้นด้านทักษะทางปัญญาและด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าขนาดของสถาน
ประกอบการที่ต่างกันท าให้มีความคาดหวังต่อสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แตกต่างกันในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : สมรรถนะ ความคาดหวัง สถานประกอบการ 

Abstract 
This study was a quantitative research to study graduates’ competencies of Bachelor of Business 

Administration in Human Resource Management based on the expectations of enterprises in Phetchaburi 
Province. The research instrument was a questionnaire. The population in this study was 508 enterprises in 
Phetchaburi, composing of industrial, business services, and commercial enterprises. The samples in this study 
were 224 enterprises. Descriptive statistics; percentage, mean and standard deviation were used to analyze the 
data. The inferential statistics were analyzed using ANOVA, F-test and Scheffe test. 

The results revealed graduates’ competencies of Bachelor of Business Administration in Human 
Resource Management based on the expectations of enterprises in Phetchaburi Province in 5 aspects. When 
considering the competency of graduates that enterprises expected, it was found that morality, interpersonal 
skill and responsibility aspect were ranged at the highest level. The aspects of knowledge, intellectual skill, and 
analytical skills in Mathematics, communication and the use of information technology were ranged at a high 
level. In addition, after testing hypotheses, it was found that types of enterprises affected different 
expectations on graduates’ competencies in the aspects of morality, knowledge, and analytical skills in 
Mathematics, communication and the use of information technology. Moreover, the expectations on 
intellectual skill and interpersonal skill and responsibility aspects were not different. It also found that different 
sizes of enterprises affected different expectations on graduates’ competencies in the aspects of morality, 

mailto:watchara_wet@hotmail.co.th


การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

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

186 

knowledge, intellectual skill and analytical skills in Mathematics, communication and the use of information 
technology whereas interpersonal skill and responsibility aspect was not different. 
Keywords: competency, expectation, enterprise 
 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

 การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) ภายใต้
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2556) ก าหนดวิสัยทัศน์ให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
มุ่งตอบสนองผู้เรียนในวัยเรียน วัยท างาน และวัยสูงอายุ  เพื่อรองรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆรวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ 
และมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตส านึกของการเป็นผู้ประกอบการ สามารถปรับตัวส าหรับงานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต (ส านักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา, 2554) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษา แห่งการเรียนรู้ 
เพื่อปวงชนและเป็นคลังปัญญาของท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากล 
เพ่ือสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิธีการจัดการเรียนการสอน
ให้มีความทันสมัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
ก็เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถทักษะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสามารถบูรณาการ
ความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติและมีโลกทัศน์ที่กว้างรอบรู้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและการเมืองตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ 

 จากสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคการบริหารที่เน้นองค์ความรู้เป็นหลัก 
องค์กรต่างๆ ต่างเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและทัดเทียมกันมากยิ่งขึ้น เป็นเหตุ ให้องค์กรต้องเริ่มหันมาสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ในแง่มุมต่างๆมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการบริการจัดการ “คน” ขององค์กร เปรียบเสมือนการพัฒนาทุน
ส่วนส าคัญขององค์กร อาจเรียกได้ว่า “ทุนมนุษย์” ซึ่งทุนมนุษย์นี้ สามารถที่จะสร้างคุณค่าอันมหาศาลและสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้กับองค์กรนั้นๆได้ และในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนต่างก็ให้การยอมรับว่าการจัดการทรัพยากร
มนุษย์มีความส าคัญและสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้สถานประกอบการด าเนินธุรกิจต่างๆ ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ จะเห็นได้ว่า
ทุกสถานประกอบการมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จในฐานะผู้น าธุรกิจ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามความคาดหวังของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี โดยผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะน าไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาให้สามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถทักษะ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามความคาดหวัง

ของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามความคาดหวังของ

สถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
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 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ สถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ธุรกิจ
อุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการ และธุรกิจการพาณิชย์ 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2557 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ สถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 508 แห่ง 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2552) ก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยสูตรของ Yamane ได้จ านวน 224 แห่ง สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 
(Stratified Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.87  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) 
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยสถิติเอฟ (F-test) หรือ ANOVA และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี 
Scheffe 
 3. ผลการวิจัย 

3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นตัวแทนของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขต

อ าเภอชะอ า คิดเป็นร้อยละ 26.79 รองลงมาเป็นอ าเภอเมืองเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 21.43 อ าเภอท่ายาง คิดเป็นร้อยละ 18.30 
อ าเภอเขาย้อย คิดเป็นร้อยละ 14.73 อ าเภอบ้านลาด คิดเป็นร้อยละ 8.93 แห่ง อ าเภอบ้านแหลม คิดเป็นร้อยละ 6.25 อ าเภอ
หนองหญ้าปล้อง คิดเป็นร้อยละ 1.79 และอ าเภอแก่งกระจาน คิดเป็นร้อยละ 1.79 ตามล าดับ สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็น
ประเภทธุรกิจพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 56.70 รองลงมาเป็นประเภทธุรกิจการผลิต คิดเป็นร้อยละ 22.32 และประเภทธุรกิจการ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 20.98 ตามล าดับ นอกจากน้ียังพบว่าส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดกลางคิดเป็นร้อยละ 45.54 
ขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 39.73 และขนาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 14.73 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารงานทั่วไป 
คิดเป็นร้อยละ 73.66 ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 22.77 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตามล าดับ 
มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.43 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.84   

3.2 ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
โดยภาพรวมสถานประกอบการมีความคาดหวังต่อสมรรถนะบัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกความคาดหวังรายด้าน 
พบว่า ความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิตในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ส่วนความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิตในระดับมาก ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และ
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพิจารณาสมรรถนะเป็นรายด้านดังนี้ 

 3.2.1 สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ระดับความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต รองลงมา คือ 
การตรงต่อเวลา อดทน อดกลั้นในการท างาน ความขยัน และตั้งใจท างาน ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ความเสียสละและ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความจงรักภักดีต่อองค์กร  ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
อันดี ตามล าดับ 

 3.2.2 สมรรถนะด้านความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ความรู้ความสามารถทางธุรกิจ พบว่า ระดับความคาดหวังของ
สถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะด้านความรู้ทางธุรกิจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความรู้ความสามารถด้านการเงิน รองลงมามี
ความคาดหวังในระดับมาก ได้แก่  ความรู้ความสามารถด้านการจัดการ ความรู้ความสามารถด้านการบัญชี ความรู้ความสามารถด้าน
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การตลาด และความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ตามล าดับ และ 2) ความรู้ความสามารถด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
พบว่า ระดับความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความรู้ความสามารถด้านการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ความรู้ความสามารถด้านการจัดการผลงานของพนักงาน ความรู้ความสามารถด้านการจัดการสุขภาพ
และความปลอดภัย ความรู้ความสามารถด้านการจัดการค่าตอบแทน ความรู้ความสามารถด้านการจัดการแรงงานสัมพันธ์ ส่วนความ
คาดหวังในระดับมาก ได้แก่ ความรู้ความสามารถด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ความรู้ความสามารถด้านการฝึกอบรมและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ความรู้ความสามารถการวิจัย
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายแรงงาน ตามล าดับ 

 3.2.3 สมรรถนะด้านทักษะทางปัญญา พบว่า ระดับความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะด้านทักษะทาง
ปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความคาดหวังของสถานประกอบการในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
การสามารถในการวางแผนและปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด รองลงมาเป็นความคาดหวังในระดับมาก ได้แก่ 
ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานด้าน HR ความสามารถจัดล าดับความส าคัญของงาน ความมีเหตุผล 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามล าดับ 

 3.2.4 สมรรถนะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า ระดับความคาดหวังของสถาน
ประกอบการที่มีต่อสมรรถนะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสามารถในการท างานเป็นทีม รองลงมา ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องาน ความเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี ความมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ความเช่ือมั่นในตนเอง และความกล้าแสดงออก ตามล าดับ 

 3.2.5) สมรรถนะด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ระดับความ
คาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
รองลงมา คือ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ส านักงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บเอกสาร ความสามารถในการพูด
และเขียนเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองถึงผู้อื่นอย่างถูกต้องและเหมาะสม ความสามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน ความสามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวนผล ความสามารถในการใช้
ภาษาอื่นๆ เพื่อการสือ่สารในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ  

3.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 3.3.1 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตาม
ประเภทของสถานประกอบการ พบว่า 

  1)  ประเภทของสถานประกอบการที่ต่างกันมีความคาดหวังต่อสมรรถนะบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังเป็นรายคู่พบว่า สถานประกอบการประเภทธุรกิจการ
พาณิชย์กับธุรกิจการผลิต มีความคาดหวังต่อสมรรถนะด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม แตกต่างกัน 

  2)  ประเภทของสถานประกอบการที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังรายคู่ พบว่า สถานประกอบการประเภทธุรกิจการพาณิชย์กับธุรกิจ
การผลิตมีความคาดหวังต่อสมรรถนะด้านความรู้แตกต่างกัน 

  3)  ประเภทของสถานประกอบการที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อสมรรถนะบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญาไม่
แตกต่างกัน 

  4)  ประเภทของสถานประกอบการที่ต่างกันมีความคาดหวังต่อสมรรถนะบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน 

  5)  ประเภทของสถานประกอบการที่ต่างกันมีความคาดหวังต่อสมรรถนะบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวัง



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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รายคู่ พบว่า สถานประกอบการประเภทธุรกิจการบริการกับกับธุรกิจการผลิต และประเภทธุรกิจการพาณิชย์กับธุรกิจการผลิตมี
ความคาดหวังต่อต่อสมรรถนะบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน 

 3.3.2 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ พบว่า 

  1)  ขนาดของสถานประกอบการที่ต่างกันมีความคาดหวังต่อสมรรถนะบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังเป็นรายคู่ พบว่า สถานประกอบการขนาดเล็กและสถาน
ประกอบการขนาดกลางมีความคาดหวังต่อสมรรถนะด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม แตกต่างกัน 

  2)  ขนาดของสถานประกอบการที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังรายคู่ พบว่า สถานประกอบการขนาดเล็กกับขนาดกลางมีความ
คาดหวังต่อสมรรถนะด้านความรู้แตกต่างกนั 

  3)  ขนาดของสถานประกอบการที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อสมรรถนะบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังรายคู่ พบว่า สถานประกอบการขนาดกลางกับขนาดใหญ่มีความ
คาดหวังต่อสมรรถนะด้านทักษะทางปัญญาแตกต่างกัน 

  4)  ขนาดของสถานประกอบการที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อสมรรถนะบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน  

  5)  ขนาดของสถานประกอบการที่ต่างกันมีความคาดหวังต่อสมรรถนะบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังรายคู่
พบว่า สถานประกอบการขนาดเล็กกับขนาดกลางมีความคาดหวังต่อต่อสมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน 
4. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามความคาดหวังของ
สถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีทั้ง 5 ด้าน ซึ่งพบว่าความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิตในระดับ
มากที่สุดได้แก่ สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ส่วนสมรรถนะบัณฑิตที่สถานประกอบการมีความคาดหวังในระดับมาก ได้แก่ สมรรถนะด้านทักษะทางปัญญา ด้านความรู้ 
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจั ยตาม
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

4.1  สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) 
ได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีตัวบ่งช้ี คือ ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา ขยันและตั้งใจ
ท างาน สอดคล้องกับอรุณี  ส าเภาทอง (2553) ซึ่งพบว่าผู้บริหารสถานประกอบการมีความต้องการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมมากที่สุด และยังสอดคล้องกับจุฑาพร รัตนมุสิก และคณะ (2553) ซึ่งได้ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และคุณลักษณะ
ของพนักงานที่นายจ้างต้องการซึ่งเป็นแนวทางไปสู่ทางก้าวหน้าในชีวิตได้แก่ ความซื่อสัตย์ นับถือตนเอง และมีภาพพจน์ที่ดีต่อ
ตนเอง มีเป้าหมายในอาชีพและชีวิต  มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น ไม่จ ากัดความสามารถของตนเอง
 4.2 สมรรถนะด้านความรู้ พบว่า ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านความรู้ทั้งความรู้ความสามารถทางธุรกิจและความรู้ความสามารถทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะสถานประกอบการเห็นว่าบัณฑิตที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจจะต้องมี
ความรู้ความสามารถในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และความรู้ความสามารถทางด้านธุรกิจ รู้ลึก รู้จริง สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานในอาชีพได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เลิศชัย  สุธรรมานนท์ (2551) ซึ่งได้ศึกษาพบ
สมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ เช่น สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนก าลังคน 
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การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การ
จัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับธนญา  หลวงทะ (2551) ซึ่งพบว่านอกจากนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีสมรรถนะในวิชาชีพแล้วยังต้องมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น ด้านการเงิน การตลาด การ
ผลิต การจัดการองค์การด้วย 

4.3 สมรรถนะด้านทักษะทางปัญญา พบว่า ระดับความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับวิไลพร  ยาขามป้อม 
(2557) ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ด้านทักษะทางปัญญาอยู่ใน
ระดับมาก นั่นคือมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนและการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญในการท างาน และสามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานท่ี
รับผิดชอบ 

4.4 สมรรถนะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า ระดับความคาดหวังของสถานประกอบการที่มี
ต่อสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานประกอบการเห็นว่าการปฏิบัติงานในสายงานทรัพยากรมนุษย์จะต้อง
เกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งหมดขององค์การ การปฏิบัติงานให้ส าเร็จจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยมนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน
ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับ พิชัย  สารภักดิ์ (2555) ที่ว่าการท างานจะให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม เช่น มีน้ าใจโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานกับ
ผู้อื่น มีจิตอาสา มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อและเสียสละ มีสัมมาคารวะ กริยาวาจาดี อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น 

4.5 สมรรถนะด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ระดับความคาดหวัง
ของสถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานประกอบการในปัจจุบัน
เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องจ าเป็น
ส าหรับการท างานในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้การท างานส าเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องปฏิบัติงานกับฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรทั้งหมดขององค์การจึงควรมีทักษะใน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สอดคล้องกับเดือนเพ็ญ สนแย้ม 
และคณะ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก 
5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 5.1.1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ควรมีการน าผลการวิจัย

มาเป็นแนวทางในพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับความคาดหวังของสถานประกอบการ เช่น 
รายวิชาเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การจัดการสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน การจัดการค่าตอบแทนสมัยใหม่ ตลอดจนการจัดการแรงงานสัมพันธ์ตลอดจนมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

 5.1.2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ควรมีการบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่สอดแทรกการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาให้มากขึ้นเพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความคาดหวังของสถานประกอบการ  

 5.1.3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยังควรมุ่งเน้นพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มากขึ้นเพื่อพัฒนา
ให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อน ามาใช้ในระบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การ นอกจากนี้ยังควรมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 5.2.1 ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรที่ใช้ในการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้นเนื่องจากบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่หลากหลายและปฏิบัติงาน
ในจังหวัดอื่น ๆ ใกล้เคียงด้วย  

 5.2.2 ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีความลึกซึ้งมากขึ้น
เกี่ยวกับความคาดหวังของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นในการน ามาพัฒนาและปรับปรุงการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง 

 5.2.3 ควรมีการศึกษาและติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลังจากได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เพราะ
สภาพแวดล้อมของการจัดการในองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อการจัดท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน   
ของโรงเรียนบ้านท่าทราย  โดยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

Supervisory Model in Education. To conduct research and practice in the classroom.  
Banthasai School the operations involved. 
นายศราวุฒิ  ศรีสุขใส1 และ ผศ.ดร.มณฑา  จ าปาเหลือง2 

1นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สถานที่ท างานโรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)  โทรศัพท์ 08-7403-8617 kataarcom1985@gmail.com 

2อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนของครูของ

โรงเรียนบ้านท่าทรายโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาองค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านท่าทราย (2)  
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านท่าทรายหลังการน ารูปแบบไปใช้ (3)  เพื่อเปรียบเทียบผล
การเปลี่ยนแปลงของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะของการมีส่วนร่วมในกระบวนการนิเทศตามรูปแบบท่ี
พัฒนาขึ้นในระดับต่างกัน ประชากรในการวิจัย คือ โรงเรียนบ้านท่าทราย ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน 
ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านท่าทรายจ านวน 3 คน พนักงานราชการต าแหน่งครู 2 คน อัตราจ้างต าแหน่งครู 3 คน รวมทั้งสิ้น 8  คน 
ด าเนินการวิจัยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 – มีนาคม 2556 จ านวน 11 เดือน นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือรูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษา แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อการจัดท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการนิเทศ  แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่เหมาะสมต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อการจัดท าการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน ของโรงเรียนบ้านท่าทรายนั้นคือ รูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการน าแนวทางของการนิเทศ
พัฒนาตนเองน ามาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศการเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนบ้านท่าทราย โดย
การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนและองค์ประกอบในการนิเทศดังนี้คือ 1) การวางแผนการนิเทศ 2) ด าเนินการนิเทศ            
3) ประเมินผลการนิเทศ  มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ ขั้นที่ 1) การวางแผนการนิเทศ สอบถามความสมัครใจในการจับคู่ท าการ
นิเทศ  ประชุมครูเพื่อเสนอโครงการ จัดท าแผนการนิเทศและการจัดท าแผนการด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน จัดท าปฏิทินการนิเทศ 
เป็นการช่วยส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้ทักษะและวิธีการสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด น ารูปแบบการนิเทศการสอน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนขั้นครูวางแผนการพัฒนา 2) ด าเนินการนิเทศ ประชุมครู ผู้นิเทศ จัดท าแนวทางการวิจัย จัดท าแนวทางการ
เขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน  สังเกตการณ์ด าเนินการท าวิจัยในช้ันเรียนของครู รายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
เป็นการช่วยให้ครูได้พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตัวเองด้วยตัวเอง เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับครู
หรือครูกับเพื่อนครู หรือครูกับบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน น ารูปแบบการนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนขั้น ก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางปฏิบัติและเลือกใช้แนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 3) ประเมินผลการนิเทศ จัดท าแบบประเมินการท าวิจัยในช้ันเรียนของครู 
รายงานการด าเนินงานวิจัยในช้ันเรียน สรุปผลการด าเนินการนิเทศเป็นการช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือกับครูในการแก้ปัญหาการ
สอนที่เกิดขึ้นเสมอ และยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูผู้ท า
หน้าที่นิเทศ หรือผู้บริหารซึ่งจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหานั้นๆ น ารูปแบบการนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนขั้น 
ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด การตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านท่าทรายหลังการน ารูปแบบ
ไปใช้ พบว่า มีการพัฒนาครูในการท าวิจัยในช้ันเรียนโดยจากการสัมภาษณ์ครูที่ร่วมท าการนิเทศ การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
สามารถช่วยให้ครูผู้สอนจ าท าวิจัยในช้ันเรียนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถตั้งปัญหาและสมมติฐานการวิจัย สร้างและ ด าเนินการใช้
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามสภาพจริง เพราะครูผู้สอนสามารถน าผลจากการสังเกตและการให้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องการจัดการเรียนการสอนของตน ท าให้การวิจัยในช้ันเรียนของครูแต่ละคนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ การวิจัยในช้ันเรียนช่วยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน
ให้กับนักเรียน ผลการเปลี่ยนแปลงของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์ครู ผู้บริหารมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันคือการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถช่วยให้ครูสามารถเขียนรายงานวิจัยในช้ันเรียนได้ ซึ่งผลการประเมินการเขียน
รายงานวิจัยของครูทั้ง 8 คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.13 มีคะแนนสูงสุด ร้อยละ 79.00 มีคะแนนต่ าสุด ร้อยละ 68.00 ส่วนปัญหา
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ที่พบในการด าเนินการนิเทศ คือ ความเกรงใจของครูไม่กล้าพูดความจริงตามที่สังเกตเห็น หรือพบเห็นข้อบกพร่องในการการจัด
กิจกรรมการเรียนก็ไม่กล้าแจ้ง แนวทางแก้ไข คือ ต้องท าการตกลงกันให้ชัดเจนส าหรับครูที่เป็นเพื่อร่วมนิเทศ 
ค าส าคัญ: การนิเทศภายในสถานศึกษา การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

Abstract 
 This research aims. To develop a model for Supervision to conduct research on teachers' classroom 
of the Banthasai school The specific objectives are: (1) to develop the elements of style for Supervision of School 
Tha Sai (2) to monitor performance. Supervision in the form of home schooling. Sand after the introduction of the 
format to use (3) to compare the effect of changes in teachers. School administrators And related The nature of 
its involvement in the supervision process based on the model developed at different levels. Citizens of the 
research schools Sand. These include the School administrators Number 1 Teacher Ban Tha Sai 3 persons Staff 
Position 2 teachers employment rate the teachers all 3 8 research conducted during May 2555 - March 2556, 11 
months innovations used to. Learning Supervision is a form of education. A Friend Help To conduct research and 
practice in the classroom include tools used for data collection tool used to gather information, interview about 
the problems and the need for supervision. The data were analyzed with descriptive analysis. The results were as 
follows: Suitable model to study the internal supervision. To conduct research and practice in the classroom. 
School is Banthasai Peer supervision model. By way of self-developed supervision applied to guide the 
supervisors to promote research in the classes of teachers in schools Sand. The operations involved. There are 
steps and elements of supervision: 1) planning, supervision, 2) perform supervisory 3) Evaluation Supervision. The 
process of implementation as follows: 1) Planning Supervision. Ask a voluntary partnership will oversee. Teacher 
conference to present the project Plan and oversee the preparation of an action plan classroom research. A 
calendar of Supervision to further promote the transfer of knowledge, skills and practical way to achieve 
maximum efficiency. The model of supervision of teaching, teacher development planning process Peer 2) to 
oversee the preparation of teachers who oversee the research. Guidelines for writing a research report in class. 
Observers conduct research in the classroom of the teacher. Progress in research in class. This allows teachers to 
improve the teaching of their own by themselves. Operational cooperation between supervisors and teachers, or 
teachers with teachers. Teachers or other school personnel. Be formed to oversee the peer teaching process. 
Targeting and guidance practices and guidelines, and use the appropriate method 3) Evaluation Supervision. 
Conducted research evaluating classroom teachers. The research is conducted in class. Summaries of Supervision 
help. And cooperate with teachers to solve problems of teaching always happens. And has not been resolved. 
This is a challenging task to solve the problem of people involved, such as teachers who acted supervision. Or 
any executive who must work together. To solve those problems Be formed to oversee the peer teaching 
process. Act to perform as planned. Monitoring performance of internal supervision of the school Thasai variations 
to find a teacher in a classroom research by interviewing fellow teacher supervision. Peer supervision can help 
teachers remember doing research in a class by themselves. It can create problems and hypotheses and 
implemented using innovative solutions to meet the learning and teaching resources. Because teachers can be 
the result of observation and feedback to improve the shortcomings of their teaching. The research in the class of 
each teacher more effective and achieve their objectives. The research helped improve classroom activities and 
instruction to improve student outcomes for students. Effect of changes in teachers School administrators And 
related Teacher Interview The management review is consistent supervision peer research report can help 
teachers in the classroom. The assessment report writing teacher and eight men with an average score of 72.13 
with a highest score of 79.00, with a minimum score of 68.00 the problems encountered in the implementation 
of supervision is presumptuous of teachers do not dare say. Indeed, as noted or found flaws in the learning 
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activities, it can not identify the problem was the need to make clear to teachers who agreed to a joint 
supervision.  
 Keywords: Supervision in Education. Classroom action research. 
 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
  การนิเทศการศึกษาเป็นงานที่ส าคัญที่สุดของการบริหารงานทางวิชาการ การพัฒนาการศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพ
ต้องมีการนิเทศเป็นหลักของการจัดกิจกรรมบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานของ
การศึกษา โดยเฉพาะผู้นิเทศต้องการความรู้ ประสบการณ์ทักษะต่างๆ ขวัญและก าลังใจ และต้องการความร่วมมือจากบุคคลที่
เกีย่วข้องกับการศึกษา ต้องการขวัญและก าลังใจจากผู้บริหาร ครูนับว่าเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาและ
สร้างคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน แต่คุณภาพของครูขึ้นอยู่กับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการประเมินผล การพัฒนาครู
และบุคลากรจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูมีกระบวนการด าเนินหลายรูปแบบ ครูและบุคลากรจะต้อง
เป็นครูมืออาชีพ การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา กล่าวว่างานนิเทศ
การศึกษาเป็นงานพัฒนาวิชาชีพครู มุ่งพัฒนาให้ครูทุกคนสามารถคิดเอง ตัดสินใจเอง ลงมือท าเอง พัฒนาให้มีขึ้นเองได้อยู่เสมอ จะ
เห็นได้ว่าการนิเทศการศึกษาเป็นวิธีการพัฒนาให้บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูผู้สอนได้พัฒนาอาชีพของตนให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของครูซึ่งสามารถที่จะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน และ
ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรท าให้การนิเทศภายในไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นระบบท าให้การเรียนการสอนขาดการพัฒนาที่
ต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541 : 5) 
  การนิเทศภายในเป็นกระบวนการด าเนินงานภายในโรงเรียน ที่จะพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการนิเทศภายในต้องตั้งอยู่บนหลักการด้านวิชาการ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งด้านความ
คิดเห็นและการกระท า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีประสบการณ์ความส าเร็จในการจัดกิจกรรม       
การสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของหลักสูตร สิ่งส าคัญที่ช่วยให้ผู้บริหาร
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาครู คือ การนิเทศภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นการด าเนินการโดยสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร
และคณะครูร่วมมือกันค้นหาหรือสืบข้อมูลที่จะน ามาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การนิเทศภายในจะท าให้ครูรู้
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และท าให้มีบรรยากาศการนิเทศเป็นกันเองรู้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้ตรงจุด และ
สามารถติดตามผลได้ตลอดเวลาการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศในสถานศึกษาประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหารครูวิชาการ ครูที่ผู้บริหารมอบหมายด าเนินการ โดยใช้ภาวะผู้น าให้เกิด ความร่วมมือร่วมใจประสานงาน และใช้ศักยภาพการ
ท างานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยส่วนรวม ก าหนดให้การนิเทศภายในโรงเรียน
จะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องถูกต้องและครบกระบวนการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป และถือเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารที่จะต้องหาทางแก้ไขและ
พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และเกิดความร่วมมือร่วมใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผลงานของ
โรงเรียนเกิดจากการลงมือท าเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูมีพฤติกรรมที่ส าคัญ (Best Practices) เป็นการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร ทุกคนรู้สึกประสบผลส าเร็จเป็นระยะๆอยู่เสมอและร่วมกันช่ืนชมผลส าเร็จของงานที่ส่งผลต่อการเรียนรอบด้านของผู้เรียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาการนิเทศภายในมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ให้เหมาะสมที่จะสามารถพัฒนา
สถานศึกษาได้การที่จะเลือกรูปแบบใดก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นส าคัญ และต้องขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 : 179-180) 
  การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จะได้ผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นส าคัญเพราะผู้บริหารต้องด าเนินการให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการบริหารเป็นตัวก ากับเพื่อผลักดันให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศเกิดประสิทธิผลเป็นท่ี
ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อกระบวนการทั้งสามมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมเช่ือได้ว่าผลผลิตของการจัด การศึกษาต้องบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาด้วย ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะอาศัยเพียงแต่
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ศักยภาพของผู้บริหารเพียงอย่างเดียวย่อมน าไปสู่ความส าเร็จได้ด้วยความยากล าบาก ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องก ากับผลักดันสร้าง
แนวร่วมกับคณะครู ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญภายในโรงเรียนให้เกิดความร่วมมือและพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน การร่วมมือกันพัฒนาดังกล่าวสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการนิเทศ
ภายใน ซึ่งจะช่วยให้ครูเกิดความตระหนักเห็นความส าคัญเกิดการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนางานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันจะส่งผลดี
ต่อองค์กรในระดับต่าง ๆ และส่งผลต่อการจัดการศึกษาในภาพรวมทั้งระบบ 
  การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นวิธีการส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น
เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบประสบผลส าเร็จเป็นไปตาม
มาตรฐานและสอดคล้องกับระเบียบวิธีการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็นยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องควรหา
แนวทางด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จุดเน้นการนิเทศภายในโรงเรียนว่าจะค านึงถึงทุกองค์ประกอบทางการศึกษาที่จะ
ท าให้การสอนของครูมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ให้มีการ
ปรับปรุงการสอนด้วยตัวครูเองอย่างสม ่าเสมอ การพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม การพัฒนาผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ การพัฒนา
หลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู ท าให้นักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการเรียนการสอนได้รับผลประโยชน์
จากการสอนของครู การวิจัยในช้ันเรียน (กรมวิชาการ, 2545 : 18-19) คือ การวิจัยปฏิบัติการที่มุ่งแก้ปัญหา/พัฒนาที่เป็นปัญหาที่
เกิดจากการเรียนรู้ในช้ันเรียนเป็นครั้ง ๆ ไปเป็นการวิจัยปัญหาของเด็กในช้ันเรียนของตนเอง เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาการเรียนการสอน
เฉพาะช้ันเรียน ในการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องใช้กระบวนการวิจัยในการออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลเพื่อน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด และเช่ือมั่นว่าการวิจัย
เป็นตัวจักรที่ส าคัญที่ช่วยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมในการปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เช่นเดียวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาทั่วโลก โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือการวิจัยเพื่อการสร่งและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นก าลังคนของประเทศ โดยอาศัยแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาความคิด การสร้างและการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตนเอง โดยการประยุกต์กับองค์ความรู้ตาม
กลุ่มเนื้อหารสาระ กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  
  ผลการจัดการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 2554 (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ของโรงเรียนบ้านท่าทราย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 37.35 น้อยกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ
40.45) เมื่อจ าแนกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มี 6 กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ คือ กลุ่มสาระ
ภาษาไทย (ระดับเขตพื้นที่ เฉลี่ยร้อยละ 31.30 ระดับประเทศ เฉลี่ยร้อยละ31.22) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ระดับเขตพื้นที่เฉลี่ย ร้อยละ 48.36 ระดับประเทศ เฉลี่ย ร้อยละ 47.07) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์(ระดับเขตพื้นที่เฉลี่ย ร้อยละ34.96
ระดับประเทศ ร้อยละเฉลี่ย 34.85 ) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(ระดับเขตพื้นที่เฉลี่ย ร้อยละ 41.70 ระดับประเทศ เฉลี่ย ร้อยละ 41.56) 
กลุ่มสาระศิลปะ (ระดับเขตพื้นที่เฉลี่ย ร้อยละ 41.75 ระดับประเทศ เฉลี่ย ร้อยละ 41.1) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(ระดับเขตพื้นที่เฉลี่ย ร้อยละ 53.71 ระดับประเทศ เฉลี่ย ร้อยละ 52.52) และมี 2 กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า ระดับประเทศ 
คือ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ (ระดับเขตพื้นที่ เฉลี่ย ร้อยละ 17.27 ระดับประเทศ เฉลี่ย ร้อยละ 20.99) 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับเขตพื้นที่ เฉลี่ยร้อยละ 54.1 ระดับประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 54.31) 
  จากปัญหาผลการทดสอบระดับชาติดังกล่าว การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน และน ากระบวนการนิเทศ
ภายใน มาด าเนินการค้นหารูปแบบและระบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน  ของครูในโรงเรียน
บ้านท่าทราย ในด้านวิชาการทั้งสร้างความรู้ เสริมความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและผู้นิ เทศของโรงเรียนโดยได้ระดมความคิดจาก 
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ในการจัดท าวิจัย และสร้างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อการจัดท า
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ของโรงเรียนบ้านท่าทราย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านท่าทราย อันจะท าให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศภายในที่เป็นระบบ ชัดเจน 
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีสมรรถนะส าคัญตามที่หลักสูตรก าหนด 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.2.1   เพื่อพัฒนาองค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านท่าทราย  
  1.2.2 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านท่าทรายหลังการน ารูปแบบไปใช้  
  1.2.3   เพื่อเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1   ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านท่าทรายจ านวน 3 คน พนักงาน
ราชการต าแหน่งครู 2 คน อัตราจ้าง ต าแหน่งครู 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน 

1.3.2   ตัวแปรในการวิจัย คือ รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริมจัดท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
  นิยามประชาการในการวิจัย ประชากรที่ชัดเฉพาะ (finite population) ประชากรที่สามารถนับจานวนและมีที่อยู่แน่นอน
ในโรงเรียนบ้านท่าทราย ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร และครู 

2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   
 2.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview ) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร จ านวน 1 ฉบับใน 3 หัวข้อ คือ 
1)  สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา 2)  สภาพปัญหาในการท าวิจัย 3)  ความต้องการในการช่วยเหลือในการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในด้านใดบ้าง ในการสร้างเครื่องมือข้อค าถามนั้นศึกษาจากสภาพภาพปัจจุบันข้างต้น  จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง น ามาสังเคราะห์
เป็นข้อค าถาม ในกลุ่มสนทนา ท าการจดบันทึก และบันทึกเทปข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้ร่วมในการสนทนากลุ่ม 

 2.1.2  สังเคราะห์เนื้อหา จากข้อมูลที่ได้ในองค์ประกอบของแบบสัมภาษณ์ในข้อที่ 1 
 2.1.3  แบบสอบถามความต้องการเพื่อจัดล าดับการช่วยเหลือการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
 2.1.4  การจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group)  เพื่อสรุปรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อการจัดท าการวิจัย

เชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน  โดยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 2.2.1   ผู้วิจัยได้ด าเนินการขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าทราย เพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวก

ในการด าเนินงานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้อ านวยการ และครู ซึ่งผู้วิจัยเป็นครูวิชาการของโรงเรียนบ้านท่าทราย 
 2.2.2   ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์และประชุมครูและจัดเก็บข้อมูลประมาณ  3  สัปดาห์  
 2.2.3 การสร้างแนวค าถามจากประเด็นหลักในการสร้างแนวค าถามโดยอาศัยประเด็นหลักที่ต้องการทราบหรือศึกษา เป็น

ตัวตั้งเมื่อผู้วิจัยทราบข้อมูลบางส่วนบางประเด็น ซึ่งแต่ละส่วนหรือแต่ละประเด็นหลักนั้นอาจไม่เขื่อมโยงหรือสัมพันธ์กันก็ได้ จากนั้น
น าประเด็นหลักมาจ าแนกย่อยออกเป็นย่อย ๆ ที่สามารถน ามาเป็นค าตอบน าไปสู่ความเป็นเหตุเป็นผลหรือสามารถอธิบายประเด็น
หลักนั้นได้ จากนั้นจึงน าประเด็นย่อย ๆ จากนั้นจึงน าประเด็นย่อย ๆ นั้นไปสร้างเพื่อแสวงหาค าตอบในวงสนทนาต่อไป รูปแบบการ
สร้างแนวค าถามเพื่อแสวงหาค าตอบในวงสนทนา 

 การด าเนินการสนทนากลุ่ม 1) การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แผนผังการนั่งสนทนากลุ่ม 2) จัดการสนทนากลุ่มโดยใช้
สถานที่โรงเรียนบ้านท่าทราย เป็นสถานที่ในการด าเนินการสนา โดยก าหนดเวลาในการสนทนาประมาณ 2 ช่ัวโมง 3) ช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการสนทนาและขออนุญาตบันทึกเทปการสนทนา 4) น าเสนอข้อค้นพบจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและ
ร่วมกันสนทนาแนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  เพื่อการจัดท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน โรงเรียน
บ้านท่าทราย โดยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.3.1 บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มในแบบบันทึก รายงานการสนทนาจากอุปกรณ์บันทึกเสียง จากนั้นวิเคราะห์

ผลการสนทนากลุ่ม โดยการสรุปความคิดเห็นในกลุ่มของผู้สนทนา 
 2.3.2 วิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่ม แล้วจัดหมวดหมู่ข้อมูล จากนั้นเขียนรายงานสรุปผลการสนทนากลุ่มของ

ผู้สนทนาเป็นการพรรณนาวิเคราะห ์
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3. ผลการวิจัย 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกปรากฏว่าได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
3.1 สภาพปัจจุบันปัญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านท่าทราย คือ ระบบการนิเทศภายในไม่เป็นระบบและการวาง

แผนการนิเทศภายในมีเพียงผู้บริหารเพียงคนเดียวไม่มีการแต่งตั้งผู้นิเทศอย่างเป็นทางการควรจะมีการวางแผนร่วมกัน 
3.2 ความต้องการพัฒนาระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนต้องการอยากให้มีเครื่องมือการนิเทศภายในที่หลากหลาย

มีความเป็นเอกภาพ มีความเที่ยงตรงในการให้คะแนนและเครื่องมือนั้นต้องมีความน่าเช่ือถือและผู้นิเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการนิเทศ 

3.3  แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศ ผู้บริหารและครูควรมีความเข้มงวดในการพัฒนาผู้เรียนโดยจะเริ่มมาจากการพัฒนาครู
ให้มีแนวทางในการพัฒนาร่วมกันในการนิเทศจะท าให้ผลการด าเนินงานและแนวทางในการพัฒนาระบบการนิเทศ 

การออกแบบ (Design) และการพัฒนา (Development) = Development 
รูปแบบการนิเทศพัฒนาตนเอง และ รูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้นเป็นการนิเทศการเรียนการสอน ที่สามารถน ามา

ปรับใช้เป็นเป็นแนวทางในการนิเทศการเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนบ้านท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
การน าไปใช้ (Implement) = Research 
การวางแผนการนิเทศ สอบถามความสมัครใจ ประชุมครูเพื่อเสนอโครงการ จัดท าแผนการนิเทศและการจัดท าแผนการ

ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน จัดท าปฏิทินการนิเทศ ด าเนินการนิเทศ ประชุมครูสร้างความเข้าใจในการนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน
ที่เน้นการพัฒนาการสอน โดยการร่วมมือกันปรับปรุงการการท างาน  เน้นการพัฒนาปรับปรุงการท าการวิจัย โดยร่วมมือกัน  
เปิดโอกาส และให้เวลาในการสนทนากันระหว่างครูมากขึ้นการที่มีโอกาสสังเกตการท าวิจัยระหว่างเพื่อนด้วยกัน ท าให้รู้จุดบกพร่อง
ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้นเข้าใจตนเองมากขึ้น การนิเทศแบบนี้มีพื้นฐานความเช่ือว่าครูสามารถพัฒนาทักษะและการสอนของตนเอง 
สามารถวิเคราะห์การสอนของตนเองได้ ถ้าเขามีโอกาสที่จะฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆดังกล่าว การนิเทศแบบนี้มีเป้าหมายระยะ
ยาวว่าครูจะสามารถแก้ไขตัวเองด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ประเมินผลการนิเทศ โดยร่วมกันจัดท าแบบประเมินการท าวิจัยในช้ันเรียนของครู รายงานการด าเนินงานวิจัยในช้ันเรียนโดยใช้
เครื่องมือ แบบติดตามการท างานวิจัยในการด าเนินการนิเทศ ที่เหมาะสมต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อการจัดท าการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ของโรงเรียนบ้านท่าทรายนั้นคือ  รูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการน าแนวทางของการนิเทศ
พัฒนาตนเองน ามาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศการเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนบ้านท่าทราย โดย
การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนและองค์ประกอบในการนิเทศดังนี้คือ  1) การวางแผนการนิเทศ 2) ด าเนินการนิเทศ 
3) ประเมินผลการนิเทศ  มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ ขั้นที่ 1) การวางแผนการนิเทศ สอบถามความสมัครใจในการจับคู่ท าการนิเทศ  
ประชุมครูเพื่อเสนอโครงการ จัดท าแผนการนิเทศและการจัดท าแผนการด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน จัดท าปฏิทินการนิเทศ เป็น
การช่วยส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้ทักษะและวิธีการสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด น ารูปแบบการนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนขั้นครูวางแผนการพัฒนา 2) ด าเนินการนิเทศ ประชุมครู ผู้นิเทศ  จัดท าแนวทางการวิจัย จัดท าแนวทางการเขียน
รายงานการวิจัยในช้ันเรียน  สังเกตการณ์ด าเนินการท าวิจัยในช้ันเรียนของครู  รายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยในช้ันเรียน เป็น
การช่วยให้ครูได้พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตัวเองด้วยตัวเอง เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับครูหรือ
ครูกับเพื่อนครู หรือครูกับบุคลากรอื่นๆในโรงเรียน น ารูปแบบการนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนข้ัน ก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางปฏิบัติและเลือกใช้แนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 3) ประเมินผลการนิเทศ จัดท าแบบประเมินการท าวิจัยในช้ันเรียนของครู 
รายงานการด าเนินงานวิจัยในช้ันเรียน สรุปผลการด าเนินการนิเทศเป็นการช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือกับครูในการแก้ปัญหา
การสอนท่ีเกิดขึ้นเสมอ และยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเป็นงานท่ีท้าทายความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ครูผู้ท าหน้าที่นิเทศ หรือผู้บริหารซึ่งจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหานั้นๆ น ารูปแบบการนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อนขั้น ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด การตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านท่าทราย
หลังการน ารูปแบบไปใช้ พบว่า มีการพัฒนาครูในการท าวิจัยในช้ันเรียนโดยจากการสัมภาษณ์ครูที่ร่วมท าการนิเทศ การนิเทศแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนสามารถช่วยให้ครูผู้สอนจ าท าวิจัยในช้ันเรียนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถตั้งปัญหาและสมมติฐานการวิจัย สร้างและ 
ด าเนินการใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามสภาพจริง เพราะครูผู้สอนสามารถน าผลจากการสังเกต
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และการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องการจัดการเรียนการสอนของตน ท าให้การวิจัยในช้ันเรียนของ
ครูแต่ละคนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ การวิจัยในชั้นเรียนช่วยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผลการเรียนให้กับนักเรียน ผลการเปลี่ยนแปลงของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์ครู 
ผู้บริหารมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัคือการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถช่วยให้ครูสามารถเขียนรายงานวิจัยในช้ันเรียนได้ 
ซึ่งผลการประเมินการเขียนรายงานวิจัยของครูทั้ง 8 คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.13 มีคะแนนสูงสุด ร้อยละ 79.00 มีคะแนนต่ าสุด 
ร้อยละ 68.00 ส่วนปัญหาที่พบในการด าเนินการนิเทศ คือ ความเกรงใจของครูไม่กล้าพูดความจริงตามที่สังเกตเห็น หรือพบเห็น
ข้อบกพร่องในการการจัดกิจกรรมการเรียนก็ไม่กล้าแจ้ง แนวทางแก้ไข คือ ต้องท าการตกลงกันให้ชัดเจน ส าหรับครูที่อายุน้อย และ
ครูที่มีอายุมากกว่า 
4. อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการศึกษาเอกสารการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลกึ
ในการศึกษาการท าวิจัยในช้ันเรียนของครู แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายใน โดยน าวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 
ใช้ผลการวิจยัที่เกิดจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาการนิเทศเพื่อส่งเสริมการท าวิจัย
ในช้ันเรียนของโรงเรียนบ้านท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามสภาพ
ของการด าเนินงานการนิเทศภายใน ในประเด็นค าถามวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริม
การท าวิจัยในช้ันเรียน ผู้วิจัยได้น างานวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของกลิ๊กแมน เพื่อพัฒนาทักษะ
การท างานวิจัยในช้ันเรียนของครู พบว่า 1. สภาพปัจจุบันปัญหาการนิเทศภายใน  คือ ระบบการนิเทศภายในไม่เป็นระบบและ
การวางแผนการนิเทศภายในมีเพียงผู้บริหารเพียงคนเดียวไม่มีการแต่งตั้งผู้นิเทศอย่างเป็นทางการควรจะมีการวางแผนร่วมกัน 
2. ความต้องการพัฒนาระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนต้องการอยากให้มีเครื่องมือการนิเทศภายในที่หลากหลายมีความเป็น
เอกภาพ มีความเที่ยงตรงในการให้คะแนนและเครื่องมือนั้นต้องมีความน่าเช่ือถือและผู้นิเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
นิเทศ 3. แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศ ผู้บริหารและครูควรมีความเข้มงวดในการพัฒนาผู้เรียนโดยจะเริ่มมาจากการพัฒนาครู
ให้มีแนวทางในการพัฒนาร่วมกันในการนิเทศจะท าให้ผลการด าเนินงานและแนวทางในการพัฒนาระบบการนิเทศ การออกแบบ 
(Design) และการพัฒนา (Development) รูปแบบการนิเทศพัฒนาตนเอง และ รูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้นเป็น
การนิเทศการเรียนการสอน ท่ีสามารถน ามาปรับใช้เป็นเป็นแนวทางในการนิเทศการเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของครู 
การน าไปใช้ (Implement) = Research การวางแผนการนิเทศ สอบถามความสมัครใจ ประชุมครูเพื่อเสนอโครงการ จัดท าแผนการ
นิเทศและการจัดท าแผนการด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน จัดท าปฏิทินการนิเทศ ด าเนินการนิเทศ สร้างความเข้าใจในการนิเทศแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนที่เน้นการพัฒนา โดยการร่วมมือกันปรับปรุงการการท างาน  เน้นการพัฒนาการท าการวิจัย และให้เวลาในการสนทนากัน
ระหว่างครูมากขึ้นการที่มีโอกาสสังเกตการท าวิจัยระหว่างเพื่อนด้วยกัน ท าให้รู้จุดบกพร่องของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้นเข้าใจตนเองมากขึ้น 
การนิเทศแบบนี้มีพื้นฐานความเช่ือว่าครูสามารถพัฒนาทักษะและการสอนของตนเอง สามารถวิเคราะห์การสอนของตนเองได้ ถ้าเขา
มีโอกาสที่จะฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆ ดังกล่าว การนิเทศแบบนี้มีเป้าหมายระยะยาวว่าครูจะสามารถแก้ไขตัวเองด้วย
ตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ติดตามประเมินผลการนิเทศ โดยร่วมกันจัดท าแบบประเมินการท าวิจัยในช้ันเรียนของครู 
รายงานการด าเนินงานวิจัยในช้ันเรียนโดยใช้เครื่องมือ แบบติดตามการท างานวิจัยของคู่หูในการด าเนินการนิเทศ 
5.  ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้เพื่อให้ได้รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการศึกษา
เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไปในดังนี้ 1) ศึกษาปัญหาการนิเทศและจัดกลุ่มปัญหา ปัญหาของผู้นิเทศ ปัญหา
ของผู้รับการนิเทศ 2) การจัดองค์กรภายใน ด้านผู้สนับสนุนการนิเทศให้เพิ่มผู้ปกครอง เพื่อช่วยในการสนับสนุนกิจกรรมของ
สถานศึกษา และ 3) ในขั้นตอนกระบวนการควรเพิ่มการรายงานผลการนิเทศ 
 การน าผลการศึกษาไปใช้ 1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ขนาดเล็ก น าผลการวิจัยไปใช้ด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา รวมทั้งสามารถน าไปใช้ในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ โดยการวางแผนการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ในระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  2)  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรปฏิบัติการนิเทศภายใน 
ตามแผนการนิเทศที่ก าหนดขึ้น โดยด าเนินการตามขั้นตอนในรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา และด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ
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และต่อเนื่อง และ 3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรติดตามประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา และจัดท าเป็น
รายงานสรุปผลการด าเนินการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนฑา  จ าปาเหลือง อาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัยนี้ และกรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ขอขอบคุณ นายพรสวัสดิ์  เพชรแดง นายสมเกียรติ  ศรีสุขใส ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการ
วิจัยในโรงเรียนและเป็นที่ปรึกษาและประเมินรูปแบบการนิเทศในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ คณะครูโรงเรียนบ้านท่าทราย  ที่กรุณาให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการวิจัยพัฒนารูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อการจัดท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของโรงเรียนบ้านท่าทราย  โดยการปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมขึ้นและน าไปใช้ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาการจ าท าวิจัยในช้ันเรียน 
 ขอขอบคุณ นักเรียนช้ัน อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการวิจัยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 
สามารถด าเนินการวิจัยได้ครบถ้วนตามแผนการด าเนินการวิจัยที่วางไว ้
7. เอกสารอ้างอิง 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ส านักงาน. (2547).  เอกสารประกอบการศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหาร

สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศกึษา. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพสัดุภณัฑ์. 
สามารถ ทิมนาค. (2554) การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของกลิก๊แมนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ

เรียนรู้ด้านทักษะการอ่านของครูภาษาไทย. (ออนไลน์) http://www.ejournal.su.ac.th/upload/115.pdf.  18  
กันยายน 2555. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศกัราช  ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรสุภา
ลาดพร้าว.    

“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542”. 2542, 19 สิงหาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 116 ตอนท่ี 47 ก. หน้าท่ี 
1-25 

วิชาการ.กรม, กระทรวงศึกษาธิการ. (2543). การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Research For Learning Development). 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพร้าว. 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2532). การนิเทศทางไกล. กรุงเทพฯ: พี เอ ลิฟวิง. 
 

 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

200 

การประยุกต์ใช้แบบฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อความเร็วและก าลังกล้ามเนื้อขาของนักเรียนชาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

Application Training Plyometric program on affects speed and leg muscles of male  students in Lower 
Secondary 

นายศราวุธ  สีทะนนท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรัน ศรีวิหะ 
สาขาหลักสูตรและการสอน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยตาปี ที่ 8/151 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย 

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี  84000  0921326152  Sarawutlmol @gmail.com 

บทคัดย่อ 
วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาความเร็วและความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาของนักเรียนโดยใช้แบบฝึก

โปรแกรมพลัยโอเมตริกให้มีประสิทธิ์ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความเร็วในการวิ่งระยะสั้น 80 เมตร และก าลังกล้ามเนื้อ
ขาระหว่างก่อนฝึกและหลังการฝึก เป็นเวลา 8 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชาย โรงเรียนบ้านควนใหม่ อ าเภอบ้านนาสาร   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 ที่ผ่านการเรียนวิชากรีฑา 1 มาแล้ว จ านวน 20 คน 
ซึ่งได้มาโดยวิธีการเจาะจงเลือกจากสถิติเวลา แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นโดยใช้เวลาในการฝึกตามโปรแกรมการฝึกเป็นระยะเวลา 
8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 2 ช่ัวโมง และมีการทดสอบความสามารถใน การวิ่งระยะทาง80 เมตร และยืนกระโดดไกล ก่อนการฝึก 
และหลังการฝึกในสัปดาห์ที ่8 แล้วน าผลเวลา และระยะทางที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกแบบพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึกวิ่งระยะสั้น มีค่าเฉลี่ยของเวลา
ที่ใช้ในการวิ่งระยะทาง 80 เมตร ก่อนการฝึกอยู่ที่ 40.35 หลังการฝึกอยู่ที่ 58.80 และค่าเฉลี่ยของระยะทางในการยืนกระโดดไกล 
ก่อนการฝึกอยู่ที ่31.90 และหลังการฝึกอยู่ที่ 45.00 มีความแตกต่างกัน 

แสดงว่าในการประยุกต์ใช้โปรแกรมพลัยโอเมตริกควบคู่กับการวิ่งระยะสั้น มีผลท าให้เกิดการพัฒนาทั้งความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขาและส่งผลต่อความเร็ว 
ค าส าคัญ : แบบฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริก, ความเร็วและก าลังกล้ามเนื้อขา 

Abstract 
The purposes of this study were todevelop a plyometric traning programe of 80/80.Compare  speed 

of the 80 meters running short . and power of leg muscles  before training and after training for 8 simple 
groups of male students in the Bankuan mai  Bannasarn District SuratThani Province who that pasted about 
Athleticsl entire 20 people. They were selected by choosed from the simple groups and trained by training 
program for eight weeks, 3 days per week and 2 hours per day. 

The result found that the studens were trained by training programe and running short together had 
average time used in ran about 80 meters. Before training at the level of 40.35 but after training at the level of 
58.80 and average distance of standing long jump before training at the level 31.90 but after training at the 
level of 45.00 all of which are different. 

This result support about application of Plyometric program on affecation of speed and leg muscles . 
Keyword : training  Plyometric program, affects speed  and leg muscles 
  
1.  บทน า 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
        ปัจจุบันนี้การกีฬาของประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามากกว่าแต่ก่อนมาก ซึ่งเหตุมาจากในกีฬาแต่ละประเภทได้น าเอาหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬา เพื่อที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัว ก่อนการแข่งขัน ระหว่าง
การแข่งขัน และหลังการแข่งขัน การน าเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนาท าให้นักกีฬามีความสามารถในการเล่น
กีฬามากยิ่งขึ้นรวมถึงการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และหลักการต่าง ๆ ตลอดจนความรู้ใหม่ ๆ มาทดลองใช้กับนักกีฬาตลอดเวลา 
การวิ่งระยะสั้นนักกีฬาต้องวัดกันด้วยสถิติ นักกีฬาต้องมีการฝึกซ้อม ต้องมีความอดทนในการฝึกซ้อมอย่างสูง ต้องการความเร็ว 
ความแข็งแรงความทนทาน ความคล่องแคล่วว่องไวและการประสานงานกันอย่างดีของระบบประสาท กล้ามเนื้อ และอวัยวะที่ใช้
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ในการเคลื่อนไหวในการวิ่ง การก้าวเท้า การลอยตัวในอากาศ และการวางเท้าสัมผัสพื้น ตามเป้าหมายให้ได้ระยะทางที่ได้สถิติ 
เร็วกว่า ก็สามารถจะได้เปรียบคู่แข่งขันเพราะมีการก าหนดเวลาเป็นสถิติเป็นตัวก าหนดฉะนั้นนักกีฬาก็ต้องมี กล้ามเนื้อที่มี
ความแข็งแรง กล้ามเนื้อที่มีการยืดออก และหดตัวเข้าได้อย่างดีโดยเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อหน้าแข้ง กล้ามเนื้อขา
ท่อนบน กล้ามเนื้อหน้าขาด้านหน้า และด้านหลัง กล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อท้อง กล้ามเนื้อหน้าอก และกล้ามเนื้อหัวไหล่ตลอดจน
เอ็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักในการวิ่งเพื่อให้ได้สถิติที่ดีที่สุด 
        ในการแข่งขันกีฬาในประเภทกรีฑาซึ่งเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่ต้องวัดกันตรงที่สถิติของนักกีฬาต้องมีการฝึกซ้อมต้องมี
ความอดทนในการฝึกซ้อมอย่างสูงและในการวิ่ง  กระโดด  การลอยตัวหรือการเคลื่อนไหวในอากาศ  และการลงสู่พื้นตามเป้าหมาย
ให้ได้ระยะทางที่ได้สถิติเร็วกว่าก็สามารถจะได้เปรียบคู่แข่งขันเพราะมีการก าหนดเวลาเป็นสถิติเป็นตัวก าหนด  ฉะนั้นนักกีฬาก็ต้อง
มีกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรง  กล้ามเนื้อมีการยืดออก  และหดตัวเข้าได้อย่างดี  โดยเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อ
หน้าอกและกล้ามเนื้อไหล่ตลอดจนเอ็นต่างๆ  ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักในการวิ่งและกระโดด  เพื่อให้ได้สถิติที่ดีที่สุด 
          การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนล่างเป็นหลักซึ่งจะท าให้นักกีฬามีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
กว่าเดิมตลอดจน  นักกีฬาเองก็ต้องมีระเบียบวินัยในตนเองเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของนักกรีฑาจะต้องมีรูปแบบที่แน่นอนเป็นขั้นตอน
อย่างชัดเจน  ผู้ฝึกสอนก็มีบทบาทที่ส าคัญมากในการจัดรูปแบบของการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬารวมไปถึงการน าเอาหลักการ  หรือ
เทคนิควิธีการใหม่น ามาฝึกให้นักกีฬาของตนเอง  เพื่อให้นักกีฬาของตนมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาต่อไป  (ชินวัฒน์ ไข่เกตุ,  
2545) 
        นอกจากนี้การฝึกความเร็วนั้นก็ข้ึนอยู่กับกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนต าแหน่งหรือทิศทางการเคลื่อนที่ความเร็ว
ที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักกีฬาประสบความส าเร็จในเกมการแข็งขันนั้นได้ดีมากน้อย
เพียงใดก็ขึ้นอยู่การฝึกความเร็วที่สามารถกระท าได้โดยให้นักกีฬาใช้ความเร็วเต็มที่ในระยะทางช่วงสั้นๆ  ประมาณ  60-80  เมตร  
ซึ่งการฝึกความเร็วในการวิ่งจะต้องพยายามฝึกนักกีฬาให้มีช่วงก้าวในการวิ่งยาวขึ้น  (Stride  Length) ความถี่ในการก้าวเท้าให้เร็วขึ้น  
(Stride  Frequency) และถ้าสามารถฝึกเพิ่มอัตราความเร็วในการก้าวเท้าควบคู่ไปกับการเพิ่มความยาวช่วงก้าว  ในการวิ่งได้ในเวลา
เดียวกัน  ความเร็วในการวิ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ถ้าจะให้มีการฝึกความเร็วในการวิ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้
ถ้าจะให้มีการฝึกความเร็วได้ผลดียิ่งขึ้นหากมีการฝึกเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อด้วยการฝึกยกน้ าหนัก  (Weight  Training)  
เพื่อเกิดแรงต้านมากยิ่งขึ้นตามลับของศักยภาพของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (เจริญ  กระบวนรัตน,์ 2548) 
         ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าผลของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการประยุกต์โปรแกรมพลัยโอเมตริกกับการวิ่งระยะสั้น
ส่งผลต่อการพัฒนาความเร็วและความแข็งแรงของนักเรียนชายต่อไป 
 1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.2.1 เพื่อพัฒนาความเร็วและความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกให้มี
ประสิทธภิาพ ตามเกณฑ์ 80/80 
  1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความเร็วในการวิ่งระยะสั้น 80 เมตร และก าลังกล้ามเนื้อขาระหว่างก่อนฝึกและหลังการฝึกเป็นเวลา 
8 สัปดาห์     
 1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
  1.3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่  1 และช้ันปีที่ 2 ที่มีอายุ
ระหว่าง 14-15 ปี โรงเรียนบ้านควนใหม่ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ผ่านการเรียนวิชา กรีฑา 1 มาแล้ว จ านวน 20 คน    
    1.3.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรอิสระ ได้แก่  แบบฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริก 
   ตัวแปรตาม ได้แก ่ ความเร็วและก าลังกล้ามเนื้อขา 
  1.3.3  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สาระการเรียนรู้ที่ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้การประยุกต์ใช้โปรแกรม 
พลัยโอเมตริกที่มีต่อความเร็วและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา โดยแบ่งออกตามหัวข้อดังนี้ 
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1)  เรื่องความหมายกรีฑาระยะสั้น 80 เมตร  
2)  เรื่องการใช้โปรแกรมพลัยเมตริก  
3) เรื่องการสร้างความเร็ว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 

  1.3.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
                   ฝึกความเร็วและก าลังกล้ามเนื้อขาของนักวิ่งระยะสั้น 80 เมตร โดยใช้แบบฝึกพลัยโอเมตริก ในระยะเวลา 8 สัปดาห ์
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
     2.1  เครื่องมือในการท าวิจัย  
          2.2.1 ศึกษา ค้นคว้า หนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         
  2.2.2  วิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบฝึกและจุดประสงค์ 
  2.2.3  ด าเนินการ สร้างโปรแกรมการฝึกแบบพลัยโอเมตริก ควบคู่กับโปรแกรมการฝึกวิ่งระยะสั้น  
     2.2  การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
           2.2.1 น าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อประเมินคุณภาพของ แบบฝึกการวิ่งระยะสั้นควบคู่กับการประยุกต์ใช้ด้วย
โปรแกรมพลัยโอเมตริกท่ีส่งผลต่อความเร็ว และก าลังกล้ามเนื้อขาของนักเรียน จากนั้นน าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพของ
ผู้เช่ียวชาญ  โดยมีเกณฑ์ยอมรับ 3.5 ขึ้นไป แล้วทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริก ตามเกณฑ์ E1/ E2 (80 /80)  
ดังนี ้
                     1) ทดลองแบบหน่ึงต่อหนึ่งไปใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนบ้านนาสาร จ านวน 3 คน พบว่า 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมพลัยโอเมตริกที่มีต่อความเร็วและก าลังกล้ามเนื้อขาของนักกรีฑาระยะสั้น ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
อยู่ในระดับ ดีมาก 
                     2) ทดลองแบบกลุ่มย่อยไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านนาสาร จ านวน 9 คน 
พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากก่อนการฝึกด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริกเท่ากับ 82.22และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จาก
หลังการฝึกด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริกเท่ากับ 86.51ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
                    3) การทดลองภาคสนามไปทดลองกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนบ้านนาสาร จ านวน 30 คน  พบว่า 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากก่อนการฝึกด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริกเท่ากับ 82.17 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากหลังฝึกด้วย
โปรมพลัยโอเมตริกเท่ากับ 81.75 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
   4) น านวัตกรรมที่สมบูรณ์ไปใช้ต่อไป  
3.  ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 3.1  นักเรียนที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกแบบพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึกวิ่งระยะสั้น มีค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการวิ่งระยะทาง 
80 เมตร ก่อนการฝึกอยู่ที่ 40.35 หลังการฝึกอยู่ที่ 58.80 และค่าเฉลี่ยของระยะทางในการยืนกระโดดไกล ก่อนการฝึกอยู่ที่ 31.90 และ
หลังการฝึกอยู่ที ่45.00 ดังตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที ่1 การเปรียบเทียบความเร็ว ในการวิ่งระยะ 80 เมตรก่อนฝึกและหลังฝึกในการใช้โปรแกรมพลัยโอเมตริกของนักกรีฑาระยะสั้น  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวนนักเรียน 

(20 คน) 
คะแนนทดสอบก่อนฝึก 

(70  คะแนน) 
คะแนนทดสอบหลังฝึก 

(70  คะแนน) 
คะแนนความก้าวหน้า 

(D) 
รวม 807 1176 369 
เฉลี่ย 40.35 58.80 18.45 
ร้อยละ 57.64 84.00 26.36 
  
 จากตารางที่  1 พบว่า นักเรียนที่ท าการทดลองมีทั้งหมด 20 คน ก่อนฝึกด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริกได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
57.64 หลังฝึกด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริกได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.00 คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 26.36 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ 
ทีก่ าหนด คือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม     
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    การหาเปรียบเทียบความเร็วระยะ 80 เมตรก่อนฝึกและหลังฝึกในการใช้โปรแกรมพลัยโอเมตริก ของนักกรีฑาระยะสั้น  
ปรากฏผลตามตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบก าลังกล้ามเนื้อขาในการยืนกระโดด ก่อนฝึกและหลังฝึกในการใช้โปรแกรมพลัยโอเมตริกของนักกรีฑา

ระยะสั้น  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวนนักเรียน 

(20  คน) 
คะแนนทดสอบก่อนฝึก 

(50  คะแนน) 
คะแนนทดสอบหลังฝึก 

(50  คะแนน) 
คะแนนความก้าวหน้า 

(D) 
รวม 638 900 262 
เฉลี่ย 31.90 45.00 13.10 
ร้อยละ 63.80 90.00 26.20 
   
   จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ท าการทดลองมีทั้งหมด 20 คน ก่อนฝึกด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริกได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
63.80  และหลังฝึกด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริกได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.00 คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 26.20 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด คือต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม     
   การหาเปรียบเทียบก าลังกล้ามเนื้อขาโดยการยืนกระโดดก่อนฝึกและหลังฝึกในการใช้โปรแกรมพลัยโอเมตริกของนักกรีฑา
ระยะสั้น  ปรากฏผลตามตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลต่างความเร็วในการวิ่ง 80 เมตร ก่อนฝึกและหลังฝึก โดยใช้โปรมแกรมพลัยโอเมตริก 

การทดสอบ n X  S.D. 
คะแนนเฉลี่ยก่อนฝึก 20 40.35 4.18 
คะแนนเฉลี่ยหลังฝึก 20 58.80 4.18 
  
   จากตารางที่ 3 พบว่า หลังจากการฝึกด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริก นักเรียนมีความเร็ว สูงกว่าก่อนใช้ด้วยชุดโปรแกรม 
พลัยโอเมตริก 
 
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลต่างก าลังกล้ามเนื้อขา ก่อนฝึกและหลังฝึก โดยใช้โปรมแกรมพลัยโอเมตริก 

การทดสอบ n X  S.D. 
คะแนนเฉลี่ยก่อนฝึก 20 31.90 3.67 
คะแนนเฉลี่ยหลังฝึก 20 45.00 3.89 
    
   จากตารางที่  4 พบว่า หลังจากการฝึกด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริก นักเรียนมีก าลังกล้ามเนื้อขา สูงกว่าก่อนใช้ด้วยชุด
โปรแกรมพลัยโอเมตริก 
4.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการประยุกต์ใช้ โปรแกรมพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อความเร็วและก าลังกล้ามเนื้อขาของนักเรียนชาย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นล ดังนี ้
 4.1 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากก่อนการฝึกด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริกเท่ากับ 82.22 และ
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากหลังการฝึกด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริกเท่ากับ 86.51ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  
 4.2  นักเรียนที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกแบบพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึกวิ่งระยะสั้น มีค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการวิ่ง
ระยะทาง 80 เมตร ก่อนการฝึกอยู่ที่ 40.35 หลังการฝึกอยู่ที ่58.80 และค่าเฉลี่ยของระยะทางในการยืนกระโดดไกล ก่อนการฝึกอยู่ที ่
31.90 และหลังการฝึกอยู่ที ่45.00 มีความแตกต่างกัน 
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  ผลการวิเคราะห์ ในส่วนของการประยุกต์ใช้แบบฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาความเร็ว 
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและข้อเท้าเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่งระยะทาง 80 เมตร และระยะทางใน
การยืนกระโดดไกล  ก่อนฝึก และหลังฝึกด้วยแบบฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริก ปรากฎว่านักเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะการ
พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเหยียดขา (Quadricep muscle) 

 กล้ามเนื้อที่ใช้ในการงอขา (Hamstring muscle) และกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพยุงร่างกายขณะที่ออกแรงยัน (Bicep serae) 
ที่จะท าให้เร่งความเร็วในการวิ่งได้ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาความอ่อนของการก้าวเท้าได้ดีขึ้น โดยเฉพาะความอ่อนตัว
ของเท้า เสริมสร้างโค้งฝ่าเท้า (Foot arch) ให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมความยาวของช่วงก้าวของการวิ่งให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเร่งความเร็วของการวิ่งที่มากยิ่งขึ้น (อรรคพล เพ็ญสุภา, 2539 : 78) นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
(วัชระ สอนดี, 2551 : 68 อ้างอิงจาก Chance, 1995 : 16-23) กล่าวว่า การออกก าลังกายแบบพลัยโอเมตริก ว่าเป็นการเหยียดออก
อย่างรวดเร็วของกล้ามเนื้อก่อนการหดตัว จะท าให้เกิดผลต่อการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างแรงมากขึ้น การที่กล้ามเนื้อเหยียดตัวออก
เร็วเท่าใด ก็ยิ่งมีการพัฒนาแรงหดตัวสั้นเข้าทันทีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการฝึกตามโปรแกรมการฝึกแบบพลัยโอเมตริก จึงมี
เป้าหมายเพื่อเช่ือมระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับความเร็วของการเคลื่อนไหว ซึ่งก็คือ การพัฒนาพลัง สอดคล้องกับแนวคิด
ของ เจริญ กระบวนรัตน์ (2538 : 120) ได้กล่าวว่า การฝึกแบบพลัยโอเมตริกในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬา 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมุ่งพัฒนาเสริมสร้างในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และมีความจ าเป็นต่อชนิดกีฬานั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้
ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการฝึกที่มุ่งพัฒนาเฉพาะมัดกล้ามเนื้อที่มีความจ าเป็นต่อการเคลื่อนไหว จึงควรมีการฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน 
โดยยึดหลัก และทฤษฏีในการฝึกก าลังความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วย วิธีเขย่ง และกระโดดสามารถกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น 
การฝึกกระโดด (Jump training) และเขย่ง (Hopping) ในรูปแบบต่างๆ กัน เพื่อพัฒนาส่วนล่างของร่างกาย (Lower 
Extremities) ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มทดลองมีการพัฒนาทางด้านความเร็วและก าลังกล้ามเนื้อขา ดีขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ รอส (Ross,  1970 : 71) กล่าวว่า การฝึกกล้ามเนื้อควบคู่กับการฝึกทักษะย่อมจะได้ผลดีกว่าการฝึกทักษะ
อย่างเดียว จากการทดสอบก าลังของกล้ามเนื้อขาด้วยการยืนกระโดดไกลโดยเปรียบเทียบผลก่อนการฝึก และหลังการฝึกพบว่า 
กลุ่มทดลอง มีก าลังกล้ามเนื้อขาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอันเนื่องมาจากผลของการฝึกแบบพลัยโอเมตริกนั่นเอง นอกจากการใช้โปรแกรม
การฝึกแบบพลัยโอเมตริกเพื่อการพัฒนาความแข็งแรง และก าลังของกล้ามเนื้อขาแล้ว ในการฝึกทางด้านความเร็วควรจะมีการศึกษา
ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความเร็วของการวิ่งระยะสั้นด้วย  
5. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

 5.1  หลังจากท่ีนักเรียนได้ฝึกด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริกควบคู่กับการวิ่งระยะสั้นแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือนักเรียนเกิด
ความสนุกสนานไม่เครียด  

 5.2  นักเรียนเกิดการพัฒนาที่ยังยืนคือด้านระบบประสาทและสมาธิ อันยังส่งผลต่อการพัฒนาในเรื่องของการเจริญเติบโตเร็ว
กว่าเด็กในช่วงอายุเดียวกันด้วย 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
      วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและช่วยเหลืออย่างดีจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณรัณ ศรีวิหะ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์คมชาญ  ศุทธางกูร  อาจารย์ประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์ และอาจารย์อนันต์ ฉีดอิ่ม ที่กรุณาเป็น
ผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้
 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและขอบใจนักเรียนโรงเรียนบ้านควนใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตลอดจนขอบคุณเพื่อนนิสิตสาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยตาปีทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ
ขอขอบคุณ ครอบครัวและญาติพี่น้องทุกคน ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจด้วยดีตลอดมา 
 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผู้ ให้ชีวิตให้การศึกษา ตลอดจน
บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และอบรบสั่งสอนผู้วิจัย 
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การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

A Study of Guidelines for Developing Characteristics of Administrators in relation to Teacher's Performance 
Satisfactionin Educational Institutions under KamphaengPhet Primary Educational Service Area Office 2 

ศรีประไพ นิลสุ่ม1 ปรีชา ปัญญา 2 และ ขวัญดาว แจ่มแจ้ง3 
1การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทรศัพท์ 0-8170-7166-4 อีเมล sadflower9@gmail.com 

2คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทรศัพท์ 0-8138-6700-7 

3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทรศัพท์ 0-8943-8642-8 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครูในสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา 4) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
แบ่งการด าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และขั้นตอนท่ี 2 แหล่งข้อมูลคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้คือ 
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

ผลการวิจัย  
1.  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านคุณลักษณะ

บุคลิกภาพทั่วไป และคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน ภาพรวม อยู่ระดับมากที่สุด 
2.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่าทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด   
3.  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพทั่วไปกับความพึงพอใจ

ของครูในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงานกับความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

4.  แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพ และคุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์
กับงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มี
คุณภาพ และมีการจัดท าระบบนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพของผู้บริหาร  
ค าส าคัญ :  คุณลักษณะของผู้บริหาร,  ความพึงพอใจ  

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to study characteristics of administrations 2) to study the 

teacher's performance satisfaction in educational institutions and 3) to study relations between characteristics 
of administrators and the teacher's performance satisfaction in educational institutions. 4) The guidelines for 
developing characteristics of administrators in relation to teacher's performance satisfaction in educational 
institutions as perceived. The research had 2 stags. In the first stage, the samples of the research were 333 
teachers. The instrument used in this study was questionnaire. The statistics used were percentage, mean and 
standard deviation. In the second stage, the informants of the research were 17 experts. The research 
instrument employed was Content analysis. 

The results of the study were as follow: 
1.  The characteristics of administrators under Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 

Office 2. General personality trait was found that in the highest level, the task-related personality trait was in 
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the highest level and the performance trait satisfaction was found that the performance satisfaction was in the 
highest level. 

2.  The satisfaction of teacher's performance in educational institutions Under Kamphaeng Phet 
Primary Educational Service Area Office 2 (performance trait) was found that the teachers' performance 
satisfaction was in the highest level. The satisfaction of teacher's performance in educational institutions under 
Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2 (performance condition trait) was found that the 
teachers' performance satisfaction was in the highest level and The satisfaction of teacher's performance in 
educational institutions underKamphaengPhet Primary Educational Service Area Office 2 (performance 
advancement trait) was found that the teachers' performance satisfaction was in the highest level  

3.  The correlation coefficient between the characteristics of administrators (general personality trait) 
with the satisfaction of teacher's performance under Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 
2 was positive correlation and statistically significant at 0.01 level. The correlation coefficient between the 
characteristics of administrators (task-related personality trait) with the satisfaction of teacher's performance 
under Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2 was positive correlation and statistically 
significant at 0.01 level.   

4.  The guideline for developing the characteristics of the administrators (both general personality 
trait and task-related personality trait) under Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2 are to 
provide a developing the characteristics of administrators project for increasing the administrators quality and 
to provide supervision, monitoring and evaluation system for the quality of the administrators.  
Keywords :  Characteristics of Administrators, Satisfaction   

 
1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 การบริหารการศึกษาเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหาร ที่จะต้องร่วมมือกันในการด าเนินการจัดกิจกรรม โดยใช้ปัจจัย

การบริหาร อันได้แก่ คน เงิน วัสดุ และการบริหารจัดการ มาด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงาน การแสดงออกซึ่งคุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียนมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนจะไม่ได้รับ
ความส าเร็จในการบริหารงานตามเป้าหมาย ถ้าหากผู้บริหารไม่มีภาวะผู้น าไม่มีคุณลักษณะที่ดี   (บุญธรรม ไวยมิตรา, 2553 : 1-2) 

 จากการประเมินคุณภาพของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จ านวนมาก (ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2, 2555 : 49) ซึ่งในมุมมองการการบริหารที่ดี ถ้าการบริหารที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้
มาตรฐานอื่น ๆ ผ่านไปด้วย และการที่จะท าให้การบริหารดังกล่าวข้างต้นประสบผลส าเร็จ ผู้บริหารจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี และได้รับความร่วมมือจากครูในสถานศึกษา การสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอน 
และความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2   

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
 1.2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 2 
 1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

http://www.onesqa.or.th/
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 1.2.4 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการวิจัยเพื่อศึกษา แนวทางพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
ตามขอบเขตของ DuBrin (1998 : 24-33) ซึ่งกล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหาร (Personality Trait of Leaders) แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
คือ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป (General personality trait) และคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน (Task-related 
personality trait)   

 1.3.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
      ประชากร คือ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 

2555 จ านวน 2,534 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากประชากร จ านวน 333 คน  
   การวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่า 10 ปีสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 17 คน 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้ มีการด าเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1  
1)  ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ประชากรคือ 
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2,534 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากกลุ่ม
ประชากร จ านวน 333 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert Type 
Scale) และแบบสอบถามปลายเปิดโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย (Mean) .  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ประชากรคือครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 2,534 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากกลุ่มประชากร จ านวน 333 คน น าข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพการท างาน และด้านความก้าวหน้า
ในงาน มาหาความสัมพันธ์กัน การวิเคราะห์ข้อมูลน าผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครู มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)  

ขั้นตอนที่ 2  หาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) แหล่งข้อมูล
คือผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้
ได้แก ่แบบบันทึกประเด็นการจัดสนทนากลุ่ม แบบ Focus Group Discussion  และแบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่มแบบ Focus 
Group Discussion วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
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3.  สรุปผลการวิจัย  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์

การท างาน 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 227 คน คิดเป็น

ร้อยละ 67.76  จ าแนกตามอายุ พบว่า อายุ 40-49 ปี มีมากที่สุด จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 40.84 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 59.45 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า 
มีประสบการณ์การท างาน 6-14  ปี มากที่สุด จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 

1) ด้านคุณลักษณะบุคลิกภาพทั่วไป (General personality trait) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.05, S.D. = 0.65) 
เมื่อพิจาณารายด้าน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่สุดคือ สามารถพูดในที่สาธารณะได้ดี (   = 4.34, S.D. = 0.60) 

2) ด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน (Task-related personality trait) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.10, S.D. = 0.66) 
เมื่อพิจาณารายด้าน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่ารายการอื่นๆ คือ มีความรอบรู้ ทันเหตุการณ์  (   = 4.22, S.D. = 0.62) 

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2  

1) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.22, S.D. = 0.67) และเมื่อพิจาณารายด้าน
พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับมากทุกด้าน โดยมี 3 ล าดับแรก ดังนี้ มีการให้โอกาสรับผิดชอบงานและมีอิสระในการปฏิบัติงาน (   = 4.34, 
S.D. = 0.57) มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ (   = 4.26, S.D. = 0.71) และมีการจัดให้
บุคลากรรับผิดชอบงานตามความเหมาะสมแก่หน้าที่และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (   = 4.25, S.D. = 0.69) 

2) ด้านสภาพการท างานพบว่า  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.11, S.D. = 0.66) และเมื่อพิจาณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ย
ระดับมากทุกด้าน โดยมี 3 ล าดับแรก ดังนี้ มีจัดให้มีห้องท างานเป็นสัดส่วนและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพียงพอในการปฏิบัติงาน (   = 4.22, S.D. = 0.69) ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส าคัญๆ ความมีอิสระในการเลือกวิธีการ
ท างานตามต้องการ (   = 4.20, S.D. = 0.68) และ มีการอ านวยความสะดวก มีอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานเพียงพอ (   = 4.16, 
S.D. = 0.66)  

3) ด้านความก้าวหน้าในงาน พบว่า ภาพรวม ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (   = 4.14, S.D. = 0.66) และเมื่อพิจาณา
รายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับมากทุกด้าน โดยมี 3 ล าดับแรก ดังนี้ มีการส่งเสริม สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 
เสียสละ อุทิศตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (   = 4.24, S.D. = 0.66) ได้รับ
การฝึกอบรมและสัมมนาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (   = 4.22, S.D. = 0.69) และได้รับประโยชน์และประสบการณ์
มากขึ้นจากการท างาน(   = 4.20, S.D. = 0.68)  

ตอนที ่4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

 
ตารางที่ 1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพทั่วไป (General personality trait) กับความพึงพอใจของ

ครูในการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  

ตัวแปร 
ความสัมพันธ์ 

คุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพทั่วไป (General personality trait) 
(A1) 

ความพึงพอใจของครู 

A1 
X1 

1.000 .978** 
1.000 
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 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพทั่วไป 
(General personality trait) กับความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ตารางที่ 2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน (Task-related personality trait) 

กับความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  

ตัวแปร 

ความสัมพันธ์ 
คุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน     (Task-related 

personality trait) 
(A2) 

ความพึงพอใจของครู 

A2 
X2 

1.000 .910** 
1.000 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพ

ที่สัมพันธ์กับงาน (Task-related personality trait) กับความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่น าเสนอแนวทาง 
การพัฒนาคุณลักษณะพฤติกรรมการบริหาร สรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

1)  คุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพทั่วไป (General personality trait) 
 1.1) ผู้บริหารควรมีการปรับบุคลิกภาพทั่วไป เช่น การแต่งกายให้ดูภูมิฐาน การพูดจาให้มีหลักเกณฑ์ น่าเช่ือถือ 
 1.2) ผู้บริหารควรมีความหนักแน่นในการบริหารงาน มีการสั่งงานและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด อย่างไม่เป็น

ทางการ เช่น การสอบถามความคืบหน้า ปัญหา การปฏิบัติงานเป็นระยะ 
 1.3) ผู้บริหารควรมีอารมณ์ขัน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 
2) คุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน (Task-related personality trait) 
 2.1) ผู้บริหารมีความกล้าหาญและออกรับแทนผู้ใต้บังคับบัญชา 
 2.2) ผู้บริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 2.3) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนมากกว่างานภายนอก 
3.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ควรมีการจัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหาร 

เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณภาพ  
4.  ควรมีการจัดท าระบบนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพของผู้บริหาร เพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้บริหารมีคุณภาพต่อไป 

4.  อภิปรายผลการวิจัย  
การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่อภิปรายข้อมูล ดังนี้ 
4.1 ผลจากการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

เขต 2 
 ด้านบุคลิกภาพทั่วไป (General personality trait) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณลักษณะ ด้านบุคลิกภาพทั่วไป 

(General personality trait) ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง สามารถพูดในท่ี
สาธารณะได้ดี ท้ังนี้เนื่องมาจากการผู้บริหารในปัจจุบันเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาคุณลักษณะที่ดี ประกอบกับผู้บริหาร
รุ่นใหม่มีอายุน้อย สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของผู้วิจัยที่พบว่า ผู้บริหารที่มีมี อายุ 30-39 ปี มีถึงร้อยละ 33.43 นอกจากนี้ผู้บริหาร
ยังมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีการให้เกียรติการผู้อื่นท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหาร 
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มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ ประจวบ  พลอยละออง (2548) ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษากระบี่ พบว่าผู้บริหารมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานมากที่สุด  
  ด้านคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน (Task-related personality trait) พบว่า ภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษา
มีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน (Task-related personality trait) ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ผู้บริหารมีความรอบรู้ ทันเหตุการณ์ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารได้ให้ความส าคัญต่อเหตุการณ์เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าปัจจุบันเหตุการณ์
ต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การรับรู้ข้อมูลต่างๆ จึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการบริ หาร และผู้บริหาร
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 มีนโยบาย
ให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีได้ และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนรู้ 

4.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่า ภาพรวม มีครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจาณารายด้าน

พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยผู้บริหาร มีการให้โอกาสรับผิดชอบงานและมีอิสระในการปฏิบัติงาน ครูมีความพึงพอใจ
มากที่สุด เนื่องจากเป็นการให้ครูได้แสดงความสามารถของตนเอง มีความคิดเป็นของตนเองที่ไม่ได้อยู่ตามค าสั่งของผู้บริหารเท่านั้น 
สอดคล้องกับประจวบ พลอยละออง (2548) ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากระบี่ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ พบว่า ผู้บริหาร
เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีอิสระในการท างานมากท่ีสุด ส่งผลให้ผู้ร่วมงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับ บุญธรรม ไวยมิตรา (2553) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 และเขต 2 พบว่า ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด้านสภาพการท างาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  

 ด้านสภาพการท างาน พบว่า ภาพรวม มีครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจาณารายด้านพบว่า 
มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยผู้บริหารจัดให้มีห้องท างานเป็นสัดส่วนและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวก เพียงพอในการปฏิบัติงาน ท าให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส าคัญๆ มีอิสระในการเลือกวิธีการท างานตาม
ต้องการ และบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ สอดคล้องกับ กานดา จันทร์แย้ม (2546) ผู้น าที่ดีมีการใช้อิทธิพลหรืออ านาจที่มีอยู่ใน
การชักน า หรือโน้มน้าวให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การหรือกลุ่มของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้ปฏิบัติ
หน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์การ 

 ด้านความก้าวหน้าในงาน พบว่า ภาพรวม มีครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจาณารายด้าน
พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ทั้งนี้เนื่องจาก
เป็นการส่งเสริมในทางบวกที่ให้ครูสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นและมีความหน้าในงานที่ท า ส่งผลต่อขวัญ
ก าลังใจในการท างาน บุญธรรม ไวยมิตรา (2553) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
ตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  1 
และเขต 2 พบว่า ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 มีความพึงพอใจด้านความก้าวหน้า
ในต าแหน่ง สอดคล้องกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2547) ที่กล่าวถึงหน้าที่ของผู้บริหาร คือการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพให้ครู
จะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพทั่วไป (General 
personality trait) กับความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน (Task-related personality 
trait) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แสดงให้เห็นว่า ครูมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้บริหารทั้ง 2 ด้าน ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจุบัน ผู้บริหารได้มีการพัฒนาและ
ปรับรูปแบบการบริหารให้บุคลากรในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ปัญหาต่างๆ ได้มีการพยายามแก้ไขให้มากข้ึน ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมีแนวโน้มในทางบวกมากขึ้น สอดคล้องกับ ศุภกิจ  สานุสัตย์ (2546) ได้วิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โดยภาพรวม
พบว่า ครูผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีน าเสนอแนวทาง 
การพัฒนาคุณลักษณะพฤติกรรมการบริหารโดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ควรมีการจัดท า
โครงการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณภาพ ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพท่ัวไป 
(General personality trait) และคุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน (Task-related personality trait) 
โดยผู้บริหารควรมีลักษณะ เบื้องต้น ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาผู้บริหารสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการปฏิบัติงาน 
เข้าใจในบทบาทของตนเองส่งผลถึงการยอมรับผู้บริหารท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานของครูในโรงเรียนเพิ่มขึ้นได้ สอดคล้องกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2547) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งถือว่ามีความส าคัญต่อการบริหารงานเพราะบทบาท
เป็นความคาดหวังของบุคคลอื่น ผู้บริหารกระท า และความมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานการที่ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตน และเข้าใจตรงกับคนอื่นคาดหวังด้วย ผู้บริหารจึงต้องพัฒนา
ตนเองความรู้ระเบียบ กฎหมาย กรอบนโยบายของงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ และมีคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี สามารถ
แสดงบทบาทและหน้าที่ออกมาให้ประจักษ์ชัด โดยใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญา อารมณ์ และบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมจึงจะ
ท าให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการจัดท าระบบนิเทศ ติดตามและประเมิน
คุณภาพของผู้บริหาร เพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
5.  กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาให้ค าปรึกษาและแนะน าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
อย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.ปรีชา  ปัญญา ซึ่งเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านดังปรากฏชื่อในงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือในการท าวิจัย รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร และคณะครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ทุกท่านที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ที่ช่วยเป็นก าลังใจ สนับสนุนช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าได้ท าวิจัยจนส าเร็จลุล่วงตามความประสงค์ 

คุณความดีที่ได้สร้างสมจากการท างานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มี
พระคุณทุกท่านที่ให้การอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนให้เกิดสติปัญญา ความรู้ และเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใฝ่รู้ต่อไป 
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ผลของการใช้กิจกรรมการอ่านร่วมกันที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของเด็กอนุบาลชั้นปีท่ี 2 
The Effect of Shared Reading Activities on the Vocabulary Reading Ability 

of the Second  Year  Preschoolers 
ศิรินทรา  ทองค า 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0933606422 
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บทคัดย่อ 
การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนเป็นนโยบายส าคัญของชาติและควรปลูกฝังตั้งแต่เด็กอยู่ในวัยเยาว์ การอ่านร่วมกัน

เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กรักการอ่านได้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถ
ด้านการอ่านค าศัพท์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการอ่านร่วมกัน และ 2) เปรียบเทียบความสามารถ
ด้านการอ่านค าศัพท์ของเด็กอนุบาลช้ันปีที่ 2 หลังการใช้กิจกรรมการอ่านร่วมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง กลุ่มตัวอย่าง คือ 
เด็กอนุบาลช้ันปีที่ 2 อายุระหว่าง 5-6 ปี จ านวน 20 คน แยกออกเป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 10 คน ซึ่งได้มาจากการแยกเพศ
แล้วและสุ่มอย่างง่ายจากโรงเรียนบ้านหนองโรง  ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันส าหรับเด็กอนุบาลช้ันปีที่ 2  จ านวน 25 แผน และแบบทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์  จ านวน 30 ข้อ ส าหรับเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

ผลการวิจัยพบว่า  
1.  ความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ การอ่านค าที่คุ้นเคย  

การรู้จักค าศัพท์  การอ่านค าโดยใช้รูปภาพในการคาดเดา การจ าแนกความเหมือนของค าศัพท์  และการรู้จักค าที่มีพยัญชนะต้น
เหมือนกัน  หลังการใช้กิจกรรม  มีค่าสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

2.   ความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างเพศชายและหญิงโดยรวมหลังการใช้
กิจกรรมการอ่านร่วมกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการอ่านค าที่คุ้นเคย  
การอ่านค าโดยใช้รูปภาพในการคาดคะเน การจ าแนกความเหมือนของค าศัพท์  และการรู้จักค าที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน  หลังการ
ทดลองของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการรู้จักค าศัพท์ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยค่าเฉลี่ยของเพศหญิงมีค่าสูงกว่าเพศชาย 

ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการอ่านร่วมกันสามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของเด็ก
อนุบาลช้ันปีที่ 2 ได้ และเพศหญิงมีความสามารถด้านการรู้จักค าศัพท์สูงกว่าเพศชาย ดังนั้นครูอนุบาลจึงควรน ากิจกรรมการอ่าน
ร่วมกันไปใช้ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจการอ่านร่วมกัน และเน้นการรู้จักค าศัพท์ของเพศชายมากขึ้น 
ค าส าคัญ :  กิจกรรมการอ่านร่วมกัน, ความสามารถด้านการอ่านค าศัพท,์ เด็กอนุบาล 

Abstract 
Love of reading habit of the children is an important policy of our nation. and should be implanted 

when they are very  young .Shared reading is   an innovation for developing their love of reading habit. 
Therefore, the purposes of this study were to: 1) compare the vocabulary reading ability of the second year 
preschoolers before and after participating in shared reading activity, and 2) compare the vocabulary reading 
ability between male and female second year preschoolers after participating in the shared reading activity. 
The sample were twenty second year preschoolers, aged 5-6 years, divided into ten males and ten females by 
using simple random sampling with gender dividing at Ban Nongrong School, Kaokrapook Subdistrict, Thayang 
District, Phetchaburi Province, in the second semester of the academic year 2014. The instruments used in this 
study were 24 plans of shared reading activities for the second year preschoolers and vocabulary reading 
ability test of 30 items with the reliability value of 0.91. The statistics used in the study were t-test and analysis 
of covariance.  
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The results were as follows:  
1. The overall vocabulary reading ability of the second year preschoolers and in each aspect, 

including reading familiar words, recognizing the vocabulary, reading words by using pictures  for  guessing, 
classifying similarities of vocabularies, and recognizing words with the same initial consonants after participating 
in the share reading activities, were significantly higher than before at the level of 0.01.  

2. The overall vocabulary reading ability of male and female second year preschoolers after 
participating in the shared reading activities was not significantly different. When considering each aspect, it was 
found that reading familiar words, reading words by using pictures for guessing, classifying similarities of 
vocabularies, and recognizing words with the same initial consonants of males and females after participating 
in the activities were not significantly different; whereas the aspect of recognizing the vocabulary of them was 
significantly different at 0.05 level with a higher mean score of females.  

The results of this study indicated that the shared reading activities could develop vocabulary reading 
ability of the second year preschoolers and the females had better development in recognizing the vocabulary 
than males. Therefore, the preschooler teachers should use shared reading activities by using a variety of 
techniques to develop vocabulary reading ability of the children and focusing more on males’ vocabulary 
recognition.  
Keywords  : Shared reading, Vocabulary Reading Ability, Preschoolers 
 
1.  บทน า    

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย  
 การเรียนรู้ภาษาของเด็กนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เด็กจะเรียนรู้ภาษาได้เร็วเกิดจาก

กระบวนการคิดตามล าดับขั้นจากปฏิกิริยาการตอบสนอง  โดยกระบวนการเริ่มเรียนอย่างไม่มีกฎเกณฑ์  รู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งต่าง ๆ และบุคคลใกล้ตัว   ในลักษณะที่เลียนแบบ  และจากการปฏิบัติแบบลองผิดลองถูก  และเมื่อได้รับแรงเสริมประกอบเข้า
ด้วยกัน  เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ภาษา  เป็นการเช่ือมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม  จะท าให้เด็กมี
พัฒนาการทางภาษาได้ดียิ่งขึ้น  โดยองค์ประกอบความพร้อมในการเรียนภาษานั้น  ประกอบไปด้วยความพร้อมด้านร่างกาย  
อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมไปถึงอายุ เพศ และประสบการณ์ทางภาษา นอกจากนั้นเด็กจะต้องมีความสนใจที่จะเรียนรู้ มีแรงจูงใจ  
รู้จักทิศทาง  มีความสามารถด้านการฟังและการรับรู้ทางสายตา องค์ประกอบเหล่านี้นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ภาษา
ของเด็ก และการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นรากฐานในการเตรียมความพร้อม  เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตและพื้นฐานส าหรับวัย
ต่อไป  ช่วงอายุของเด็กปฐมวัย  คือ  อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ซึ่งมีความส าคัญมาก  ช่วงวัยที่เด็กเรียนรู้ได้สูงสุดคือช่วง 0 – 3 ปี 
และช่วงรองลงมาคือ 3 – 6 ปี  ซึ่งเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นที่จะเรียนรู้จดจ าสิ่งต่าง ๆ (ศุภวรรณ  ฤทธิคุปต์, 2550 : 24) 

 ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เราจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ด้านการอ่าน ซึ่งการพัฒนาการอ่านของเด็กสามารถท าได้
ตลอดเวลา เด็กท่ีมีโอกาสหรือเห็นตัวหนังสือมากย่อมมีโอกาสพัฒนาด้านการอ่านได้รวดเร็ว (นภเนตร ธรรมบวร, 2549 : 21) 
การปลูกฝังเด็กให้มีความรู้สึกที่ดีต่อหนังสือและการอ่าน โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกหนังสืออ่านเองเพื่อให้เกิดความสนใจในการอ่าน 
ซึ่งจะเป็นการค่อยซึมซับการอ่านอย่างเป็นธรรมชาติ และการอ่านค่อยๆปรากฏออกมาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในแง่พฤติกรรม
การอ่าน การหยิบจับหนังสือ การใช้สายตาจากซ้ายไปขวา การมองแล้วบรรยายภาพตามจินตนาการ ดังนั้นควรเริ่มต้นปลูกฝัง
การอ่าน โดยพยายามท าให้บรรยากาศเป็นทางบวก  เพราะการอ่านเป็นการเพิ่มภาษาให้กับเด็กได้มาก ซึ่งถ้าได้กระท าเป็นเวลา
ต่อเนื่องกันเด็กจะติดเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจ าวัน  (ทิพากร บุญยกุลศรีรุ่ง, 2548 : 13) 

 แม้ว่าช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่มีทักษะการอ่านเป็นสิ่งท าได้ยากเพราะเด็กต้องจ าค าต้องออกเสียงสะกดค าซึ่งเกิน
ความสามารถของเด็ก แต่สิ่งที่เด็กปฐมวัยท าได้คือ การสร้างความรักในการอ่าน ไม่จ าเป็นต้องอ่านได้ เพียงแต่รักที่จะอ่านและรัก
หนังสือเป็นการเพียงพอแล้วส าหรับเด็กปฐมวัย แต่การสร้างรากฐานนิสัยรักการอ่านแก่เด็กปฐมวัยเป็นงานของผู้ปกครองที่ส าคัญ
มากกว่าการท าให้เด็กรักการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านได้นั้นพ่อแม่เป็นครูคนแรกที่มีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุด (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 
2551 : 19) 
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 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นการกระท าเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจในการอ่านเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการอ่าน 
เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน พยายามพัฒนาการอ่านของตนถึงระดับการอ่านเป็นและอ่านจนเป็นนิสัย ซึ่งมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
เร้าใจ ให้เกิดความอยากอ่านหนังสือจูงใจ ให้เกิดความพยายามที่จะอ่านให้แตกฉาน เพื่อจะได้รู้เรื่องราวอันน่ารู้ น่าสนุกกระตุ้น 
แนะน า ให้อยากรู้อยากเห็น เรื่องราวต่างๆ ที่มีอยู่ในหนังสือมากมายหลายอย่าง อยากมองดูให้รู้รอบและรู้ลึกซึ้ง เปิดความคิดให้
กว้าง เมื่ออ่านเรื่องหนึ่งแล้วก็อยากอ่านอีกเรื่องหนึ่งต่อไป มีความรู้สึกว่าการอ่านเป็นกิจกรรมประจ าวันที่จะขาดเสียมิได้สร้าง
บรรยากาศการอ่าน ขึ้นในบ้าน ในโรงเรียน และในสังคม นอกจากกิจกรรมจะเร้าใจ จูงใจให้อ่าน และกระตุ้นให้เกิดความคิดให้กว้าง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 : 7) 

 กิจกรรมการอา่นร่วมกัน (shared reading) นับว่าเป็นเทคนิคการอ่านหนังสือประเภทหนึ่งเป็นกิจกรรมที่ครูอ่านไปพร้อม
กับเด็ก  ดังนั้นหนังสือที่ใช้จึงมักเป็นหนังสือเล่มใหญ่ (big book) ซึ่งครูจะต้องคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของ
เด็ก  โดยมีขั้นตอนในการอ่านร่วมกันซึ่งครูแนะน าการอ่านในกลุ่มใหญ่ ใช้หนังสือเล่มใหญ่เห็นชัดเจนทั่วกัน ครูกับเด็กๆได้อภิปราย 
ซักถาม สนทนาถึงเรื่องราวที่ได้อ่านร่วมกัน มีการคาดเดาเนื้อหาล่วงหน้า  ในระหว่างการท ากิจกรรมการอ่านร่วมกัน เด็กจะมุ่งความ
สนใจไปยังรูปภาพก่อน แล้วฟังเนื้อเรื่องเพื่อคาดคะเน  ค้นหาความหมาย การอ่านค าที่คุ้นเคย  การรู้จักค าศัพท์ การจ าแนกความ
เหมือนของค าศัพท ์ และสามารถรู้จักค าที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันได้ (นิตยา  ประพฤติกิจ, 2551 : 4) 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก  และควรจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยโดยเฉพาะ การจัดกิจกรรมการอ่านหนังสือเล่มใหญ่ร่วมกัน  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัย
เรื่องผลของการใช้กิจกรรมการอ่านร่วมกันที่มีต่อความสามารถทางด้านการอ่านค าศัพท์ของเด็กอนุบาลช้ันปีที่ 2  เพื่อเป็นข้อมูลและ
แนวทางส าหรับครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในการ จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของ
เด็กปฐมวัยต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1.2.1  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม

การอ่านร่วมกัน 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของเด็กอนุบาลช้ันปีที่ 2 หลังการใช้กิจกรรมการอ่านร่วมกัน

ระหว่างเพศชายและเพศหญิง 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย  
 1.3.1  ประชากร ได้แก่ เด็กอนุบาลช้ันปีท่ี 2  อายุระหว่าง 5-6 ปี จ านวน 25 คน ของโรงเรียนบ้านหนองโรง ต าบลเขากระปุก  

อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กอนุบาลช้ันปีที่ 2  อายุระหว่าง 5–6 ปี
จ านวน 20  คนแยกออกเป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 10 คน  ของโรงเรียนบ้านหนองโรง ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้จากการแยกเพศแล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับ
ฉลากจากประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้

 1.3.2  ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการอ่านร่วมกันส าหรับเด็กอนุบาลช้ันปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านหนองโรง  
และเพศของเด็ก  และตัวแปรตามได้แก่  ความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ ประกอบด้วย การอ่านค าที่คุ้นเคย การรู้จักค าศัพท์  
การอ่านค าโดยใช้รูปภาพในการคาดคะเน การจ าแนกความเหมือนของค าศัพท์  และการรู้จักค าที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน 

 1.3.3  ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองการวจิัยในครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ ๆ ละ  5 ครั้ง ๆ ละ 20 นาที 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย   
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย  ดังนี้   
 2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและความสามารถด้านการอ่าน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางการอ่านของเด็ก
ปฐมวัย ความแตกต่างระหว่างเพศกับความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของเด็กปฐมวัย  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติและการอ่านร่วมกัน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติการเลือกหนังสือส าหรับเด็ก
ประกอบการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกัน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กอนุบาลช้ันปีที่ 2 อายุระหว่าง 5-6 ปี จ านวน 25 คน ของโรงเรียนบ้านหนองโรง  
ต าบลเขากระปุก  อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กอนุบาลช้ันปีที่ 2  



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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อายุระหว่าง 5–6 ปีจ านวน 20 คน แยกออกเป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 10 คน ของโรงเรียนบ้านหนองโรง ต าบลเขากระปุก  
อ าเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้จากการแยกเพศแล้วสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลาก 
(Random Sampling) จากประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้
 2.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือ 2 ชนิด คือ แผนการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันส าหรับเด็กอนุบาล
ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 25 แผน ซึ่งสร้างและพัฒนาโดยผู้วิจัย และแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ จ านวน 30 ข้อ ส าหรับ
เด็กอนุบาลช้ันปีท่ี 2 ซึ่งสร้างและพัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย 
 2.4   การสร้างเครื่องมือ  การหาค่าความตรงตามเนื้อหาของกิจกรรมและแบบทดสอบ  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  (Index of Item – Objective  Congruence – IOC) ตามสูตรของโรวิเนลลี่ และแฮมเบิลตัน 
(Rowinelli and Hambleton, 1977อ้างถึงใน พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2548 : 150) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบความสามารถ
ด้านการอ่านค าศัพท์ของเด็กอนุบาลช้ันปีที่ 2 โดยใช้สูตรของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) สูตรที่ 20 (KR-20)  (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545) 
 2.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ช่วงก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre- test) โดยน าแบบทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่านค าศัพทไ์ปทดสอบกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม จ านวน 20 คน ใช้เวลาทดสอบประมาณ 30 นาที โดยให้เด็ก
ที่เหลืออีก 5 คน ได้รับการดูแลท ากิจกรรมตามปกติจากครูประจ าช้ันตลอดการทดลอง  ช่วงท าการทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการทดลอง
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 20 นาที ซึ่งท าการสอนทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ  
พฤหัสบดี และศุกร์ วันละ 1 แผน รวมทั้งสิ้น 25 แผน ในช่วงเวลาตั้งแต่ 09.30-9.50 น. ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 
5  ธันวาคม  2557  และช่วงหลังการทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม 
และน าคะแนนความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนการทดลอง (Pre-test) และหลังการทดลอง (Post-test) 
ไปท าการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่าง เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 2.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์
ของเด็กอนุบาลช้ันปีท่ี 2 โดยรวมและรายด้านก่อนและหลังการทดลอง เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t- test แบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระ
แก่กัน (t - dependent) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์หลังการ
ทดลองของเด็กอนุบาลช้ันปีที่ 2 ระหว่างเพศชายและหญิง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance – 
ANCOVA) ซึ่งก าหนดให้คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเป็นตัวแปรปรวนร่วม (Covariates) 
3.  ผลการวิจัย   
 3.1  ความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของเด็กช้ันอนุบาลปีที่ 2 โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ การอ่านค าที่คุ้นเคย การรู้จัก
ค าศัพท์  การอ่านค าโดยใช้รูปภาพในการคาดเดา การจ าแนกความเหมือนของค าศัพท์  และการรู้จักค าที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน
หลังการใช้กิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 3.2  ความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของเด็กช้ันอนุบาลปีที่ 2 โดยรวมหลังการใช้กิจกรรมการอ่านร่วมกัน เพศชายและเพศ
หญิงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการอ่านค าที่คุ้นเคย การอ่านค าโดยใช้
รูปภาพในการคาดเดา การจ าแนกความเหมือนของค าศัพท์  และการรู้จักค าที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน หลังการทดลองของเพศชาย
และเพศหญิงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการรู้จักค าศัพท์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.05  โดยค่าเฉลี่ยของเพศหญิงมีค่าสูงกว่าเพศชาย 
4.  อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการอ่านร่วมกันที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของเด็กอนุบาลช้ันปีที่ 2 สามารถอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 4.1  ความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ การอ่านค าที่คุ้นเคย การรู้จัก
ค าศัพท์ การอ่านค าโดยใช้รูปภาพในการคาดคะเน การจ าแนกความเหมือนของค าศัพท์ และการรู้จักค าที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน  
หลังการใช้กิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า
การจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกัน ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้นสามารถพัฒนาด้านการอ่านค าศัพท์ของเด็กอนุบาลช้ันปีที่ 2 ได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
ครูได้ใช้หนังสือเล่มใหญ่เรื่องต่างๆ จ านวน 5 เรื่องที่มีภาพและเนื้อเรื่องน่าสนใจ ได้แก่ ราชสีห์ขนปุยกับหนูจี๊ดตัวจ้อย กระต๊าก  
กระต๊าก กุ๊กไก่ปวดท้อง  ครอบครัว หึ่งหั่ง และข้าวไข่เจียว เดี๋ยวเดียว อร่อยจัง ส าหรับการสอน 5 สัปดาห์ๆ ละ 5 วันๆ ละ 1 คาบๆ ละ  
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20 นาที  โดยมีขั้นตอนที่นิตยา ประพฤติกิจ (2557) ได้แนะน าไว้ดังนี้ คือ ครูได้กระตุ้นด้วยการสนทนาเกี่ยวกับหน้าปก และอ่านช่ือ
เรื่องของหนังสือเล่มใหญ่แต่ละเรื่อง  แล้วช้ีที่รูปภาพชวนให้เด็กสังเกตศิลปะบนหน้าปก พร้อมกับช้ีค าไปด้วย พร้อมฝึกอ่านค า  
ที่คุ้นเคยให้เด็กนักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดการอ่านนิทานในแต่ละเรื่อง โดยตั้งค าถามว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนบ้าง  
หรือนักเรียนชอบตัวละครตัวไหน  เพราะอะไรไม่ชอบตัวไหน เพราะอะไร และนักเรียนอยากเป็นตัวละครตัวไหน รวมทั้งให้เด็กแสดง
ท่าทางประกอบการเล่านิทานไปจนจบเรื่อง และทบทวนการอ่านค าศัพท์ทั้งหมดที่ผ่านมาโดยใช้บัตรค าให้เด็กอ่านทีละค า 
เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ในด้านต่างๆ เช่นการอ่านค าที่คุ้นเคย การรู้จักค าศัพท์ 
การอ่านค าโดยใช้รูปภาพในการคาดเดา การจ าแนกความเหมือนของค าศัพท์ และการรู้จักค าที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน ท าให้เด็กมี
ความตื่นเต้นกับวิธีการสอนใหม่ของครูจึงมีความสนใจการท ากิจกรรมทุกกิจกรรมตลอดการทดลอง ซึ่งท าให้หลังจากการท ากิจกรรม
การอ่านร่วมกันแล้วนักเรียนมีความสามารถในการอ่านค าศัพท์สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ นันทะศรี (2552) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่องรายงานการพัฒนาหนังสือนิทานเล่มใหญ่ (Big Book) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และพัฒนาทักษะ
ทางภาษา (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน) ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการและพัฒนาทักษะทางภาษา ส าหรับเด็กปฐมวัยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของมัชฌิมา สืบพงษ์ (2551) ที่ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันที่มีต่อทักษะการอ่านในเด็ก
ปฐมวัย  พบว่า คะแนนทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาถึงทักษะการอ่านในแต่ละด้านได้แก่ การอ่านค าที่คุ้นเคย ความสามารถในการรู้จักค าศัพท์ การอ่านค าโดยใช้รูปภาพ
ในการคาดคะเน การจ าแนกความเหมือนของค าศัพท์ และการรู้จักค าที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน พบว่า เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทักษะการอ่านทั้ง 5 ด้านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยนีแมน (Neuman et al. 1990) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของศูนย์เล่นอิสระให้เป็นการเล่นสมมุติ 4 เรื่อง คือ 
ที่ท าการไปรษณีย์ ห้องสมุด ส านักงานและห้องครัว โดยเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา การอ่านและการเขียนเช่น 
หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ป้ายข้อความภาษาเขียนต่างๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา เป็นต้น เข้าไปในการเล่นและการสังเกตพฤติกรรม
พบว่าเด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการอ่านการเขียนในระหว่างเล่นเพิ่มสูงมากขึ้น และช่วยให้เด็กมีการติดต่อ มีการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นมากขึ้นอกด้วย จึงสรุปได้ว่าในการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพร้อมด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย การจัด
สภาพแวดล้อมทางภาษาและการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ทางการอ่าน ส่งผลต่อพัฒนาการอ่านของเด็กช่วยให้เด็กมี
ความสามารถหรือความสนใจในการอ่านสูงขึ้น 
 4.2  ความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2  โดยรวมหลังการใช้กิจกรรมการอ่านร่วมกันระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการอ่านค าที่คุ้นเคย  การอ่าน
ค าโดยใช้รูปภาพในการคาดเดา  การจ าแนกความเหมือนของค าศัพท์ และการรู้จักค าที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน  หลังการทดลอง
ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการรู้จักค าศัพท์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยค่าเฉลี่ยของเพศหญิงมีค่าสูงกว่าเพศชาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นด้านการรู้จัก
ค าศัพท์ ซึ่งเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย  แสดงว่านักเรียนทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความสามารถใกล้เคียงกัน ซึ่งมีเพียงหนึ่งด้านพบว่า
แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีค่าสูงกว่าเพศชาย ซึ่งจากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่านักเรียนผู้หญิงให้ความสนใจช่วงระหว่างการท า
กิจกรรมด้านการรู้จักค าศัพท์มากกว่านักเรียนชาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา มานะวาณิชเจริญ (2551) ได้กล่าวว่า
ความแตกต่างทางเพศก่อให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันหรือไม่ซึ่งเป็นค าถามที่มาจากความคิดเห็นในอดีตที่เข้าใจว่า 
เด็กหญิงมีระดับสติปัญญาที่ต่ ากว่าเด็กชาย การวิจัยหลายครั้ง ไม่พบความแตกต่าง  แต่มีความแตกต่างของความสามารถในการรับรู้
เฉพาะอย่าง (Specific cognitive) เช่น เด็กหญิงมักท าคะแนนได้สูงกว่าเด็กชาย จากการทดสอบความแตกฉาน (Fluency) ในการใช้
และการจ าค าพูด ตลอดจนความเข้าใจในการอ่านและเขียนภาษา ส่วนเด็กชายมักท าคะแนนได้สูงกว่าเด็กหญิง จากการทดสอบ
ความสามารถในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับแนวคิดของกรมสุขภาพจิต (2549) กล่าวว่าการศึกษาเพื่อยืนยัน
ความแตกต่างกันในเชิงความสามารถของสมอง ซึ่งข้อจ ากัดบางเรื่องผู้หญิงซึ่งความเคยชินกับการที่ตัวเองมีความสามารถ
ในการจัดการในเรื่องต่างๆ และเรียนรู้เรื่องภาษาได้อย่างรวดเร็ว มีทักษะด้านความจ าที่เหนือกว่าเพศชายได้อย่างเป็นจินตภาพ 
แตกต่างจากผู้ชายที่มักจะขาดทักษะในการแก้ปัญหาที่มีรายละเอียดมาก  ซึ่งโครงสร้างสมองอไมดาลา (Amygdala) เป็นส่วนของ
สมองที่เกี่ยวข้องกับความจ าที่ลึกลับซับซ้อนของเพศหญิงที่มีทักษะทางด้านภาษาศาสตร์จะพบการเช่ือมต่อของเส้นประสาทสมอง
ส่วนนี้มีมากขึ้น สรุปได้พัฒนาการของเด็กปฐมวัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของเด็กแต่ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะและการเรียนรู้ เพราะวุฒิภาวะ
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มีความเกี่ยวข้องสมัพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับการเรียนรู้ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถบางอย่างอาจไม่เกิดขึ้นหรือเกิดช้ากว่า
ที่ควร จึงเห็นได้ว่าเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามก าหนดเวลาเฉพาะของพัฒนาการนั้น ๆ  ตามธรรมชาติ
อันก่อให้เกิดความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปตามขั้นตอนของพัฒนาการโดยมีสภาพแวดล้อมช่วยเสริมต่อ
พัฒนาการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
5.  ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนวคิดซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในด้านการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันเพื่อเพิ่มทักษะ
ความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2  และการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ 
 1.1 จากผลการวิจัยพบว่า เด็กอนุบาลช้ันปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันมีความสามารถด้านการอ่าน

ค าศัพท์สูงขึ้น ดังนั้นในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กอนุบาลปีที่ 2 ครูควรสอดแทรกกิจกรรมอื่นๆ เช่น การสอนอ่านจากเพลงและค า
คล้องจอง  การสอนอ่านจากปริศนาค าทาย  เกม  การสร้างหนังสือนิทาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาให้เด็กมีความสามารถ
และมีการพัฒนาสูงขึ้น  เพื่อช่วยฝึกทักษะทางด้านการฟัง  การพูดทางภาษาที่ถูกต้อง  ทางด้านการอ่านค าศัพท์ การสะกดค าศัพท์ 
และการรู้ความหมายของค าศัพท์ และช่วยให้เด็กอนุบาลมีความสุขและสนุกกับการท ากิจกรรม 

 1.2  ในกระบวนการจัดจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกัน  ครูควรเลือกเรื่องที่น่าสนใจมีค าซ้ า หรือเลือกเรื่องที่เด็ก ๆ ชอบ 
โดยเน้นความเข้าใจเนื้อเรื่องมากกว่าการท่องจ าตัวหนังสือผ่านการฟังนิทาน เรื่องราวสนทนา โต้ตอบ คิดวิเคราะห์ร่วมกับครู 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  ควรใช้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
 2.2  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรสร้างบรรยากาศการอ่านร่วมกันนอกสถานท่ี ในบรรยากาศต่างๆ เพื่อลดการเบื่อหน่าย 

โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่จัดกิจกรรมเฉพาะในห้องเรียน 
6.  กิตติกรรมประกาศ   
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ประพฤติกิจ อาจารย์
ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล ประธานกรรมการสอบ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ประพฤติกิจ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคอยแนะน า แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ต้นจนส าเร็จด้วยความเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
 ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี  งามสมบัติ  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ประพฤติกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรระวี  
ศรีสุคนธ์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือทั้งหมดในการวิจัยครั้งนี้ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ขอขอบพระคุณนายประดิษฐ์ สีสุกใส ผู้อ านวยการโรงเรียนเขากระปุกที่อ านวยความสะดวกให้ใช้กลุ่มทดลองที่ใช้
ในการทดลองครั้งนี้  และขอกราบขอบพระคุณครอบครัว บิดา มารดา พี่น้องที่ให้ความรัก ความเมตตา  ความห่วงใย และเป็นก าลังใจ
ให้กับผู้วิจัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 57 มหาวิทยาลัยตาปี  ปีการศึกษา 2557 
Factors Related to Academic Achievement of Students Coding No.57,  

Tapee University, Academic Year B.E.2557 
สมฤดี มัธยันต ์

 รองศาสตราจารย์ ดร. ณรณั ศรีวหิะ 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยตาป ีที่ 8/151 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเต้ีย 

อ.เมืองสุราษฎร์ธาน ีจ.สุราษฎร์ธาน ี84000  091-8214942 kunlawadee0018@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

รหัส 57 ปีการศึกษา 2557 2) ค้นหาตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ  นักศึกษา รหัส 57  ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยตาปี จ านวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) เป็นแบบสอบถามถึงลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ 
เพศ  คณะ/สาขา  หลักสูตร  และเกรดเฉลี่ยภาคเรียนท่ี 1/2557  2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) เท่ากับ 0.92 การวิเคราะห์ข้อมูลคือการหาค่าร้อยละ
(Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies) บรรยายลักษณะของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ 
คณะ/สาขา  หลักสูตร  เกรดเฉลี่ย  หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การทดสอบผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณและสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple  
Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัว
แปรอิสระ ได้แก่  ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านหลักสูตร ด้านวิธีการเรียนการสอน  ด้านสื่อและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านเจตคติและแรงจูงใจของผู้เรียน พบว่าปัจจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์กัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .334-.750  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
เท่ากับ .863 และมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ .744 2) การค้นหาตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านเจตคติและแรงจูงใจ
ของผู้เรียน ปัจจัยด้านวิธีการเรียนการสอน และปัจจัยด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีความสามารถในการ
พยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ และการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้สมการ ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y = -.866 -.372 (X4)+ .271 (X5)  + 1.295 (X6)   
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z = -.239 (ZX4)+ .205 (ZX5)  + .859 (ZX6) 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to study factors related to academic achievement of students 
coding no. 57, Tapee University, academic year B.E.2557 2) to find predictors used to forecast the 
achievement of students. The sample was 155 students coding no. 57, Tapee University, academic year 
B.E.2557. The instrument used in this study was a questionnaire. The researcher divided into 2 parts: 1) a 
survey of the general characteristics of the respondents. Such as genders, faculty/curriculum and 1/2557 
GPA semester. 2) A questionnaire about factors affecting the students’ achievement had reliability 0.92. 
Percentage and Frequencies were used to analyzed the general characteristics of the respondents such as 
genders, faculty /curriculum and 1/2557 GPA semester. Mean and Standard Deviation were used to 
analyzed the factors affecting the achievement of students. Multiple Regression Analysis was used to test 
research hypothesis. Results: 1) The correlation between the independent variables such as  six factors 
composed of teachers, learners, curriculum, teaching methods, material and teaching and learning 
supporting and the attitude and motivation of students were found that all the factors are interrelated 
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with statistical significance at the 0.01 level. The correlation coefficient is between. 334to750. Multiple 
correlation coefficients are equal 863. The coefficient of the prediction was 744. 2) The predicators were 
found that the attitude and motivation of students, factors of teaching methods and media factors and 
teaching and learning supporting with the ability to forecast the achievement and achievement 
forecasting had the following equation. 
   Regression equation of raw score 
     Y  =  -.866 -.372 (X4)+ .271 (X5)  + 1.295 (X6)   
   The standard equation 
 Z = -.239 (ZX4)+ .205 (ZX5)  + .859 (ZX6) 
Keyword: Factors Related to Academic Achievement, Academic Achievement 
 
1.  บทน า 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ส่วนนี้ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบคงจะต้องช่วยกันหาทางอย่างเต็มที่ในการช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
เพราะตัวบ่งช้ีความส าเร็จของการศึกษาในระบบโรงเรียนประการส าคัญคือการที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic 
Achievement)ในระดับสูง ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนี้ส่วนใหญ่จะใช้คะแนนจากการสอบในรายวิชาต่างๆ แล้วน ามารวมกัน
เป็นคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average) หรือ GPA จึงอาจกล่าวได้ว่าคะแนนเฉลี่ย คือ ตัวแทนของความส าเร็จมากหรือ
น้อยในการเรียนของนักเรียน (บัญญัติ ยงย่วน และคณะ,2550) นอกจากน้ีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนยังเป็นดัชนีช้ีคุณภาพของการ
เรียนการสอนของครูอาจารย์และคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้บริหารการศึกษา (สุจินดา จันทรวงษ์, 2531 : 2) เมื่อมีการ
ประมวลผลประเด็นเรื่องคุณภาพมีส่วนตรงกันที่สะท้อนเรื่องการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ การบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทางในการ
พัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน  

สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพราะเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงในสาขาต่างๆ หน้าที่ส าคัญ
ของสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป คือการผลิตบัณฑิต  การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ภารกิจหลักและถือเป็นภารกิจส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติตามที่สาขา
วิชาชีพน้ันๆ ต้องการ ดัชนีช้ีวัดคุณภาพบัณฑิตที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักการศึกษา คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน เนื่องจากว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพของการศึกษา  และจากการศึกษาของบลูม 
(Bloom, 1976 อ้างถึงใน ปัญจา ชูช่วย, 2551) กล่าวว่า องค์ประกอบ ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี 3 ลักษณะ คือ  

1.  พฤติกรรมด้านความรู้และความคดิ (Cognitive Entry Behaviors)  
2.  คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics)  
3.  คุณภาพทางการเรียนการสอน (Quality of Instruction)  
องค์ประกอบทั้ง 3 ลักษณะนี้จะมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 90 เปอร์เซ็นต์  ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย วงษ์ใหญ่ ( 2552)  กล่าวไว้ว่าการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงหรือต่ านั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายด้านด้วยกันคือ ตัวผู้สอน เนื้อหาสาระที่สอน กิจกรรมการเรียนการสอนและการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางส ติปัญญาเพียงประการเดียว องค์ประกอบอื่นๆ อาจมี อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้  เช่น วุฒิภาวะ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  สภาพครอบครัว และกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สุรัตน์  อังกุร
วิโรจน์.2532:60-65 )  

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยตาปี เปิดสอนทั้งหมด 5 คณะ 8 สาขา คือ คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย       
2 สาขา คณะการบัญชี 1 สาขา คณะนิติศาสตร์ 2 สาขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 สาขา  และคณะศิลปศาสตร์        
1 สาขา ซึ่งมีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมุ่งให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณภาพในตลาดแรงงาน พร้อมกันนี้คณาจารย์ต้องช่วยกัน
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รับผิดชอบ ดูแลและรักษานักศึกษาให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา และนักศึกษามีผลการเรียนท่ีดี มีความสุขในการ
เรียนให้มากที่สุด จบไปเป็นบัณฑิตที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตาปี “เก่งคิด      
มีจิตอาสา” เพื่อสนองต่อเจตนารมณ์อันแน่วแน่แห่งสถาบันการศึกษา ในการมุ่งสู่ความเป็นผู้น า และมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพเป็นหลัก เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ในวิชาการและมีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าความรู้ใหม่ๆ  
เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน การร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ความเช่ือมั่นในตนเอง คิดเป็นท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  แต่ในสภาพความเป็นจริงขณะนี้ไม่ได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
เนื่องจากผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ไม่ประสบผลส าเร็จทางการเรียน สอบไม่ผ่าน ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียน
มากกว่าท่ีก าหนด  หรือลาออกกลางคัน  ซึ่งเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษา การที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ท าให้
ผู้เรียนไม่ได้พัฒนาความรู้ความสามารถให้เจริญงอกงาม และใช้ ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น  นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนยังเป็นเครื่องแสดงถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวทางการจัดการศึกษาของนักศึกษาและของประเทศชาติอีกด้วย     
(ก่อ สวัสดิพาณิชย์. 2552:35)  จึงถือเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวที่จะศึกษาค้นคว้าเพื่อหาทางแก้ไขช่วยเหลือ  
ปรับปรุงหรือป้องกันปัญหาที่มีผลต่อการเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งผู้ วิจัยได้
ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยตาปี และตระหนักดีว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการ
เรียน การสอนนั้นประกอบด้วย 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) ซึ่ง ได้แก่ หลักสูตรการผลิต บุคลากร นักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ 2) กระบวนการผลิต (Process) ได้แก่ วิธีการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และ
กิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ และ 3) ผลผลิต (Output) ได้แก่ ความมีคุณภาพของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาออกไป (รุจิรา คงนุ้ย, 
ทักษิณา เครือหงส์.2558) ดังนั้นเพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการวิจัยใน
เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษารหัส 57 มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2557” เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน การดูแลรักษาเพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และประสบผลส าเร็จในการเรียน 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 57 ปีการศึกษา 

2557 
1.2.2  เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  

2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษารหัส 57 มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2557” เป็น

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Research and Development) มุ่งพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี ้

2.1  กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา รหัส 57 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยตาปี จ านวนทั้งสิ้น 255 คน (ข้อมูล 

ณ เดือนสิงหาคม 2557) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา รหัส 57 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยตาปี จ านวนท้ังสิ้น 155  

คน โดยใช้สูตรยามาเน่ (Yamane 1973 :727-7280 อ้างถึงใน ณรัณ  ศรีวิหะ :2540 หน้า 67) ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อน 
ร้อยละ 5 และท าการสุ่มตัวอยา่งแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified sampling) ตามสดัส่วน (Population proportion to site : 
PPS) ของจ านวนนักศกึษา รหัส 57 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยตาป ีโดยแบ่งประชากรออกเปน็คณะและสาขาต่างๆ แต่
ละคณะและสาขาใช้สุ่มอย่างง่าย 

2.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสามารถน ามาก าหนดเป็นขอบเขตด้านตัวแปร ดังน้ี 
 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้สอน ปัจจัยด้านผู้เรียน  ปัจจัยด้าน

หลักสูตร ปัจจัยด้านวิธีการเรียนการสอน ปัจจัยด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัยด้านเจตคติและแรงจูงใจ
ของผู้เรียน 

 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
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2.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ คณะ/สาขา หลักสูตร และเกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ 

1/2557 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะค าถามเป็นแบบ Rating Scale

ก่อนท่ีจะน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจแนะน าอย่างละเอียด และแก้ไขแบบสอบถาม  
น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ท าคู่มือการลงรหัสเพื่อน าไปใช้ในการบวนการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในล าดับ
ต่อไป 

2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยถือเกณฑ์

การคิดคะแนนแบบอิงเกณฑ์ของเบสท์ (1977 : 174) และหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise 
Multiple Regression) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3.  ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1  การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณและการถดถอยพหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์ (ปัจจัยที่มีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) กับตัวแปรเกณฑ์ (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) 
ตัวพยากรณ์ b SEb β t p-value 

ด้านผูส้อน (X1) .160 .085 .099 1.887 .061 
ด้านผู้เรียน (X2) -.079 .096 -.050 -.824 .411 
ด้านหลักสูตร (X3)           .037 .145 .091 .255 .799 
ด้านวิธีการเรียนการสอน (X4) -.388 .108 -.249 -3.607 .000 
ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน (X5) .226 .101 .170 2.231 .027 
ด้านเจตคติและแรงจูงใจของผู้เรียน (X6) 1.309 .101 .869 12.922 .000 

ค่าคงท่ี (a) = 1.137           SEest =  .549 
R = .863            R 2 = .744           F = 71.720*** 

  
จากตารางที่ 1 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .863 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ได้ร้อยละ 74.4 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ .549  
  
ตารางที่ 2  การค้นหาตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อใช้ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เป็นตัวพยากรณ์ 
ตัวพยากรณ์ R R 2 R 2

adj F 
X6 .843 .711 .710 377.166*** 

X6, X4 .850 .723 .719 197.949*** 
X6, X4, X5 .858 .737 .732 141.025** 

 
  จากตารางที่ 2 ตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีที่สุดที่ถูกเลือกเข้ามาเป็นอันดับแรกคือปัจจัย
ด้านเจตคติและแรงจูงใจของผู้เรียน (X6) มีค่าอ านาจในการพยากรณ์เท่ากับ .843 เมื่อเพิ่มตัวพยากรณ์ปัจจัยด้านวิธีการเรียน
การสอน (X4) มีค่าอ านาจในการพยากรณ์เท่ากับ .850 และเมื่อเพิ่มตัวพยากรณ์ปัจจัยด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน (X5) มีค่าอ านาจในการพยากรณ์เท่ากับ .858 ซึ่งทดสอบแล้วมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังนั้นกลุ่มตัวพยากรณ์ที่ดี
ที่สุดที่ร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ เจตคติและแรงจูงใจของผู้ เรียน วิธีการเรียนการสอน  และสื่อและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน 
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ตารางที่ 3  การหาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ (b, β) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย (SEb)   
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R 2) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ์ (SEest) ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) และค่าที (t) เพื่อทดสอบนัยส าคัญของค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

ตัวพยากรณ์ b SEb β t p-value 
ด้านวิธีการเรียนการสอน (X4) -.372 .104 -.239 -3.578 .000 
ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน (X5) .271 .094 .205 2.874 .005 
ด้านเจตคติและแรงจูงใจของผู้เรียน (X6) 1.295 .101 .859 12.830 .000 

ค่าคงท่ี (a) = -.866        SEest =  .551         R 2
adj = .732 

R = .858            R 2 = .737           F = 141.025*** 
   

จากตารางที่ 3 ปัจจัยด้านวิธีการเรียนการสอน (X4)  มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (y) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ปัจจัยด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (X5) มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (y) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัยด้านเจตคติและแรงจูงใจของผู้เรียน (X6) มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยปัจจัยทั้ง 3 ด้านดังกล่าวสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
ร้อยละ 73.7 (R 2) มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว (R 2

adj) เท่ากับ .732 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การพยากรณ์ (SEest) เท่ากับ .551 
 ได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ          Y =  -.866 -.372 (X4)+ .271 (X5)  + 1.295 (X6)   
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน    Z  =  -.239 (ZX4)+ .205 (ZX5)  + .859 (ZX6)    
4.  อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 57 มหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2557 
สามารถน าประเด็นท่ีค้นพบมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

ด้านเจตคติและแรงจูงใจ  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง เพราะท าให้นักศึกษามีความ
ปรารถนาที่จะเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จ พยายามต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ท าให้นักศึกษามีความสนใจ
ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย สร้างนิสัยที่ดีในการเรียนและการท างาน รู้จักวางแผนในการเรียนทั้งระยะสั้นและยาว เห็นคุณค่าของ
ความพยายามในการเรียน ประเมินผลงานท่ีท าเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สอดคล้องกับ คาร์เตอร์ วี กูด (Carter V. Good, 
1973) ที่ กล่าวว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นความปรารถนาและความพยายามอย่างสูงของนักเรียนที่จะศึกษาให้บรรลุสัมฤทธิ์ผล
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และรัสเซล (Russel, 1969) ที่ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาความตรงและการวัดแรงจูงใจที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 รวมทั้ง แรฟฟินี (Raffini, 1970) ศึกษาผลของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ และการจ าของนิสิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในรัฐอิลลินอย พบว่า นิสิตที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่ า  ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียน แสดงให้เห็นว่าสังคม
ต้องการคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง ซึ่งได้จากการสร้างนิสัยที่ดีในการท างานและการเรียน การรู้จักข้อบกพร่องของตนเอง มี
ระเบียบวินัย สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติและพฤติกรรมให้เป็นบุคคลที่สังคมต้องการ จะท าให้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้
มีแรงจูงใจ 

ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพราะสื่อการเรียนการสอน
นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนนอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการ
ต่างๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอนก็คือเป็นตัวกลางหรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางที่ใช้น าเรื่องราวข้อมูลความรู้
หรือสิ่งบอกกล่าว (Information) ของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพื่อท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอน
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี สื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ ปัจจุบันสื่อมีหลายประเภท หลายรูปแบบให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้
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ตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภทที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันเอง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ที่กระทรวงศึกษา (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์, 2552) ได้เสนอการพัฒนาการเรียนการสอนด้านสื่อการเรียนการสอน ต้องมีการ
ปรับปรุง ดัดแปลง สร้างใหม่ให้เป็นเครื่องประกอบการสอน 

ด้านวิธีการเรียนการสอน เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพราะว่าเป็นการจัดเนื้อหา และกิจกรรมการเรียน
การสอนในลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีความเข้าใจ 
จุดมุ่งหมาย และขั้นตอนในการเรียนอย่างดี รู้ว่าตนต้องการเรียนอย่างไร มีการจัดล าดับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนจากง่าย
ไปสู่ยาก และจัดการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและลักษณะของผู้เรียน สอดคล้องกับบลูม (Bloom, 1976) ได้ท าการ
วิจัยและเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนว่า คุณภาพการสอน ได้แก่ การได้รับค าแนะน า การมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน การเสริมสร้างของครู การแก้ไขข้อผิดพลาดและรู้ผลว่าตนเองกระท าได้ถูกต้องหรือไม่ มีผลกระทบต่อระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของ อีเคโอชา (Ekeocha, 1986) ได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่
สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งมี
องค์ประกอบด้านช้ันเรียนวิธีการสอนของครู และพฤติกรรมของครูมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
5.  ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 5.1  ด้านผู้สอน ผู้สอนควรมีการชมเชยและให้ก าลังใจเมื่อผู้เรียนท างานที่มอบหมายได้ดี เพราะเป็นการเพิ่มความมั่นใจ 
ความกล้าแสดงออก ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยอาจเป็นการให้รางวัลหรือค าชมเชยหลังจากที่
ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมตามที่ผู้สอนต้องการ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้าบุคคลมีความรู้สึกประสบความส าเร็จ                 
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ  ดังนั้นในการสอนผู้สอนควรพยายามสร้างความรู้สึกประสบความส าเร็จให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน ถ้า
ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ผู้สอนก็ควรจะท าการเสริมก าลังใจให้แก่ผู้เรียนได้ทราบโดยทันที ทุกครั้ง ซึ่งตามหลัก
จิตวิทยาแล้วการกระท าเช่นนี้จะมีผลท าให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาซ้ าๆ ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งกลายเป็นนิสัย วิธีการที่
ผู้สอนจะน ามาใช้มีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การที่ผู้สอนแสดงท่าทียอมรับ การกล่าวค าชมเชยโดยตรง การยิ้ม แสดงสีหน้าพอใจ 
การพยักหน้า ให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเอง การให้รางวัล ผู้สอนควรจะน าการเสริมก าลังใจมาใช้อย่างเหมาะสมใน
การเรียนการสอน โดยพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และวัยของผู้เรียน รวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงการให้ก าลังใจ
ที่เป็นสิ่งของ เพราะจะท าให้เกิดความเคยชินกับการรับของรางวัลถ้าไม่ได้เมื่อไรอาจท าให้ไม่ยอมกระท าพฤติกรรมเช่นนั้น 
 5.2  ด้านผู้เรียน ผู้เรียนต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอเมื่อมีโอกาส เมื่อการศึกษาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของบุคคล ทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้จึงเป็นทักษะที่มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
นักศึกษาปัจจุบันอย่างมาก เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทมากขึ้น ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ วิทยาการต่าง ๆ จึงมีการ
ถ่ายทอดและพัฒนาไปอย่างรวมเร็ว นักศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะที่จะรู้จักเลือกรับข้อมูล และวิทยาการใหม่ๆ นั้น อย่าง
มีวิจารณญาณ โดยอาศัยทักษะพื้นฐานในการคิด การใช้เหตุผล นอกจากน้ันกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ หรือวิทยาการ
ใหม่ๆ นั้น มักจะส่งผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ซึ่งมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตนเองให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้นจึงเป็นความจ าเป็นอีกประการหนึ่ง โดยที่นักศึกษาควรเปิดใจ ยอมรับการ
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้น อย่างน้อยในฐานะ "เครื่องมือ" ที่จะน าไปสู่ความรู้ที่นักศึกษาต้องการ 
 5.3  ด้านหลักสูตร มีปริมาณเนื้อหาในแต่ละวิชาที่เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด  สิ่งที่ผู้สอนต้องค านึง คือเรื่องของเนื้อหาที่
เตรียมมาในแต่ละครั้งของแผนการจัดการเรียนรู้นั้นต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับเวลา มีความต่อเนื่อง เป็นเอกภาพไป
ตลอดเวลาของการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนต้องสามารถปฏิบัติกิจกรรมในแผนนั้นได้อย่างครบถ้วน หากผู้สอนใช้เนื้อหามาก แต่
เวลาน้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สัมพันธ์กัน ผู้เรียนจะเรียนแบบหนักและไม่ได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเท่าที่ควร จึงอาจส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ ากว่าเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

5.4  ด้านวิธีการเรียนการสอน ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การเรียนรู้จะประสบ
ผลส าเร็จหากผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการเรียนหากได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้  ได้ท างานร่วมกันกับเพื่อนๆ ได้ค้นพบข้อค าถามและค าตอบใหม่ ๆ สิ่งใหม่ๆ ประเด็นที่ท้าทายและ
ความสามารถในเรื่องใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบรรลุผลส าเร็จของงานท่ีพวกเขาริเริ่มด้วยตนเอง 
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 5.5  ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  การใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  สื่อการสอนมีอยู่หลากหลาย
รูปแบบหลากหลายประเภท  การเลือกสื่อการสอนมีความส าคัญมากต่อกระบวนการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามในการเลือก
สื่อการสอนพึงระลึกไว้เสมอว่า "ไม่มีสื่อการสอนอันใดท่ีใช้ได้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์" ในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อการสอนต้อง
พิจารณาถึงปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน ผู้ใช้สื่อไม่ควรยกเอาความสะดวก ความถนัด หรือความพอใจส่วนตัวเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการเลือกสื่อการสอนเพราะอาจเกิดผลเสียต่อกระบวนการเรียนการสอนได้ 
 5.6  ด้านเจตคติและแรงจูงใจของผู้เรียน  ผู้เรียนควรติดตามประเมินความรู้ความสามารถของตนเองเป็นระยะ เพื่อทราบ
ความถนัดความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง รู้จักตนเอง ยอมรับเห็นคุณค่าและภูมิใจในตนเองจะท าให้มีเป้าหมายใน
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การใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

An Application of Storytelling Photos on Tourism in Phetchaburi Province for Developing Creative 
Thinking of Students in Program of Education at Phetchaburi Rajabhat University 

สุกัญญา แพงโสม1 

1 ผู้ช่วยศาตราจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี E-mail: sukanya_pangsom@hotmail.com โทร. 0 3249 3267 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีที่เหมาะสม และศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์จากการใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาการศึกษา ที่
เรียนรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา กลุ่มที่ผู้วิจัยรับผิดชอบการสอนตามแผนการเรียนของคณะครุศาสตร์ ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้จากการสุ่มแบบง่าย จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมภาพเล่า
เรื่อง และแบบประเมินแผนการใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องและความคิดสร้างสรรค์ หลังจากได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แล้ว จึงด าเนินการทดลองใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องตามแผนการจัดกิจกรรม จ านวน 4 แผน รวมเวลา 20 ช่ัวโมง โดย
ด าเนินการร่วมกับการเรียนการสอนตามปกติ มีการประเมินผลการใช้กิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละแผน และประเมินผลงาน
ความคิดสร้างสรรค์เมื่อเสร็จสิ้นแผนสุดท้าย ผลการวิจัยโดยรวมพบว่า จ านวนความคิดเห็นที่เห็นว่ากระบวนการจัดกิจกรรม
ภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี มีความเหมาะสมร้อยละ 90 และพบว่า นักศึกษามีผลงานที่สะท้อนถึงความคิด
สร้างสรรค์ในระดับดีมากร้อยละ 47 ระดับดีร้อยละ 37 ระดับพอใช้ ร้อยละ 16 ผลที่ได้จากการวิจัยนี้ท าให้ได้รูปแบบของการ
ใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลงานภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองสามารถน าไปเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมตามสมัยเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบุรี 
ค าส าคัญ : ภาพเล่าเรื่อง ความคดิสร้างสรรค์   

Abstract 
The objectives of this research were to study how to properly apply storytelling photos on 

tourism in Phetchaburi Province and creative thinking resulting from an application of storytelling photos 
on tourism in Phetchaburi Province. The research samples were 30 students in the researcher’s classes 
according to academic plan in semester 2/2014 of Faculty of Education, selected by using simple random 
sampling method. The research tools consisted of 4 plans, 20 hours, for organizing activities of storytelling 
photos and forms for evaluating the activities and creative thinking. These were administrated together 
with normal instruction. The evaluation of activity application was done at the end of each plan and the 
evaluation of creative thinking was done at the end of the last plan. The overall research results were 
that 90% of students thought that the procedure of organizing activities of storytelling photos on tourism 
in Phetchaburi Province was proper, and that the students’ works showing creative thinking at excellent, 
good, and fair levels were 47%, 37%, and 16% respectively. The additional obtained results of this 
research were the model of application of storytelling photos for developing creative thinking and the 
works from activities of storytelling photos on tourism in Phetchaburi Province of students in 
experimental group, which could be disseminated through the proper communication channels in a 
modern time for supporting the public relation on tourism in Phetchaburi Province.       
Keywords: Storytelling photos, Creative thinking 
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1.  บทน า 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย  

หลักส าคัญในการพัฒนามนุษย์ พัฒนาสังคมควรเริ่มจากการพัฒนาที่กระบวนการคิด ซึ่งการพัฒนากระบวนการคิด
เป็นการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น เมื่อคนคิดเป็นก็จะน าความคิดไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่าง
ไม่หยุดนิ่ง  เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติก็สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัตินั้นๆ ให้ด าเนินการไปได้ คนท่ีคิดเป็น  ท าเป็น แก้ปัญหา
เป็น จะสามารถประยุกต์ทฤษฏีและหลักการอย่างรอบคอบ จนน าไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่หรือรูปแบบ
ความคิดใหม่อย่างสมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้ บุคคลที่มีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม 
จัดได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ การพฒันาบุคคลให้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนประการหนึ่ง เพราะ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จะน าไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ผู้
ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาความคิดเพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมได้ นอกจากนี้ ความคิด
สร้างสรรค์จะช่วยให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต พัฒนาอาชีพตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–พ.ศ. 2559 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาคนในด้านภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรม จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ไว้ดังนี้ “.เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลและยั่งยืนให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภู มิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก 
ครอบครัวและชุมชน.มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์…” จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จะเห็นว่าการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ 
ต้องสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก โดยใช้ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ก าหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 
2557) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
“มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เป็นคลัง
ปัญญาความรู้ของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาด้านวิชาชีพครู ด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตรและอาหาร และด้านเทคโนโลยี 
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นแนวทางให้
มหาวิทยาลัยน าไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไว้ 4 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยโครงการหลัก 78 โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วยโครงการหลักจ านวน 30 โครงการ มีจ านวน 2 โครงการซึ่งเป็นที่มาของความส าคัญของงานวิจัยฉบับนี้โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการพัฒนากลุ่มสาขาวิชาตามจุดเน้นจุดเด่น (เอกลักษณ์) ของ
มหาวิทยาลัย (วิชาชีพครู ท่องเที่ยว อาหาร และเทคโนโลยี)  และโครงการสนับสนุนการคิดอย่างสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ (คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556 ) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีพันธกิจในการจัดการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งทิศทางในการ
พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) โดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตสาขาการศึกษา จ านวน 6 ด้าน คือ 1) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่งความส าคัญและที่มาของงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมุ่งพัฒนา
ทักษะทางปัญญา มีผลการเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 

การพัฒนาบุคคลให้มีความคิดสร้างสรรค์ อาจท าได้ทั้งทางตรงโดยการสอนหรือการฝึกอบรม  และทางอ้อมก็
สามารถท าได้ด้วยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการเรียนรู้ เช่น ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง ส่งเสริมการ



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนผู้คิดค้นผลงานแปลกใหม่ได้มีโอกาสน าเสนอ เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู สามารถออกแบบกิจกรรมได้หลากหลาย วิธีหนึ่งที่น่าใจและน่าจะท าให้นักศึกษา
เรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุข ก็คือ การได้ให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิด การสื่อสาร การน าเสนอด้วยการพูด การเขียน
อย่างสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านภาพถ่ายที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น เนื่องจากปัจจุบันนี้ ในชีวิตประจ าวันผู้คนมักใช้
เครื่องมือสื่อสารที่เรียกว่า สมาร์ทโฟน หรือกล้องดิจิตอลบันทึกภาพต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ในโลกออนไลน์ เพราะว่าภาพเป็นสื่อที่
แสดงความรู้สึกนึกคิดของบุคคล แสดงข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนถึงเป็นสื่อเพื่อความบันเทิงในหลายรูปแบบ แสดงถึง
ความสวยงามของสิ่งต่างๆ และเรื่องราวของความพึงพอใจ เช่น ภาพถ่ายครอบครัว ภาพบันทึกการท่องเที่ยว ภาพสถานที่ 
ภาพดอกไม้ ฯลฯ 

ภาพเล่าเรื่องเป็นการเติมเต็มให้ภาพนั้น ๆ มีชีวิตชีวามากขึ้น ซึ่งการเล่าเรื่องประกอบภาพ หรือให้ภาพเล่าเรื่องด้วย
ตัวของมันเอง จะต้องสะท้อนถึงความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ความรู้ ประสบการณ์ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งการเล่าเรื่องให้
น่าสนใจนั้นจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น การใช้ภาพมาเป็นตัวน าและเช่ือมโยงกับการเล่าเรื่อง จะ
ช่วยพัฒนากระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาได้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมภาพเล่าเรื่อง โดย
ภาพนั้นจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ สถานที่ อาหาร ที่พัก กิจกรรม การละเล่น แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น   

จากความส าคัญในหลักการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งออกแบบกระบวนการการใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11  

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.2.1  เพื่อศึกษาการใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีที่เหมาะสม ส าหรับนักศึกษาสาขาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
1.2.2  เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ จากการใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ส าหรับนักศึกษา

สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1.3  ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมภาพเล่าเรื่องโดยภาพนั้นจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี 
ได้แก่ สถานท่ี อาหาร ร้านอาหาร ท่ีพัก กิจกรรม การละเล่น แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ประชากรในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นนักศึกษาสาขาการศึกษา จ านวน 5 ช้ันเรียน ในวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และช้ันเรียนที่ผู้วิจัยเป็น
ผู้รับผิดชอบการสอนตามแผนการเรียนของคณะครุศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้
จากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก ได้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษานักศึกษาสาขาการศึกษา 
จ านวน 1 ช้ันเรียน รวม 30 คน 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยนี้ เป็นการออกแบบการวิจัยแบบวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยให้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนการสอน มีการบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนการสอนตามปกติในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา ซึ่งในรายวิชาน้ีมีจ านวนช่ัวโมงเรียนทั้งหมด 60 ช่ัวโมง การด าเนินการวิจัยได้สอดแทรกแผนการจัดกิจกรรมภาพเล่า
เรื่องจ านวน 4 แผน ใช้เวลารวม 20 ช่ัวโมง ซึ่งวิธีการด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 

2.1  การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 สว่น คือ แผนการจัดกิจกรรมเล่าเรื่อง และแบบประเมินแผนการใช้กิจกรรมภาพ      

เล่าเรื่องและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือวิจัยดังน้ี         
 2.1.1  แผนการจัดกิจกรรมภาพเล่าเร่ือง  
  1)  ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมภาพเล่าเรื่องจ านวน 4 แผน ใช้เวลารวมทั้งหมด 20 ช่ัวโมง ซึ่งการ

ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมภาพเล่าเรื่อง ใช้หลักแนวคิดพื้นฐานของ PDCA เป็นกรอบแนวคิดดังนี ้
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   แผนการเรียนรู้ที่ 1 แผนจุดประกายและทดสอบพื้นฐานความคิด  เป็นแผนที่มุ่งให้นักศึกษาเกิดทัศนคติ
เชิงบวกและสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในการบันทึกภาพเรื่องราวต่าง ๆ ใช้เวลา 4 ช่ัวโมง 

   แผนการเรียนรู้ที่ 2 แผนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  เป็นแผนที่มุ่งปรับความคิดเกี่ยวกับภาพท่ีเหมาะสม
และสร้างสรรค์ พร้อมทั้งให้สาระการเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพ การน าเสนอ การเขียนอย่างสร้างสรรค์  ตลอดจนฝึกปฏิบัติด้าน
ภาพสร้างสรรค์ การเล่าเรื่อง การเขียนอย่างสร้างสรรค์ โดยให้เวลานักศึกษาในการฝึกทักษะเพิ่มเติมนอกเวลา ใช้เวลา 4 
ช่ัวโมง 

   แผนการเรียนรู้ที่ 3 แผนน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นแผนที่มุ่งให้นักศึกษาได้น าเสนอ
ผลงานภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีของตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อฝึกการให้เหตุผลอย่างหลากหลายและ
ปรับปรุงผลงาน ใช้เวลา 8 ช่ัวโมง 

   แผนการเรียนรู้ที่ 4 แผนประเมินผลงาน เป็นแผนที่มุ่งให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานภาพเล่าเรื่อง
ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี มีการประเมินผลงานร่วมกันพร้อมทั้งอภิปรายเหตุผล ใช้เวลา 4 ช่ัวโมง 

   2)  น าแผนการจัดกิจกรรมภาพเล่าเรื่องไปให้ที่ปรึกษางานวิจัยในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเพื่อปรับปรุง
แก้ไข 

   3)  น าแผนการจัดกิจกรรมภาพเล่าเรื่องจ านวน 4 แผน ที่แก้ไขปรับปรุงคุณภาพตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาสาขาการศึกษาที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างวิจัยแต่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริงในการทดลอง จ านวน 10 คน และปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

   2.1.2  แบบประเมินแผนการใช้กิจกรรมภาพเล่าเร่ืองและความคิดสร้างสรรค์  
  1)  สร้างแบบประเมินกระบวนการการใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่อง โดยมีการประเมินรายข้อและโดยรวมของ

แต่ละแผน ทั้งหมด 4 แผนการเรียนรู้ แผนละ 5 ข้อ รวม 20 รายข้อ ระดับการประเมินมี 2 ระดับ คือ เหมาะสมและควร
ปรับปรุง  

  2)  สร้างแบบประเมินผลงานความคิดสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 2 ส่วน  คือส่วนของผลงานที่เป็นภาพเล่าเรื่อง
ท่องเทีย่วเพชรบุรีและการเขียนเล่าเรื่องประกอบภาพอย่างสร้างสรรค์ รวม 5 รายข้อ  

   แบบประเมินมีค่าประเมินระดับคุณภาพ 3 ระดับ ระดับดีมาก (3 คะแนน) ดี (2 คะแนน) พอใช้         
(1 คะแนน) โดยสร้างแบบตารางก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ และเกณฑ์ระดับคุณภาพเป็นช่วงคะแนน ได้แก่ ช่วง 
13-15 คะแนน มีความคิดสร้างสรรค์ระดับดีมาก ช่วง 10-12 คะแนน มีความคิดสร้างสรรค์ระดับดี ช่วง 7-9 คะแนนมี
ความคิดสร้างสรรค์ระดับพอใช้ ต่ ากว่า 7 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ 

  3)  น าแบบประเมินกระบวนการการใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องและแบบประเมินผลงานความคิดสร้างสรรคใ์ห้
ที่ปรึกษางานวิจัยพิจารณาและน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

2.2  ขั้นตอนการทดลอง 
 หลังจากได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแล้ว จึงด าเนินการทดลองใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัด

เพชรบุรี ร่วมกับการเรียนการสอนตามปกติ โดยเมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นในแต่ละแผน ได้ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลแผนการ
จัดกิจกรรมภาพเล่าเรื่องในทันที แบบแผนการทดลองมีดังนี้ 

 2.2.1  ใช้แผนจุดประกายและทดสอบพื้นฐานความคิด ในสัปดาห์ที่ 6 ของแผนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 
ใช้เวลา 4 ช่ัวโมง  

 2.2.2 ใช้แผนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในสัปดาห์ที่ 7 ของแผนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ใช้เวลา 4 
ช่ัวโมง ซึ่งหลังจากสัปดาห์ที่ 7 จะให้นักศึกษาฝึกปฏิบัตินอกเวลาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และในระหว่างที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติผู้วิจัย
จะให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการสื่อสารตามสมัย 

 2.2.3 ใช้แผนน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษาได้น าเสนอผลงานภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัด
เพชรบุรีของตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อฝึกการให้เหตุผลอย่างหลากหลายและปรับปรุงผลงานในสัปดาห์ที่ 11-12 ใช้
เวลารวม 8 ช่ัวโมง  

 2.2.4  ใช้แผนประเมินผลงาน  นักศึกษาร่วมประเมินผลงานโดยใช้แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นพร้อมทั้งอภิปรายเหตุผล 
ในสัปดาห์ที่ 14 ใช้เวลา 4 ช่ัวโมง 
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จุดประกายความคดิ             
สร้างทัศนคตเิชิงบวกและ

แรงบันดาลใจ 

ปรับความคดิ 

 ให้สาระการเรยีนรู ้

น าเสนอผลงาน 

 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ประเมินผลงานร่วมกัน
และอภิปรายเหตุผล 

 
 

 
 
 
  
ภาพที่ 1  รูปแบบการทดลองใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุร ี
 
     2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     2.3.1  การประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โดยน าผลการประเมินของ
นักศึกษากลุ่มทดลองจ านวน 30 คน หาค่าร้อยละของจ านวนความคิดเห็นที่เห็นว่าการจัดกิจกรรมมีความเหมะสมและควร
ปรับปรุง และสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
     2.3.2  การประเมินผลงานภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โดยน าผลคะแนนรวมรายบุคคล เทียบกับเกณฑ์
ระดับคุณภาพเป็นช่วงคะแนน ว่าอยู่ระดับคุณภาพระดับใด หลังจากนั้นจึงคิดเป็นค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาในแต่ละระดับ
คุณภาพ 
3.  ผลการวิจัย 
     3.1  การใช้กิจกรรมภาพเล่าเร่ืองราวท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีที่เหมาะสม 

ผลการวิจัยการศึกษาการใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีที่เหมาะสม โดยรวมพบว่า จ านวนความ
คิดเห็นท่ีเห็นว่ากระบวนการจัดกิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวเพชรบุรีมีความเหมาะสม ร้อยละ 90 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
แผนพบว่า การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 88, 84, 92, และ96 ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นท่ีเห็นว่าควรปรับปรุง
คือร้อยละ 12, 16, 8, และ 4 ตามล าดับ ซึ่งสังเคราะห์จากข้อเสนอในการปรับปรุงในภาพรวมได้ดังนี้ แผนจุดประกายและ
ทดสอบพื้นฐานความคิด ควรเพิ่มภาพตัวอย่างให้หลากหลายและมากข้ึน แผนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ควรเพิ่มกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติในช้ันเรียนให้มากขึ้น  แผนน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ควรใช้ห้องที่มีอุปกรณ์ช่วยในการน าเสนอภาพที่
ชัดเจน และแผนประเมินผลงาน ควรเพิ่มระยะเวลาให้มากข้ึน 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของความคิดเห็นต่อกระบวนการจดักิจกรรมภาพเลา่เรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ท่ีเหมาะสม

โดยรวม 
ล าดับที ่ แผนการจดักิจกรรม ค่าร้อยละของจ านวนความคิดเห็น 

กิจกรรมมีความเหมาะสม  ควรปรับปรุง 
1. แผนจุดประกายและทดสอบพื้นฐานความคิด 88 12 
2. แผนพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์ 84 16 
3. แผนน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 92 8 
4. แผนประเมินผลงาน 96 4 
 โดยรวม 90  

 
 
 

สปัดาห์ท่ี 6 สปัดาห์ท่ี 7 สปัดาห์ท่ี 11-12 

ฝึกปฏิบติันอกเวลา 3 สปัดาห์ 

สปัดาห์ท่ี 14 

    ประเมินผลกระบวนการจดักิจกรรมเม่ือเสร็จส้ินแต่ละแผน
ทนัทีละแแผน 
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    3.2  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ จากการใช้กิจกรรมภาพเล่าเร่ืองท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี 
 ผลการวิจัยการศึกษาความคิดสร้างสรรค์จากการใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี พบว่า นักศึกษามี
ผลงานท่ีสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ในระดับดีมากร้อยละ 47 ระดับดีร้อยละ 37 และระดับพอใช้ ร้อยละ 16 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาต่อระดับคุณภาพผลงานความคิดสร้างสรรค ์
ล าดับที ่ ระดับคณุภาพผลงาน จ านวนนักศึกษา        

(30 คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

1. มีความคิดสร้างสรรค์ระดับดมีาก 14 47 
2. มีความคิดสร้างสรรค์ระดับด ี 11 37 

3. มีความคิดสร้างสรรค์ระดับพอใช้ 5 16 
 

4.  อภิปรายผลการวิจัย 
4.1  จากผลการวิจัยการศึกษาการใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีที่เหมาะสม โดยรวมพบว่า จ านวน

ความคิดเห็นที่เห็นว่ากระบวนการจัดกิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวเพชรบุรีมีความเหมาะสม ร้อยละ 90 ซึ่งค่อนข้างสูง 
เนื่องจากแผนการจัดกิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวเพชรบุรีและแบบประเมินผลได้ผ่านการทดลองกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างท าให้มีโอกาสในการปรับปรุง จึงท าให้ได้แผนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมมากขึ้น ส าหรับความคิดเห็นที่เห็นว่าควร
ปรับปรุงคือร้อยละ 12, 16, 8, และ 4 ตามล าดับนั้น เนื่องจากสถานที่ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกิจกรรมนั้นเป็นช้ัน
เรียนปกติซึ่งห้องที่ใช้สภาพแวดล้อมไม่สมบูรณ์ บางอุปกรณ์ก็ช ารุด จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบได้ และระยะเวลาบางกิจกรรม
อาจน้อยไป เนื่องจากนักศึกษาบางคนมาไม่ตรงเวลาท าให้เวลาคลาดเคลื่อนออกไป 

4.2  ผลการวิจัยการศึกษาความคิดสร้างสรรค์จากการใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี พบว่า นักศึกษามี
ผลงานที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ในระดับดีมากร้อยละ 47 ระดับดีร้อยละ 37 เนื่องจากผู้วิจัยได้คุมการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามแผนกิจกรรมทั้ง 4 แผน ท าให้เป็นไปอย่างมีระบบและครบกระบวนการของ PDCA และเปิดช่วงเวลาให้นักศึกษาได้
มีโอกาสปฏิบัตินอกเวลา 3 สัปดาห์ซึ่งค่อนข้างนาน กรอปกับผู้วิจัยได้ให้ค าปรึกษางานผ่านช่องทางการสื่อสารตามสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง จึงท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่ได้มีโอกาสพัฒนางานค่อนข้างสมบูรณ์ ส าหรับนักศึกษาร้อยละ 16 ที่มีคุณภาพผลงาน
ความคิดสร้างสรรค์ระดับพอใช้ เนื่องจากขาดการติดต่อกับผู้วิจัยจึงไม่ได้รับค าแนะน าเพิ่มเติม 
5.  ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลการศึกษาการใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีที่เหมาะสมและการศึกษาความคิดสร้างสรรค์จากการ
ใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดย
บูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอนตามปกติ ให้สอดคล้องกัน ส าหรับรูปแบบของการใช้กิจกรรมภาพเล่าเรื่อง เป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ครู อาจารย์ สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ ส าหรับผลงานภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรีของนักศึกษากลุ่มทดลองจะได้น าไปเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมตามสมัยเพื่อประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี 
6.  กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอบพระคุณคณะ
วิทยากร ดร.ธเนศ ต่วนชะเอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยทิพย์ สาชล
วิจารณ์ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย รุ่น 6 และขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา 
ธีระวิทยเลิศ เป็นที่ปรึกษางานวิจัยนี้จึงท าให้งานนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 

THE  RELATIONSHIP BETWEEN THE TRANSFOMATION LEADERSHIP STYLE OF SCHOOL ADMINISTRATORS 
AND  TEACHER’ S JOB SATISFACTION IN SCHOOL OF UNDER CHANTHABURI  

EDUCATIONAL SERVICE AREA  1 
นายสมหมาย  โอภาษ ี

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศา  จรดล  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) ประธานกรรมการ 

ดร.มาโนช  กล้องเจริญ ค.ด.  (บริหารการศึกษา) กรรมการ 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของครู 2) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ที่คัดเลือกมาด้วยด้วยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งช้ันโดยใช้โรงเรียนเป็นช้ันของการสุ่ม จ านวน310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การหาคุณภาพของแบบสอบถามด้วยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู  
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ใน ระดับมาก เห็นว่า  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญามีค่ามากสุด และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีค่าน้อยสุด 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีความพึงพอใจ
เรื่องสถานะทางอาชีพมากสุด เงือนเดือนมีค่าน้อยสุด  และ 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ:  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลผู้บริหารโรงเรียน  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู   

Abstract 
 The objectives of this research were to study  1) the level of transformational leadership style 
of school administrators 2) the level of teacher’s job satisfaction in school and 3) the relationship 
between transformational leadership style of school administrators and teacher’s job satisfaction in 
school. The samples were 310 teachers. The research were stratified random sampling. The research 
instruments were 5 rating scale questionnaires with alpha-coefficient.  The statistics used for data analysis 
and hypothesis testing were mean, standard deviation, validity, reliability  and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient. The result were found that : 1) transformational leadership styles of school 
administrators under Chanthaburi educational service area 1 were at the high levels. 2) teacher’s job 
satisfaction under Chanthaburi educational service area 1 were at the high levels 3) the relationship 
between transformational leadership styles of school administrators and teacher’s job satisfaction was 
statistically significant correlated at .01 level. 
Keyword:  Transformation leadership  School administrator  teacher’s job satisfaction in school 
 
1.   บทน า 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเต็มที่ เป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์  รู้จัก
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพ่ึงตนเอง  และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) เป็นที่ยอมรับกันว่าบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในทุก ๆ  ระดับของสังคม 
คือ ผู้น า ผู้น าเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อความอยู่รอด สวัสดิภาพ และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมด และผู้น ามี
ความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การและการจัดการในทุกระดับ ท้ังในระดับโลก ระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่น  ใน
ระดับองค์การมีการยอมรับความส าเร็จขององค์การไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ (Results – based 
management) ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ล้วนแต่ขึ้นกับภูมิปัญญาความคิดอ่านและแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้น า
องค์กรภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารงาน  
 การบริหารงานจะประสบความส าเร็จลงได้  ผู้บริหารจะต้องใช้ภาวะผู้น ากระจายความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องใช้ภาวะผู้น าให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวให้เหมาะสมทุก
สถานการณ์ได้  ผู้บริหารต้องท าหน้าที่เป็นผู้น า เป็นตัวอย่างในด้านพฤติกรรม และเป็นผู้ก าหนด  ในปัจจุบันภาวะผู้น าที่เป็นที่
นิยมมากในปัจจุบันคือ  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เพราะได้รับความพึงพอใจและมีผลมากในหมู่ผู้ตาม  เพราะผู้น าจะปลุกให้ผู้
ตามให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยใช้ศิลปะในการพูด  พันธะกิจและวิสัยทัศน์ที่น่าช่ืนชมที่มีต่อองค์การในอนาคต  การ
สาธิตความเช่ือมั่นในตนเองและความเช่ือมั่นในตัวของผู้ตามว่าจะสามารถปฏิบัติตามพันธะกิจที่ได้วางไว้จนกระทั่งส าเร็จ  การ
แสดงความห่วงใยและความเกี่ยวของต่อผู้ตามและการกระตุ้นผู้ตามให้มีการพัฒนา(ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา และ
สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา. 2550 : 2) ในเรื่องภาวะผู้น าควรมีการพัฒนาผู้น าให้มีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง แบสและอโวลิโอ  (Bass and Avolio.  1990 : 10 อ้างถึงในกัลยาณี  พรมทอง. 2546 : 3) ได้กล่าวถึง ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าสามารถเห็นได้จากผู้น าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงผู้ร่วมงานและผู้ตาม ให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามเป็น ผู้ที่มอง
ตนเองและมองงานในแง่มุมหรือกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ  ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องวิสัยทัศน์ และภารกิจของทีมและ
องค์การ  พัฒนาความรู้ความสามารถผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ความสามารถที่สูงขึ้น  และมีศักยภาพมากขึ้น  ผู้น าจะช้ีแจง
ผู้ร่วมงานและผู้ตามให้มองไกลเกินความสนใจ  เฉพาะคนไม่สู่อุดมการณ์ที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ แห่งตน  และความเป็นอยู่ที่ดี
ของตนเองของผู้อื่นรวมทั้งองค์การและสังคม 
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2550 : 4-6) ได้
กล่าวถึงทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) เป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู้น า
แนวใหม่  หรือกระบวนทัศน์ใหม่ (New paradigm) ที่กล่าวย้ าเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และสมมติฐานของสมาชิกในองค์การ   สร้างความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกล
ยุทธ์ที่ส าคัญขององค์การ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น าท่ีมีต่อผู้ตาม แต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจ
แก่ผู้ตามให้กลับกลายมาเป็นผู้น า และผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองค์การ ดังนั้น ภา วะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงได้รับการมองว่าเป็นกระบวนการที่เป็นองค์รวมและเกี่ยวข้องกับการด าเนินกาของผู้น าในระดับต่าง ๆ 
ในหน่วยงานย่อยขององค์การ 
 ภาวะผู้น าจึงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารโรงเรียน ใช้เพื่อมีอิทธิพลต่อบุคลากรโรงเรียน ในการท าให้โรงเรียน ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยความถูกต้องชอบธรรมอันจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน  ซึ่ง กรีนเบอร์กและมารอน (Greembery  and  Baron. 1993 : 181)  นิยามความพึงพอใจในงานว่าเป็นปฏิกิริยา
ตอบสนองทางด้วยความคิดอารมณ์ในเชิงประเมินต่องาน ลักษณะความพึงพอใจในงานประกอบด้วยองค์ประกอบความพึง
พอใจในงานแต่ละด้าน  ซึ่งอาจสอดคล้องหรือแตกต่างก็ได้ เช่น บุคคลอาจมีความพึงพอใจต่อตอบแทนที่ท าได้จากการท างาน  
แต่ไม่พึงพอใจหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานก็ได้ สภาวะความพึงพอใจในงานของบุคคล มีลักษณะค่อนข้างคงที่ตาม
ประสบการณ์ในการท างานและความคาดหวังของบุคคล เดริส และนิวสตรอม (Daris  and Newstrom. 1985 : 109)  ที่
กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในองค์การมีผลต่อความส าเร็จของงาน  รวมทั้งความสุขของผู้ท างานด้วย  
ในทางตรงกันข้ามองค์การใดก็ตามหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความพึงพอใจในการท างานด้วยเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลงานและ
ประสิทธิภาพของงานอยู่ในระดับต่ า ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงานได้  การที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการ
ท างานได้นั้นต้องมีความจูงใจเพื่อให้บุคคลมีความพยายามในการท างานก่อนเมื่อบุคคลได้รับตอบสนองและได้ผลประโยชน์
ตอบแทนทั้งทางด้านวิกฤตและทางด้านจิตใจ และสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานตามเป้าหมายของตนหลังการ
ปฏิบัติงาน และจะเกิดความพอใจในงานท่ีท า  ซึ่งจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในงานนั้นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
หรือโรงเรียน  ดังนั้นภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและความพึงพอใจในการท างานของครู  ต่างเป็นตัวส าคัญที่จะส่งผลต่อ
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ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคปฏิรูปการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนถือเป็นบุคคลที่ส าคัญ
ยิ่งที่จะเป็นแบบอย่าง เป็นผู้น าและผู้ประสานงานในการบริหาร  ทั้งนี้การใช้ภาวะผู้น าที่ชาญฉลาดจะส่งผลให้บุคลากร
ปฏิบัติงาน ยอมอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกและที่เจตคติที่ดีต่องานที่ท า มีความกระตือรือร้น  มีความสุขในการ
ท างาน  และยอมอุทิศตนเพื่องาน 
 จากความส าคัญของผู้บริหารโรงเรียน จะพบว่าในกระบวนการท างานนั้น ประกอบด้วยบุคลากร  ซึ่งก็คือครูผู้สอนใน
โรงเรียน  ที่ต่างก็มีความรู้สึกนึกคิดในหลาย ๆ  ทรรศนะ  ผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการบริหาร  มีภาวะผู้น าที่ชาญฉลาด
เพื่อท่ีจะโน้มน้าวจิตใจให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามอันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน  ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับใด  และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
หรือไม่  เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือหน่วยงานา
ที่เกี่ยวข้อง  ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน  ปรับปรุงพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน  เพื่อให้ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู 
 1.2.2  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู   
 1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานของครู   
 1.3  ขอบเขตของงานวิจัย 
 1.31  ขอบเขตของเนื้อหา  

 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1  ดังนี้คือภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ แบส (Bass. 1999 : 11 อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันพัฒนาครู  
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา. 2550 : 5) ประกอบด้วย 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ  
3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซิเบร์ก (Herzberg’s Two- Factors Theory : 1991:607-610 อ้างถึงใน สมยศ  นาวีการ. 2543 : 
310) มี 14 ด้านที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่  1) ความส าเร็จในการท างาน 2) การได้รับการยอมรับ
นับถือ  3) ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 4) ความรับผิดชอบ  5) ความก้าวหน้า  6) เงินเดือน 7) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าใน
อนาคต 8) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน 9) สถานะของอาชีพ 10) นโยบายและการบริหารงาน 11) สภาพการ
ท างาน 12) ความเป็นอยู่ส่วนตัว 13)  ความมั่นคงในงาน14) วิธีการปกครองบังคับบัญชา 
 1.3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ครู  จาก 99  โรงเรียน จ านวน 1,565  คน จ านวน 310 คน ที่คัดเลือกมา
ด้วยด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน(Stratified Random Sampling)  โดยใช้โรงเรียนเป็นช้ันของการสุ่มตามสัดส่วนของแต่ละ
โรงเรียน 
 1.3.3 ตัวแปรที่ศึกษา คือตัวแปรตามมี 2 ตัวแปรได้แก่ 
  1)   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนของผู้บริหารโรงเรียน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยในทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ  
แบส (Bass) แบ่งเป็น 4 ด้านคือ 1)การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์2) การสร้างแรงบันดาลใจ3) การกระตุ้นทางปัญญา4) การ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
  2)   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮิร์ซเบิร์ก  
(Herzber)  แบ่งเป็น 14 ปัจจัยคือ 1) ความส าเร็จในการท างาน 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้าในงาน 6) เงินเดือน 7) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 8) ความสัมพันธ์กับ
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ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน 9) สถานะทางอาชีพ 10) นโยบายและการบริหารงาน11) สภาพการท างาน12) ความเป็นอยู่
ส่วนตัว13) ความมั่นคงในงาน 14) วิธีการปกครองบังคับบัญชา 
2.  วิธีด าเนินงานวิจัย 
 2.1 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอยา่ง 
    2.1.1  การก าหนดประชากร 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ครู  จาก 99  โรงเรียน  จ านวน  1,565  คน 
    2.1.2  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครู จ านวน 310 คน ที่คัดเลือกมาด้วยด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน
(Stratified Random Sampling)  โดยใช้โรงเรียนเป็นช้ันของการสุ่ม การก าหนดขนดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการ
ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 8 อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์.2543 : 
303) ตามสัดส่วนของแต่ละโรงเรียน 
 2.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็น แบบสอบถามจ านวน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน  มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 4 ด้าน รวม  20  ข้อ 
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 14 ด้าน รวม 66 ข้อ   
 2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยได้ด าเนินการเป็นข้ันตอน  ดังนี้ 
  2.3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีไปถึงผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านัก
งานาเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.3.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 310 ฉบับ พร้อมหนังสือขอความรวมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยก าหนดวัน – รับคืน
ด้วย  ระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการผ่านส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1   
  2.3.3 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามถึงครูผู้สอนจ านวน 310 ฉบับ ได้กลับมาคืนมา 310 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและการค านวณค่าสถิติต่าง ๆ  มีขั้นตอนดังน้ี 
  2.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 1  และตอนที่ 2  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  วิเคราะห์โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย 
(Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ใช้การแปลผลข้อมูลด้วยการแปลความหมายของคะแนนของ
พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 
  2.4.2 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  Product – Moment  Correlation  
Coefficient) 
3.  ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับ         
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู  โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.86) เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การสร้างแรงบันดาลใจ ( x = 3.89) การกระตุ้นทาง
ปัญญา ( x = 3.89) และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( x = 3.83) ตามล าดับและด้านที่มีค่าน้อยที่สุดคือการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล( x = 3.82) 
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 2.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต 1 พบว่า ว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก (x = 3.94) เรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ สถานะอาชีพ (x = 4.28) ความรับผิดชอบ (x = 4.20) และความมั่นคงในงาน  (x = 4.17)  ส่วน ค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย 3 ล าดับสุดท้ายคือ วิธีการปกครองบังคับบัญชา ( x = 2.82) ความก้าวหน้าในงาน ( x = 3.81) และเงินเดือน 
( x = 3.63) 
 3.  การหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี  เขต 1 พบว่า พบว่า ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ของเพียร์สันเท่ากับ 58 
4.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี  เขต 1  มีประเด็นส าคัญที่สมควรน ามาอภิปราย ดังนี ้
 4.1  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู  ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
ทั้งนี้คงเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ประกอบด้วย  การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์  การสร้างแรงบันดาลใจ  การกระตุ้นทางปัญญา  และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  เป็นปัจจัยที่ผู้บริหาร
น าไปปฏิบัติกับองค์กร  ซึ่งมีความส าคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  บุคลากร  และโรงเรียน  เพื่อให้เกิดคุณภาพและมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  ซึ่งพูลสุข  ธรรมสุนทร  (2556 :บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาระผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เครือข่ายตากสิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมระยอง เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 1)ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายตากสิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมระยอง เขต 2  โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2)ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
เครือข่ายตากสิน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมระยอง เขต 2  โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และ3)ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวม และรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอน เครือข่ายตากสิน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมระยอง เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสุริศักดิ์  แสงจันทร์  (2556:บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารกับกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์  จังหวัดภาคใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  ผลการวิจัยพบว่า 1)ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ จังหวัด
ภาคใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2)ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ของครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  3) ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ของครู
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ4)ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับกับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสมบูรณ์ จังหวัดภาคใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับจิตรา  ทรัพย์โฉม (2556 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
สกลนคร เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสกลนคร เขต 2 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่างกันในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมสกลนคร เขต 2 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ที่อยู่ในโรงเรียนที่มีลักษณะการเปิดสอนแตกต่างกันในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมสกลนคร เขต 2 ไม่แตกต่างกัน 5) ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่ที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสกลนคร เขต 2 อยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้ สอนที่ที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมสกลนคร เขต 2 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6) ประสิทธิผลการบริหารงานผู้บริหาร
โรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่ประสบการณ์ท างานแตกต่างกันในอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเ ขต
พื้นที่การศึกษาประถมสกลนคร เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  7)ประสิทธิผลการบริหารงาน
ผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนที่มีลักษณะการเปิดสอนแตกต่างกันในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสกลนคร เขต 2 ไม่แตกต่างกัน   8) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมสกลนคร เขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวก และ  9)แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมสกลนคร เขต 2 คือผู้บริหารมีแนวนโยบาย
และแผนด าเนินการใหม่ ควรมีการตั้งเป้าหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ  โรงเรียนควรจ าท าสาระ
หลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน ความต้องการของชุมชนและสังคมภูมิปัญญา เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งก่อนและระหว่างปฏิบัติที่ 
 4.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก  ทั้งนี้คงเป็นเพราะความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนมีความส าคัญกับครูผู้สอน  และยังส่งผล
ให้ครูผู้สอนมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การสอนและส่งผลยังผู้เรียนตามไปด้วย  ซึ่งบุญมี เวียงนนท์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า 1) ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพการ
ท างาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดับมาก 2) เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานแต่ละด้านจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพการท างาน ด้าน
ความก้าวหน้าในงานไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีลงมามี
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่า ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและเมื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแต่ละด้านจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในงานไม่แตกต่าง
กัน ส่วนด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านสภาพการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ใน
การท างาน ต่ ากว่า 10 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างาน  10 – 20 ปีและ 
สูงกว่า 20 ปีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับนรินทร์สุดา  พันธฤทธิ์ (2557 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสระแก้ว 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 และการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและความผูกพันต่อองค์การของครูจ าแนก
ตามประสบการณ์การบริหาร และขนาดโรงเรียน อยู่ในระดับมากและแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ  2) ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสระแก้ว 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.3  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  
พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  หากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับที่มากความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของครูจะอยู่ในระดับมากด้วย ทั้งนี้เพราะภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
จะท าให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ และช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับธันตกร ไชยมงคล (2556 : 
บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู กลุ่ม
โรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า1) ภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การมุ่ง
ความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ความมีบารมี และการสร้างแรงบันดาลใจ 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มโรงเรียน
บางละมุง 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ ความก้าวหน้าในงาน ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในงาน การยอมรับ
นับถือ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มโรงเรียนบาง
ละมุง 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  ซึ่งสอดคล้องกับ อัชยา คิสาลัง   วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ 
ศิริดา บุรชาติ (2554: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความพึง
พอใจ ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม พบว่า 1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  3) ความ
คิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับครูต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ 4) เมื่อพิจารณา
ตามประสบการณ์ การปฏิบัติงานปรากฏว่าภาวะผู้น าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
กับความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของครูโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  และ 5) การวิจัยครั้งนี ้ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดเทศบาลเมือง
นครพนม 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน การกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ด้านการสร้างและการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ และด้านการคาดหวังต่อผลงานสูง 
5.  ข้อเสนอและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 5.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      5.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับภาวะผู้น าให้มากขึ้น  เพื่อน าไป
ปฏิบัติในหน้าท่ีของตัวเองส่งผลครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีและท าให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน 
      5.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูให้มากขึ้น  ถ้าครูผู้สอนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก  สิ่งที่ตามมาก็คือจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการสอนแล้วก็ส่งผล
ไปยังตัวผู้เรียนมีคุณภาพ 
 5.2  ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  5.2.1  ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อน าไปปรับปรุงการบริหารการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
  5.2.2  ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเพื่อน าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 
  5.2.3  ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
     วิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้รับความอนุเคราะห์และช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศา  จรดล  ประธานท่ี
ปรึกษา  และดร.มาโนช  กล้องเจริญ  กรรมการที่ปรึกษา  ที่ได้ให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ผู้วิจัย   
มีความรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาอย่างมาก  จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการ
จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 1 ที่กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี 
เขต 1 ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน  รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
ส าเร็จได้ด้วยดี 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

Effects of Instruction using  Inductive Inquiry towards Learning Achievement 
and Analytical Thinking Abilities of Prathomsuksa IV Students 

นายสัญญา  ศรีคงรักษ์1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศา  จรดล2   อาจารย์ ดร.ผดุงชัย   ภู่พัฒน์2 
1นักศึกษาปริญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

2อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  กับกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านคลองลาว อ าเภอนายายอาม  
จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนแต่ละห้องเรียน
จ านวน  27 คน จากนั้นใช้วิธีการจับฉลากนักเรียนเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนแบบคละความรู้
ความสามารถ โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
เครื่องมือวิจัย ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าท ี
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ :  สืบเสาะหาความรู้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

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

abilities of Prathomsuksa IV students before and after the experiment learning from inductive inquiry 2) to 
compare the learning achievement and analytical thinking abilities of Prathomsuksa IV students between the 
experimental group taught by inductive inquiry and the control group taught by a traditional instructional model. 
The samples consisted of students who studied in Prathomsuksa IV in the first semester of the academic year 
2015 at Banklonglao school, Amphoe Nayaiam, Chanthaburi. They were selected  from Cluster Random Sampling 
and were divided into two groups, 27 students each. The experimental group taught by inductive inquiry and the 
control group taught by a traditional instructional model. The research instruments were the lesson plans based 
on inductive inquiry, the lesson plans based on the traditional instructional model, the learning achievement test 
and the analytical thinking abilities test. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test. 

The results of the study were as follows: 1) The learning achievement and analytical thinking abilities of 
Prathomsuksa IV students significantly higher than before the experiment learning from inductive inquiry at the .05 
level. And 2) The learning achievement and analytical thinking abilities of Prathomsuksa IV students of the 
experimental groups taught by inductive inquiry significantly higher than the control group taught by a traditional 
instructional model at the .05 level.  
Keywords :  Inductive Inquiry, Learning achievement, Analytical thinking abilities 
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1.  บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านความคิด จ าเป็นต้องพัฒนา
เป็นล าดับขั้นตามช่วงวัย ตามธรรมชาติ การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละช่วงวัยไปสู่ขั้นที่สูงกว่า จะสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการได้เร็วขึ้น ผู้เรียนจะสามารถเลือกรับรู้สิ่งที่ตนสนใจ และเกิดการเรียนรู้จากการค้นพบด้วยตนเอง 
นอกจากนี้การคิดวิเคราะห์ยังเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  ผู้ที่มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงย่อมมีโอกาส
ประสบความส าเร็จได้สูง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน ครูควรเน้นการตั้งค าถามให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์มากกว่าการจ า แม้นักเรียนอาจจะยังไม่รู้ความหมายของการคิดวิเคราะห์แต่ถ้านักเรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ตั้งแต่วัยเด็ก 
ย่อมส่งผลดีต่อการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์นั้น อาจท าได้หลายวิธี เช่น ให้สังเกต
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือการใช้ค าถาม เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์
อย่างมีหลักการ โดยการยกสถานการณ์บางอย่างขึ้นมาแล้วให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกต การเช่ือมโยง การจ าแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ รู้จักการตั้งค าถาม  แปลความ ตีความ สรุปอ้างอิง ซึ่งเป็นทักษะการคิดขั้นพื้นฐานที่จะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าเด็กไทย ยังประสบปัญหาในเรื่องของการคิดวิเคราะห์อยู่ไม่น้อย ซึ่งปัญหาของการพัฒนา
ด้านการคิดวิเคราะห์ อาจเกิดมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างแท้จริง ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบัน ได้พบว่าครูผู้มีบทบาทส าคัญไม่ได้น าการคิดไปใช้จัดกิจกรรมอย่างจริงจัง ครูอาจจะสอนให้นักเรียนคิด 
แต่การสอนนั้นยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ท าให้ปัญหาการคิดของนักเรียนจึงยังมีอยู่ นักเรียนยังไม่มีประสบการณ์การคิดที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง และสอดคล้องกับรายงานของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2545) ที่ได้พบสภาพปัญหาเช่นเดียวกัน 
กล่าวคือ วิธีการเรียนการสอนยังไม่สอนให้คิดวิเคราะห์ เน้นเพียงการท่องจ า และได้เสนอแนะให้ครูผู้สอนเน้นการสอนแบบบูรณา
การเช่ือมโยงความรู้ สอนการคิดวิเคราะห์แบบสร้างสรรค์ ให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหา เน้นกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งจะ
ท าให้เด็กเกิดระบบการคิด หลังจากนั้นให้ประเมินการเรียนรู้เด็กจากการประเมินในห้องเรียน และประเมินกระบวนการเรียนรู้  

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นอีกหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้ก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี 
มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน 
และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งใน
หลักสูตร ได้ก าหนดกรอบในการประเมินตามตัวช้ีวัด เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว  การออกแบบและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการอาชีพ ซึ่งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้ง 4 สาระยังพบว่าไม่บรรลุตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ครูผู้สอนต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง และในฐานะที่ผู้วิจัย
เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้พบปัญหาของการจัดการเรียนรู้ ในการประเมินคุณภาพการเรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งยังพบว่า นักเรียนบางกลุ่มยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร ท าให้ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับปรุงแก้ไขส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน  

 จากการศึกษารูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นท่ี
ยอมรับว่าสามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2546) ได้น าเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
ขั้นสร้างความสนใจ  2) ขั้นส ารวจและค้นหา  3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4) ขั้นขยายความรู้ และ 5) ขั้นประเมิน ซึ่งกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้นั้นได้เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติที่มีการสืบค้น เสาะหา ส ารวจ
ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ของผู้เรียนเอง เป็นการช่วยสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียน
พยายามสร้างความรู้ใหม่ โดยอาศัยฐานความรู้เดิม ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของ นฤพล  จันทู (2549) ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลการวิจัยได้พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
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เสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัจภัค  บูชาพิมพ์ (2551) ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ผลการวิจัยได้พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิม และมีความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์อยู่ในระดับดี จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4    

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและ

หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ระหว่าง

กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1  อ าเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 19 
โรงเรียน มีนักเรียนจ านวน  420  คน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองลาว ต าบลวังใหม่  
อ าเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 2 ห้องเรียน แต่ละ
ห้องเรียนมีนักเรียนจ านวน  27 คน จากนั้นใช้วิธีการจับฉลากนักเรียนเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1) ตวัแปรต้น ได้แก่  การจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 1) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  และ2) การจัดการ

เรียนรู้แบบปกติ 
  2) ตัวแปรตาม  ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ2) ทักษะการคิดวิเคราะห์  
 1.3.3 ขอบเขตของเนื้อหา คือ เรื่อง พืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 1.3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 ช่ัวโมง    

2.   วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีขั้นตอนการสร้างและหา
คุณภาพ ดังนี ้
   1) ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
   2) ศึกษาเนื้อหาสาระที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไป
หายาก  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   3) ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
   4) น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยประเมินผลตามวิธีของ ลิเคอร์ท 
(Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  แล้วปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ 
ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป   
  2.1.2 แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้   
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   2) สร้างแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 
   3) น าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  
   4) น าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยพิจารณาหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจ
จ าแนก โดยพิจารณาข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ 0.2 – 0.8 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ 0.2 ขึ้นไป แล้วเลือกใช้
ข้อสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 30 ข้อ และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ ที่มีความเหมาะสม ไปหาค่า
ความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543) ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.68  มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.55 และมีค่าความเช่ือมั่น 
เท่ากับ 0.85 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.63  มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 
0.20 – 0.72  และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.84 
   5) จัดพิมพ์แบบทดสอบทั้งสองฉบับ เพื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป   
 2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแผนการวิจัย แบบ
มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Nonrandomized  Control  Group Pre-test  Post-test 
Design)  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  2.2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for dependent samples) 
  2.2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยการทดสอบค่าทีแบบ
เป็นอิสระจากกัน  (t-test for independent samples) 
3.   ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแสดงดังตารางต่อไปนี ้
 

ตาราง 1 เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้   
การทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. D D2 t p 
ก่อนเรียน 27 30 9.52 3.41 

439 7,201 54.19* .00 
หลังเรียน 27 30 25.78 2.38 

*p  .05 
 จากตาราง 1  พบว่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้  ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 9.52 คะแนน หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 25.78  คะแนน และผลการเปรียบเทียบทักษะการคิด
วิเคราะห์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  พบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 

ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   
การทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. D D2 t p 
ก่อนเรียน 27 30 10.37 2.72 

425 6,973 24.78* .00 
หลังเรียน 27 30 26.11 1.83 

*p  .05 
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 จากตาราง 2  พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้  ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 10.37 คะแนน หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 26.11  คะแนน และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 3  แสดงการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  กับแบบปกติ 
กลุ่มตัวอย่าง n คะแนนเต็ม X  S.D. t p 
กลุ่มทดลอง 27 30 25.78 2.38 

7.34* .00 
กลุ่มควบคุม 27 30 19.85 3.46 

*p  .05 
 จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มทดลองได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  กับกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  กับแบบปกติ 

กลุ่มตัวอย่าง n คะแนนเต็ม X  S.D. t p 
กลุ่มทดลอง 27 30 26.11 1.83 

12.70* .00 
กลุ่มควบคุม 27 30 20.07 1.66 

*p  .05 
 จากตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มทดลองได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  กับกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
4.   สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
5.   อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยได้พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อีกทั้งยังพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และส่งผลให้การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมีคุณภาพ
ดีขึ้นกว่าเดิม และมีการเช่ือมโยงความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งได้สร้างความสนใจต่อการเรียน ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน ประกอบกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านการหาคุณภาพอย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้เรียน เพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
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ส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง อีกทั้งได้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสามารถ ความสนใจ และ
ศักยภาพของผู้เรียน ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย  และใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผู้เรียนจึงไม่
เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน โดยมีการแก้ปัญหาที่ท้าทายความสามารถในการคิด ผ่านกระบวนการที่เห็นผลประจักษ์ด้วยตนเอง 
ส่งผลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนได้ในที่สุด 
6.   ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยสอดแทรกเนื้อหาที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์ 
7.   กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศา  
จรดล ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.ผดุงชัย  ภู่พัฒน์  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  คณาจารย์สาขา
หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้ให้ค าแนะน า และแนวทางต่าง ๆ 
ในการวิจัย ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
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การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาการเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

The Development of Instruction on Web - Based by using Cooperative Learning in Basic Programming  
for Mattayom 4 students 

นางสาวสาวิตรี  เจริญศรี และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณรงค์  อุ้ยนอง 
นักศึกษามหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยตาปี ที่ 8/151 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000 โทรศัพท์ 089-6746626 sawitree145@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบ

การเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชา การเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน การด าเนินการวิจัยได้ด าเนินการตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) จ าแนกเป็น 
5 ขั้น คือ 1) การวิเคราะห์ศึกษาสภาพปัญหา 2) การออกแบบการเรียนการสอน 3) การพัฒนา 4) การทดลอง 5) การประเมิน 
โดยกลุ่มเป้าหมายที่น ามาศึกษาในการวิจัยเป็นผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปากน้ าหลังสวนวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนบนเครือข่าย
ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบประเมิน
คุณภาพบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จัดเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เท่ากับ .868 และแบบทดสอบระหว่างเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้
1.  บทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรบันกัเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่สร้างขึ้นและมีการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับดีมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.17/81.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  

2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซึ่งมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 31.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ต้องเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม 
ค าส าคัญ : บทเรียนบนเครือข่าย, การเรียนรู้แบบร่วมมือ  

Abstract 
The objectives of this research were 1) to construct effective Instruction on Web - Based by using 

Cooperative Learning in Basic Programming for Mattayom 4 students meet the 80/80 efficiency criterion. 2) to 
compare achievement of Mattayom 4 students before and after being taught by using Cooperative Leaning on 
web- Based Instruction. There are 5 stages following by System Approach 1) Analysis the problem 2) Design the 
instruction 3) Development 4) Experiment 5) Evaluation. The subjects of this research were 20 Mattayom 4 
students at Paknamlangsuan Wittaya School, Langsuan District, Chumphon province, The Secondary 
Educational Service Area Office 11. The research instruments were Instruction on Web-Based by using 
Cooperative Learning in Basic Programming for Mattayom 4 students, Evaluation form of and pretest - posttest 
achievement test consists of that the reliability was .868. The statistics used in the data analysis were 
percentage, mean and standard deviation.   

The results of this research revealed that  
1.  Instruction on Web - Based by using Cooperative Learning in Basic Programming for Mattayom 4 

students constructed by the researcher and approved the content validity by 3 specialists.  It was very suitable 
for students.  Its quality was higher than the criterion at the 82.17/81.75 level.  
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2. The average of achievement scores after being taught by using Cooperative Learning on Web - 
Based Instruction The average advance rate of 31.75 percent, which is higher than a certain threshold is to be 
increased by at least 25 percent of the score. 
Keyword : Instruction on Web - Based, Cooperative Learning 
 
1.   บทน า 

1.1   ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 หลักสูตรสถานศึกษาในส่วนของการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพ สามารถใช้เทคโนโลยี

แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ดังเช่น บริบทของโรงเรียนปากน้ าหลังสวนวิทยา ในด้านพันธกิจ 1) ประสาน
ความร่วมมือกับชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 2) ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ด้านเทคโนโลยี   
ศิลปะ กีฬา 3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนรู้ 4)บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรแกนกลาง, 2551 : 18-19) จากความส าคัญของบริบทของโรงเรียน และเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนจึงได้มีการส่งเสริมและน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา  
มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (Web-Based Instruction) เป็นการผนวกคุณสมบัติไฮเปอร์มีเดียเข้ากับ
คุณสมบัติของเครือข่าย เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ในมิติที่ไม่มีขอบเขตจ ากัดด้วยระยะทาง
และเวลาที่แตกต่างกัน การใช้คุณสมบัติของไฮเปอร์มีเดียในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายนั้น จะช่วยในการสนับสนุนศักยภาพการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (ไชยยศ  เริองสุวรรณ, 2548 : 115) ซึ่งได้มีการน าเอามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (Web-
Based Instruction) เป็นการผนวกคุณสมบัติไฮเปอร์มีเดียเข้ากับคุณสมบัติของเครือข่าย เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) เพื่อสร้างเสริม
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ในมิติที่ไม่ขอบเขตจ ากัดด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่างกัน การใช้คุณสมบัติของไฮเปอร์มีเดีย
ในการเรียนการผ่านเครือข่ายนั้น จะช่วยในการสนับสนุนศักยภาพการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาของของบทเรียน
ทีน่ าเสนออยู่ในรูปแบบไฮเปอร์มีเดีย ซึ่งเป็นเทคนิคการเช่ือมโยงเนื้อหาหลักด้วยเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการเช่ือมโยงนี้เป็นได้
ทั้งการเช่ือมโยงข้อความไปสู่เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือสื่อภาพ และเสียง การเช่ือมโยงดังกล่าวซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถควบคุมการเรียนด้วยตนเอง โดยเลือกล าดับเนื้อหาบทเรียนตามความต้องการและเรียนตามก าหนดเวลาที่เหมาะสมในส่วน
คุณสมบัติของเครือข่าย เวิลด์ ไวด์ เว็บ เป็นการเปิด โอกาสให้ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนหรือผู้เรียนอ่ืนเพื่อการเรียนรู้
โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในเวลาเดียวกัน หรือ ณ สถานที่เดียวกัน (Human to human interaction) (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2548 : 115) 

 แต่การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความแตกต่างจาการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติที่เรียกกันว่า 
Traditional Classroom Environment หรือ Face to Face การที่จะท าให้การเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ผลและ
เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้อย่างสูงสุด จึงต้องใช้วิธีการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมการเรียนที่มีความสอดคล้องเหมาะสม เอื้ออ านวยต่อ
รูปแบบของการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงจะใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และท าให้ผลลัพธ์และคุณประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างสูงสุดการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้ต้องใช้
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนอย่างมีความสุข สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ โดยเทคนิคการสอน
ที่น่าสนใจคือ วิธีการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนวิธีหนึ่ง ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียน
ที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุดในการเรียนรู้ โดยนักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีกระบวนการท างานกลุ่มเป็นแบบทุกคนร่วมมือกัน 
จัดให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีบทบาทที่ชัดเจนในการเรียนหรือการท ากิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน และ
ได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ  กัน มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงได้พัฒนาทักษะความร่วมมือในการท างานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงานขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบการเรียนรู้ในงานทุกขั้นตอนของสมาชิกในกลุ่ม 
นักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมือสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มบรรลุเป้าหมายเช่นกัน (กุหลาบ บุญบุรี, 2545) 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นทั้งวิชาที่มีท้ังทฤษฎี และการปฏิบัติจ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ผู้เรียนต้องใช้ทักษะ ความเข้าใจ และมีการอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน เพื่อหาแนวทางในการเขียนโปรแกรม ซึ่งในปัจจุบันมีระบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่มีส่วนของการน าเสนอ แต่ยังขาด
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วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิธีนี้เหมาะกับวิชาที่มีการก าหนดจุดประสงค์ชัดเจน และมีค าตอบเดียวจูงในนักเรียนให้รู้จักให้
ก าลังใจและช่วยเหลือเพื่อนในการเรียนรู้เนื้อหาที่ครูถ่ายทอด แต่เมือสอบต่างคนต่างสอบไม่สามารถช่วยกันได้ คะแนนของทีมขึ้นอยู่กับ
คะแนนที่แต่ละคนปรับปรุงให้ดีจากการท าในครั้งก่อนของตนเอง (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์, 2547) 

 ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงศึกษาสาเหตุที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า พลว่ามาจากสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
ขาดความยืดหยุ่น โดยสือ่นั้นมีลักษณะเป็นการน าเสนอให้ผู้เรียนเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับ
สื่อหรือเลือกท ากิจกรรมตามที่ตนเองสนใจหรือถนัด ไม่สามารถทบทวนเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ผ่านมานอกจากน้ีสื่อการสอนไมม่ี
ความหลากหลาย ขาดความจูงใจในการศึกษาหรือท ากจิกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน 

 ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหาโดยการเลือกใช้บทเรียนบนเครือข่าย (WBI) เป็นสื่อประกอบในการจัดการ
เรียนการสอน เนื่องจากมีความยืดหยุ่น สามารถศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเอง สร้างความสนในให้กับผู้เรียน อีกทั้งสามารถตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี และสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่ต่างกันว่าส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมากน้อยเพียงใดและเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อบทเรียนบนเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

1.2   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชา การเรียน

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
1.3  ขอบเขตของงานวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาตามหลักสูตรโรงเรียนปากน้ าหลังสวนวิทยา ประกอบด้วย 5 หน่วย
การเรียนรู้ ดังนี้ หน่วยที่ 1 แนะน าโปรแกรมภาษาซี, หน่วยที่ 2 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาซี, หน่วยที่ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ
ของภาษา C, หน่วยที่ 4 ค าสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล, หน่วยที่ 5 ค าสั่งควบคุมการท างาน ใช้เวลาทดลอง 20 คาบ ๆ ละ 50 นาที 
เป็นเวลา 5 สัปดาห ์

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1)   ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 2)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
  2.1)  ผลประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  2.2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย 
 กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 20 คน คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปากน้ าหลังสวนวิทยา อ าเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร ซึ่งศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยท าการท าลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาทดลอง 20 คาบ ๆ ละ 

50 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห ์
2.   วิธีการด าเนินการวิจัย 

2.1  กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
 เป้าหมายการท าวิจัยนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนปากน้ าหลังสวนวิทยา  จ านวน  20  คน   
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2.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.2.1  บทเรียนบนเครือข่าย  วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ หน่วยที่ 1  

แนะน าโปรแกรมภาษาซี, หน่วยที่ 2 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาซี, หน่วยที่ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญของภาษา C, หน่วยที่ 4 ค าสั่ง
ในการรับและแสดงผลข้อมูล, หน่วยที่ 5 ค าสั่งควบคุมการท างาน โดยสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร น าเนื้อหาที่ได้จัดวางเนื้อหาแล้ว 
จัดท าแผนการสอนพร้อมใบความรู้และแบบทดสอบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
บทเรียนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา เพื่อท าการตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และ
น าข้อบกพร่องมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

 2.2.2  แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างแบบทดสอบตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยสร้างแบบทดสอบ
แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ ของบทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 5 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 40 ข้อ  

 2.2.3 แบบประเมิน บทเรียนบนเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิเคราะห์วัตถุประสงค์ วิเคราะห์
เนื้อหา ความสมบูรณ์ของแบบประเมิน คุณภาพของแบบประเมิน และความสอดคล้องเหมาะสมของแบบประเมินเป็นรายข้อและ
ล าดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาของบทเรียนบนเครือข่าย 

2.3   การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 2.3.1  การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่าย

ในการด้านการใช้ภาษา การใช้ภาพประกอบ จากนั้นน าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญโดยมีเกณฑ์ยอมรับ 3.5 ขึ้นไป 
แล้วทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80) ดังนี้  

  1) ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จ านวน 3 คน พบว่า
ในภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นว่าคุณภาพ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ดีมากที่สุด 

  2)  ทดลองแบบกลุ่มย่อย ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จ านวน 9 คน โดยคละ
ผู้เรียนตามความสามารถทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 
84.56 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 82.78 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

  3) ทดลองแบบภาคสนาม ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จ านวน 30 คน 
พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 82.17 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 81.75 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

 2.3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา 
ซึ่งผู้เช่ียวชาญ วิเคราะห์ โดยใช้ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ในการก าหนดความคิดเห็น ดังนี้ 
จากนั้นน าผลมาพจิารณาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องซึ่งควรมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งควรมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับหรือมากกว่า .50 จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียน
จ านวน 30 คน โรงเรียนสวนศรีวิทยา ผลการทดลองใช้ พบว่าแบบทอสอบวันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าวความยากง่าย
และอ านาจจ าแนก หลังจากนั้นคัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน  40 ข้อ พร้อมทั้งหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ .868 
3.   ผลการวิจัย 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    สรุปผลได้ ดังนี้ 

3.1   บทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วม วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ หน่วยที่ 1 แนะน าโปรแกรมภาษาซี, หน่วยที่ 2 หลักการเขียนโปรแกรม
ภาษาซี, หน่วยที่ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญของภาษา C, หน่วยที่ 4 ค าสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล, หน่วยที่ 5 ค าสั่งควบคุมการ
ท างาน และผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า มีประสิทธิภาพ 82.63/81.10 ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้  
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 3.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า หลังจากเรียนโดยบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้
บทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น ตามเกณฑ์ 80/80 โดยกลุ่มประชากร 
เคร่ืองมือที่ใช้วัด จ านวนกลุ่มประชากร คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 20 100 81.10 81.10 
แบบทดสอบหลังเรียน 20 40 33.05 82.63 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 82.63 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้

จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มประชากรเท่ากับ 81.10 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความก้าวหน้าการหาประสิทธิภาพของบทเรียนที่ใช้บทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ์ 80/80 
จ านวนนักเรียน 

(20 คน) 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

(40  คะแนน) 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 

(40  คะแนน) 
คะแนนความก้าวหน้า 

(D) 
รวม 407 661 254 
เฉลี่ย 20.35 33.05 12.70 

ร้อยละ 33.92 82.63 31.75 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนท่ีท าการทดลองมีทั้งหมด 20 คน นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  

33.92 แบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  82.63  คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ  31.75  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
คือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปรากฏผลตามตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางที ่3  เปรียบเทียบผลต่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย 
การทดสอบ N µ  

คะแนนเฉลี่ยก่อนใช้บทเรียนบนเครือข่าย 20 17.85 2.11 
คะแนนเฉลี่ยหลังใช้บทเรียนบนเครือข่าย 20 24.50 2.31 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า หลังจากเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าก่อนเรียน 
4.   อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย  สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
4.1  ประสิทธิภาพของบทเรียนบทเครือข่าย 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาการเขียนโปรแกรมแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 82.63/81.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจาก



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

253 

ในการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายในครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเนื้อหาในบทเรียนมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน การเรียนบทเรียนบนเครือข่ายมีความสมบูรณ์เหมาะส าหรับ
การเรียนแบบใหม่ที่ต้องการให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบและเรียนด้วยตนเอง และขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพ
โดยอาจารย์ทีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้บทเรียนที่มีความสมบูรณ์
มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการทดลองใช้บทเรียนกับผู้เรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง จ านวน 3 คน และทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก จ านวน 9 คน 
เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียน หาข้อบกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจึงท าให้บทเรียนบนเครือข่าย
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์ 
(2550 : 68 - 70) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการใช้โปรแกรม 
Macromedia Dreamweaver MX 2004 ขั้นพื้นฐานส าหรับบุคคลทั่วไป พบว่า บทเรียนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 86.90/83.07 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ดารุณี  มัดถาประโท (2553 : 87-92) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 84.27/82.15 พิสมัย วีรยาพร (2550 : 101) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องสมการและการแปรผัน 
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่เรียนแบบร่วมมือ (LT) กับที่เรียนแบบปกติ พบว่า ผู้เรียนที่เรียนแบบร่วมมือ LT มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 โดยรวม
เท่ากับ 28.51,29.71 และ 78.06 ตามล าดับ 

4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบทเครือข่าย พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย

บทเรียนบทเครือข่ายมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิลาศลักษณ์ อาคมศิลป์ (2556 : 79-82) 
ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบแอลที รายวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 พิสมัย  วีรยาพร (2550 : 101) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และ
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องสมการและการแปรผัน ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี 1 ที่เรียนแบบร่วมมือ 
(LT) กับท่ีเรียนแบบปกติ พบว่า ผู้เรียนแบบร่วมมือ LT มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 โดยรวมเท่ากับ 28.51, 29.71 และ 78.06 ตามล าดับ 
5.   ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

5.1 ควรน าผลการวิจัยไปต่อยอดในเรื่องของการท าบทเรียนเนื้อหาการใช้บทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อให้สมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

5.2 ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้ดียิ่งขึ้น 

5.3  ควรมีการเปรียบเทียบบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้กลุ่มทดลองในโรงเรียน เพิ่มขึ้น 
เพื่อที่จะได้ทราบผลในระดับที่กว้างขึ้น 
6.   กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและช่วยเหลืออย่างดีจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อุ้ยนอง 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ อาจารย์สิริลักษณ์ บุนนาค และอาจารย์อ านวย ออกเวหา ที่กรุณาเป็น
ผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและขอบใจนักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตลอดจนขอบคุณเพื่อนนิสิตสาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยตาปีทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ
ขอขอบคุณ ครอบครัวและญาติพี่น้องทุกคน ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจด้วยดีตลอดมา 
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คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้ชีวิตให้การศึกษา ตลอดจนบูรพาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และอบรบสั่งสอนผู้วิจัย 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ 
MIAP หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยชุมชนระนอง 
Construction and Efficiency of Teaching Materials on Principles of  Accounting Subject by Using 
MIAP Teaching Process for a first-year Student Associate of Business Administration Program in 

General Management, Ranong Community College   
สุดารตัน์ อนุรักษ์พงศธร1 

1 ครูช านาญการ วิทยาลัยชุมชนระนอง ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน โทรศัพท์ 0-7782-3326 e-mail : ohsudarat@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การรายงานผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเอกสารประกอบการสอน 2) หาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาหลักการบัญชี ส าหรับการสอนรูปแบบ 
MIAP ด าเนินการโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการวิเคราะห์จัดสร้างเอกสารประกอบการสอน  
น าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญท าการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์และสรุปผลน าไปปรับปรุงแก้ไข  จัดสร้างเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชีฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน ใบเนื้อหา แบบฝึกหัด และ
แบบทดสอบหลังเรียน น าไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ช้ันปีที่ 1 
วิทยาลัยชุมชนระนอง ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ภาคเรียนที่ 2/2557  โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จ านวน 23 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการ ได้แก่ แบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญ แบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียน  แบบ
บันทึกคะแนนผลการทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชา
หลักการบัญชี ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยการสอนรูปแบบ MIAP การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  ผลการวิจัยพบว่า  ในภาพรวมผู้เช่ียวชาญเห็น
ด้วยกับเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.48) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เท่ากับ 76.82/78.43 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 75/75 และผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาหลักการบัญชี ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยการสอนรูปแบบ MIAP อยู่ในระดับ
มาก ( X =4.22, S.D. = 0.52)  
ค าส าคัญ : เอกสารประกอบการสอน การสอนรูปแบบ MIAP  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to construction the materials on Principle of Accounting 

subject 2) to study efficiency of teaching and 3) to study satisfaction with the teaching materials on 
Principles of Accounting subject by using MIAP teaching process. The research procedure followed 
analyzing relevant document research finding, evaluated for their suitability by experts, then analyzing 
and improve materials for complete document consisted of pretest, the learning lesson, exercise and 
posttest. The sample insisted of first-year student Associate of business administration program in General 
Management of 23 students from Ranong Community College. They were obtained using the purposive 
sampling. The   research  instrument  were 1) evaluation experts  form 2) score date form 3)  pre-posttest 
data form and 4) satisfaction questionnaire toward the materials of Accounting subject by using MIAP 
teaching process. Data were statistically analyzed by using mean, percentage, standard deviation and 
effectiveness of the learning. The results of the research are expert thinking was at the highly  level ( X = 
4.34, S.D. = 0.48) the effectiveness of the learning activities was 78.82/78.43 which was under the set 
standard  of 75/75  and student  satisfaction towards the teaching materials on Principles of Accounting 
subject by using MIAP teaching process  was at the highly level ( X =4.22, S.D. = 0.52)    
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 [1] แนวการจัดการศึกษา ตามมาตรา 22การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และ หมวด 4 มาตรา 24 (5) กล่าวว่า “ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรูแ้ละ
มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าครูผู้สอนต้องวางแผนเตรียม การสอนให้มีความพร้อมทั้ง
ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
ในการเรียนการสอนหากนักศึกษามีเอกสารประกอบการเรียนท่ีมีเนื้อหาสาระตรงกับค าอธิบายรายวิชา มีกิจกรรมที่จัดให้ตรง
กับจุดประสงค์รายวิชา  จะท าให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว สามารถทบทวนได้ด้วยตนเองเมื่อมีเวลา
ว่าง  หรือสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองหลังจากจบบทเรียน  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท้ังนักศึกษาและครูผู้สอน 

หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ก าหนดให้หลักการบัญชี เป็น
วิชาบังคับกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรของนักศึกษาระดับอนุปริญญา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในหลักการบัญชี แม่บทบัญชีท่ีใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์การค้า การบันทึกรายการในสมุดรายรับขั้นต้น สมุด
บัญชีแยกประเภท งบทดลอง การปรับปรุงปิดบัญชีและกระดาษท าการ การท างบการเงินของกิจการให้บริการและกิจการซื้อ
มาขายไป การบัญชีส าหรับกิจการที่เข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และคุณธรรมจริยธรรมวิชาการบัญชี 

อย่างไรก็ตามจากสภาพการจัดการเรียนท่ีผ่านมาพบว่าปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้สอนมักจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ไม่สามารถจะยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้ ผู้เรียนขาดทักษะการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง ขาดการฝึกคิดอย่างเป็นระบบ 
ขาดความรับผิดชอบในการท างาน และผู้เรียนมีสติปัญญาความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน และด้านสื่อการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเอง จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้เรียนอย่างมาก เช่น 
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า และผู้เรียนขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ขาดทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองท าให้ไม่สามารถน าความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ได้ และที่ส าคัญที่สุดหนังสือและต าราสว่นใหญ่
ในรายวิชานี้ ไม่ได้รวมเนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาไว้ในเล่มเดียวกัน และมีความเหมาะสมกับสภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ระนอง จึงท าให้ยากในการหาหนังสือหลักเพื่อใช้ประกอบการเรียน จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน ซึ่งเป็นการน าไปสู่การวิจัยในช้ันเรียนที่มุ่งค้นหาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารประกอบการสอนกับ
นักศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เรียบเรียงและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชานี้เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาในค าอธิบาย
รายวิชา และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอน [2] คือเอกสารที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง  เมื่อ
ต้องการทบทวน  ประกอบด้วยใบเนื้อหาที่สรุปบทเรียน มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูล และ
ปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  
       การสอนวิชาหลักการบัญชี (Principles of Finance) รหัสวิชา บธ 0105 ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีความยากในการเรียนรู้ 
จึงควรที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนเอาไว้เป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการแยกย่อยและจัดเรียงล าดับเนื้อหาอย่าง
เหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    

กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP [4] เป็นวิธีการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพราะการสอนรูปแบบนี้จะเริ่มจากการสร้างความสนใจ(Motivation) ในการเรียนหัวข้อเรื่องนั้นๆ 
จากนั้นจึงให้เนื้อหา (Information) ที่ครบถ้วนเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าความรู้จากเนื้อหาที่ได้รับไปทดลองฝึกหัด
แก้ปัญหา (Application) และมีการเฉลยให้ผู้เรียนได้ทราบผลการทดลองฝึกแก้ปัญหา (Progress) ว่าถูกหรือผิดอย่างไร ซึ่ง
เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวจะเห็นว่าการสอนรูปแบบ MIAP น่าที่จะเป็น
วิธีการหนึ่งท่ีสามารถสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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      ผู้สอนจึงสนใจจัดท าเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี (Principles of Finance) รหัสวิชา บธ 0105 
ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP ขึ้นมาใช้ในการเรียนการสอน   

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.2.1 เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอนรูปแบบ MIAP   

 1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี ด้วยการ
สอนรูปแบบ MIAP   

 1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการ
บัญช ีด้วยการสอนรูปแบบ MIAP 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
      1.3.1  ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับคุณภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอนรูปแบบ MIAP ที่

สร้างขึ้นในระดับมากข้ึนไป  
      1.3.2 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอน

รูปแบบ MIAP ที่สร้างขึ้น เฉลี่ยในภาพรวมมากกว่าร้อยละ 75/75 
      1.3.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอน

รูปแบบ MIAP ที่สร้างขึ้นใน ระดับมากขึ้นไป 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

รายละเอียดดังนี้ 
2.1 นวัตกรรม 

เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอนรูปแบบ MIAP ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 7 
หน่วย โดยแต่ละหน่วยผู้สอนได้แบ่งเป็นชุดการเรียนรู้เพื่อสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งมีจ านวนชุด
การเรียนรู้ทั้งสิ้น จ านวน 13 ชุดการเรียนรู้ รายละเอียด ดังน้ี 

- ชุดที่  1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี  - ชุดที่  8  การปรับปรุงบัญชีประเภทรายได้ 
- ชุดที ่ 2  แม่บทการบัญชีมาตรฐานการบัญชี - ชุดที่  9  การปรับปรุงบัญชีประเภทปรับมูลค่า 
             และนโยบายการบัญชี                                              สินทรัพย์และการแก้ไขข้อผิดพลาด 
- ชุดที่  3  งบการเงิน              - ชุดที่ 10 การปิดบัญช ี
- ชุดที่  4  หลักการบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้า - ชุดที่ 11 การบัญชีกิจการบริการ 
- ชุดที่  5  การบันทึกรายการสมุดรายวันท่ัวไป  - ชุดที่ 12 การบัญชีกิจการซื้อมาขายไป 
- ชุดที่  6  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท - ชุดที่ 13 การบัญชีกิจการที่เข้าจดทะเบียนภาษี 
- ชุดที่  7  งบทดลองและกระดาษท าการ   มูลค่าเพิ่ม 

    2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  เป็นผู้เรียนระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ช้ันปีที่ 1 ในสถานศึกษาซึ่งเป็นวิทยาลัยชุมชน  

สังกัดส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เรียนระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยชุมชนระนอง ซึ่งลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาหลักการบัญช ีภาคเรียนที่ 2/2557  โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน 23 คน 
      2.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  

- เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี  

ที่สร้างขึ้น 
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      2.4 วิธีการการเก็บข้อมูล 
การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี เป็นการ

รวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาวิชาหลักการบัญชี โดยผู้เช่ียวชาญใช้แบบสอบถาม
ประกอบด้วยขอค าถามที่เปนแบบเลือกตอบ (Check 16 list) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) การหา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชซีึ่งได้จากการรวบรวมคะแนนระหว่าง
เรียนและคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการ
บัญชดี้วยขอค าถามที่เปนแบบเลือกตอบ (Check 15 list) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนด้านความเหมาะสมของ

เนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์ที่ก าหนดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
E1/E2 ไม่น้อยกว่า 75/75 โดยที่การส่งเสริมการเรียนรู้ (E1) เป็นผลการประมวลผลการท ากิจกรรมท้ายบทของเอกสาร
ประกอบการสอนแต่ละชุดคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) เป็นผลการทดสอบหลังการใช้เอกสาร
ประกอบการสอนครบตามหลักสูตร ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คิดเป็นร้อยละส่วนความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามล าดับ 
3. ผลการวิจัย 

การสร้างและหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอน
รูปแบบ MIAP ได้ผลด าเนินการดังนี้ 

3.1 ผลการสร้างเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอนรูปแบบ 
MIAP 

ผลการสร้างเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอนรูปแบบ 
MIAP โดยการประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ แสดงดังตาราง 1 
 

ตาราง 1  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนด้านความเหมาะสมของเนื้อหาเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี  

 รายการประเมิน 
ระดับการ
ประเมิน ผลการ

ประเมิน 
X  SD. 

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา 4.80 0.45 มากที่สุด 
2. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงคร์ายวิชา 4.20 0.45 มาก 
3. การแบ่งเนื้อหามีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
4. เนื้อหาชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญช ี 4.00 0.00 มาก 
5. เนื้อหาชุดที่ 2 แม่บทการบัญชีมาตรฐานการบัญชแีละนโยบายการบญัชี                                               4.20 0.45 มาก 
6. เนื้อหาชุดที่ 3 งบการเงิน  4.20 0.45 มาก 
7. เนื้อหาชุดที่ 4 หลักการบัญชีและการวิเคราะห์รายการคา้ 4.40 0.55 มาก 
8. เนื้อหาชุดที่ 5 การบันทึกรายการสมุดรายวันท่ัวไป 4.20 0.45 มาก 
9. เนื้อหาชุดที่ 6 การบันทึกรายการในสมุดบญัชีแยกประเภท 4.60 0.55 มากที่สุด 

10. เนื้อหาชุดที่ 7 งบทดลองและกระดาษท าการ 4.40 0.55 มาก 
11. เนื้อหาชุดที่ 8 การปรับปรุงบญัชีประเภทรายได ้ 4.20 0.45 มาก 
12. เนื้อหาชุดที่ 9 การปรับปรุงบัญชีประเภทปรับมูลค่าสินทรัพย์และการแก้ไขขอ้ผิดพลาด 4.40 0.55 มาก 
13. เนื้อหาชุดที่ 10 การปิดบัญช ี 4.40 0.55 มาก 
14. เนื้อหาชุดที่ 11 การบญัชีกิจการบริการ 4.40 0.55 มาก 
15. เนื้อหาชุดที่ 12 การบญัชีกิจการซือ้มาขายไป 4.40 0.55 มาก 
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 รายการประเมิน 
ระดับการ
ประเมิน ผลการ

ประเมิน 
X  SD. 

16. เนื้อหาชุดที่ 13 การบญัชีกิจการทีเ่ข้าจดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิ่ม 4.20 0.45 มาก 
รวม 4.34 0.48 มาก 

 

จากตาราง 1  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนด้านความเหมาะสมของ
เนื้อหาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญช ี พบว่าผู้เช่ียวชาญเห็นว่าเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
หลักการบัญช ี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, SD. =0.48)  

5.2  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสอนวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอน
รูปแบบ MIAP  

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอนรูปแบบ 
MIAP พบว่า ร้อยละคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ยเท่ากับ (E1) 76.82 และคะแนนทดสอบหลังเรียน ร้อยละคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
(E2) 78.43 แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอนรูปแบบ MIAP ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

5.3  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอน
รูปแบบ MIAP  

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอน
รูปแบบ MIAP ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2   ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี ดว้ยการสอน
รูปแบบ MIAP 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
 ดานเนื้อหา     

1. มีเนื้อหาสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา 4.30 0.47 มาก 
2. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาหลักการบัญช ี 4.30 0.56 มาก 
3. โครงสรางของเนื้อหาชัดเจน 4.26 0.45 มาก 
4. สามารถอ่านเข้าใจได้ด้วยตนเอง 4.22 0.60 มาก 
5. การอางอิงเอกสาร 4.04 0.47 มาก 
6. รูปแบบเอกสารมีความสวยงามนาสนใจและทันสมัย 4.39 0.58 มาก 
7. ใชภาษาไดเหมาะสมกับผเูรียน 4.04 0.37 มาก 
8. ตรวจงานและชี้แจงข้อบกพร่องของ นักศึกษา ในงานท่ีให้ท า 4.17 0.58 มาก 
 ด้านการส่งเสริมการเรียนรู ้    

9. กระตนุใหเกิดการเรียนรู ้ 4.17 0.49 มาก 
10. สงเสริมกระบวนการคดิวิเคราะห 4.39 0.50 มาก 
11. สงเสริมใหมีคุณธรรม จรยิธรรม  4.26 0.54 มาก 
12. ระยะเวลาในการจัดการเรยีนรู้มคีวามเหมาะสม 4.13 0.63 มาก 
13. เปิดโอกาสให้ นักศึกษา ซักถาม ในเวลาเรียน 4.22 0.42 มาก 
14. มีความรู้ความสามารถในการสอนให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาไดด้ี 4.22 0.52 มาก 
15. บรรยากาศในช้ันเรียนส่งเสริมการเรียนรู ้ 4.13 0.55 มาก 
 เฉลี่ย 4.22 0.52 มาก 
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จากตาราง 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการ
บัญชี ด้วยการสอนรูปแบบ MIAP พบว่าในภาพรวมผู้เรียนพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี ด้วย
การสอนรูปแบบ MIAP การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.22, S.D. =0.52)  
4. สรุปผลการวิจัย 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอนรูปแบบ MIAP เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่อยู่ในช่วงเวลาเรียน โดยจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นช่วง
สั้น ๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูล และปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ การสอนรูปแบบ MIAP แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่ 2 เป็นขั้นศึกษาข้อมูล ขั้นที่ 3 เป็นขั้นพยายาม และขั้นที่ 4 เป็นขั้นส าเร็จผล สรุป
ผลการวิจัยดังนี้  

 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนด้านความเหมาะสมของเนื้อหาเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี  พบว่าผู้เช่ียวชาญเห็นว่าเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34) 

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญช ีด้วยการสอนรูปแบบ MIAP 
พบว่า ร้อยละคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ยเท่ากับ (E1) 76.82 และคะแนนทดสอบหลังเรียน ร้อยละคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (E2) 
78.43 แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอนรูปแบบ MIAP ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอน
รูปแบบ MIAP พบว่าในภาพรวมผู้เรียนพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอนรูปแบบ 
MIAP การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.22) 

ข้อเสนอแนะและส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยการสอนรูปแบบ MIAP 

กับรูปแบบการเรียนการสอนปกติ 
2.  ควรน าเอารูปแบบและกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนี้ไปท าการพัฒนากับเนื้อหาวิชาอื่นๆ 

5.  อภิปรายผล 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี ด้วยการสอนรูปแบบ MIAP มี

ข้อสังเกตที่น ามาอภิปราย  ดังนี ้
5.2.1  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนซึ่งผู้วิจัยได้สอบถามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ

แยกเป็นประเด็นดังน้ี 
   1)  ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญช ีพบว่าผู้เช่ียวชาญเห็นว่า
เนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเนื้อหาสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชาและการแบ่งเนื้อหามีความ
เหมาะสม ส่วนเนื้อหาชุดที่ 6 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนเนื้อหาหน่วยอื่นอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ผู้เช่ียวชาญได้ให้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าโดยภาพรวมเป็นเอกสารที่ดี มีการจัดท ารูปเล่มได้ประณีตสวยงาม 
สร้างความสนใจให้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื้อหามีการจัดล าดับการเรียนอย่างเป็นระบบท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เป็ นขั้นตอน 
ตลอดจนมีแบบฝึกหัดที่มีความหลากหลายช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาได้ตรงตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
  2)  ด้านองค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชีพบว่าผู้เ ช่ียวชาญเห็นว่า
องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอนมีครบถ้วนทุกองค์ประกอบ และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าศัพท์บางค า
ทางบัญชีมีการปรับปรุงแก้ไข หากต้องการให้เอกสารประกอบการสอนมีความทันสมัยควรมีการเปลี่ยนแปลงศัพท์บัญชีให้ตรง
กับวิชาชีพบัญช ีซึ่งผู้วิจัยได้เปลี่ยนแปลงในเอกสารประกอบการสอนตามที่ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นไว้ 
 5.2.2  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี ส าหรับการ
สอนรูปแบบ MIAP พบว่า มีคะแนนท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง(กิจกรรมประมวลผลหลังเรียน) ระหว่างร้อยละ 71.73 ถึง 79.48  
และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง(กิจกรรมประมวลผลหลังเรียน) เท่ากับ 76.82 (E1) และ
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คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้อง เท่ากับ 78.43 (E2) แสดงว่าเอกสารประกอบการสอน
รายวิชาหลักการบัญชี ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP เรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา หล่อตระกูล (2553) ซึ่งสร้างเอกสารประกอบการสอนได้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 และงานวิจัยของ สุราษฎร์ พรมจันทร์ (2554) ซึ่งพบว่ากระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับครูผู้สอนใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP ในชุดที่ 11 การบัญชีกิจการบริการ พบว่ามีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดอยู่ที่ร้อยละ 71.73 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ เนื่องจากเนื้อหาและแบบฝึกหัดในชุดดังกล่าวมีความเป็นอัตนัยสูง ผู้เรียนต้องมี
ทักษะการวิเคราะห์อย่างสูง ผู้สอนจึงได้ท าความเข้าใจกับนักศึกษาและช้ีให้เห็นถึงแนวทางการวิเคราะห์ปัญหา อย่างไรก็ตาม
นักศึกษาอาจต้องท าความเข้าใจในเนื้อหาวิชาให้ถ่องแท้จึงสามารถตอบแบบทดสอบได้ 

5.2.3  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการบัญชี 
ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP พบว่าในภาพรวมผู้เรียนพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิชาหลักการบัญชี 
ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้เรียนพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้เรียนพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนที่รูปแบบเอกสารมีความสวยงามนาสนใจและทันสมัย
มากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ (2553) และดวงกมล โพธิ์นาค และคณะ (2555) ที่จัดการเรียนรู้
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนรูปแบบ MIAP ส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณา
ผู้เรียนมีพึงพอใจต่อ การอางอิงเอกสารน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารประกอบการสอนบางชุดมีการอ้างอิงเอกสารจ านวน
น้อย อาจท าให้ผู้ เรียนรู้สึกไม่เช่ือถือได้ อย่างไรก็ตามจากการสืบค้นเนื้อหาในส่วนนั้นของผู้วิจัยพบว่ามีความเพียงพอ
ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์ที่ได้วางไว้ 
6.  ข้อเสนอแนะ 
      6.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
            6.1.1 ในระหว่างจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องควบคุมเวลาและตรวจปรับให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
และให้สอดคล้องกันกับขั้นตอนในกระบวนการ MIAP ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ขั้นส าเร็จผล (Progress) นั้นขาดหายไปซึ่งจะ
กระทบกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   1)  เนื่องจากบางครั้งวิทยาลัยจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน คือ
ต้องมีการร่นระยะเวลาการเรียนให้เร็วขึ้น ท าให้การเรียนเนื้อหาในเรื่องนั้นผู้เรียนอาจไม่สามารถท าความเข้าใจได้ในช่วงเวลาที่
จ ากัด เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ผู้สอนอาจพัฒนาสื่อให้อยู่ในรูปบทเรียนออนไลน์ ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถทบทวนการเรียนได้ทุกที่
ทุกเวลา 
   2)  ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ MIAP เป็นอย่างดี ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนด และจะต้องท าการปฐมนิเทศก่อนทุกครั้ง เนื่องจากกระบวนการ MIAP นั้นต้องการให้
ผู้เรียนรู้จักและท าตามขั้นตอนได้ถูกต้องทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วย  
   3)  ควรเตรียมความพร้อมในด้านเอกสาร และสถานท่ีที่เหมาะสม เนื่องจากการเรียนการสอนดังกล่าว ต้อง
มีเอกสารที่พร้อมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้  และฝึกปฏิบัติ โดยการเรียนการสอนมีการในสื่อวีดิทัศน์ และสื่อ powerpoint 
ประกอบการสอนในห้องที่ต้องป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ตลอดจนผู้เรียนจะต้องมีจ านวนไม่มากจนเกินไป  
  6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
          6.2.1  ควรมีท าการวิจัยโดยจัดท าเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบออนไลน์วิชาหลักการบัญชี ที่พัฒนาจาก
เอกสารประกอบการสอนดังกล่าว 
           6.2.2  ควรท าการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชี หลายๆ ครั้ง กับนักเรียนทุกกลุ่มที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชี เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

262 

7. เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542. และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545      

พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์     
องค์การรับส่งสินค้า และพสัดภุัณฑ์ (ร.ส.พ.).  

เกริก ท่วมกลาง. (2555). การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ. กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์ (1988) จ ากัด. 
ดวงกมล โพธ์ินาค และคณะ. (2555). การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบ MIAP ร่วมกับสื่อ   

 เครือข่ายสังคม ของนักศึกษาฝึกสอน โรงเรยีนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ภายใต้อาจารย์นเิทศให้ค าปรึกษาเทคนิค  
 วิธีการสอน เรื่องเตม็การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 50 : สาขาศึกษาศาสตร.์ 

สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์. (2549). เทคนิคและวิธีการสอนวิชาชีพ MIAP. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  
สุราษฎร์ พรมจันทร์. (2554). รูปแบบการฝึกอบรม วิธีด าเนินการวิจัยและการจัดท ารายงานวิจัย ดดยชช้  

กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ส าหรับครูผู้สอนชนสถานศกึษา. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1. 

สันทนา สงครินทร์. (2553). การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการ  
 สอนวิชา เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2104 – 2222. รายงานผลการวิจัย แผนกวิชา  
 อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 

เสรยี ตปูระกาย. (2556). ความพึงพอชจตอเอกสารประกอบการสอนการส ารวจภาคสนาม (CVE5401) รายงาน 
 การวิจัยใจช้ันเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

อัครวุฒิ จินดานุรักษ์. (2553). การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ MIAP วิทยานิพนธ์  
 ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า      
พระนครเหนือ. 

อัจฉรา  หล่อตระกูล. (2553). การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนชนรายวิชา “เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร”.           
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

263 

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

A Development of English Supplementary Reading Book for Prathom Suksa 6 Students Using on Local 
Contents of Cha-am District, Phetchaburi Province 

แสงดาว  ถิ่นหารวงษ์ 
อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ก่อนและหลังการอ่านด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี จ านวน 20 คน เครื่องมือวิจัยในการวิจัย ได้แก่  1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 2) แบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านก่อนและหลังการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) เนื้อหาในหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาลส าคัญ และโครงการพระราชด าริ ผลการตรวจสอบ
ความถูกต้องและประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นพบว่ามีคุณภาพสามารถใช้ได้ โดยในภาพรวม
หนังสืออ่านเพิ่มเติมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ในเขตอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีที่ใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจในการอ่านสูงกว่าก่อนการอ่านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ3) นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
ค าส าคัญ : หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ,  เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า 

Abstract 
This study aimed to 1) develop an English supplementary reading book for Prathom Suksa six students using 
local contents of Cha-am District, Phetchaburi Province, 2) compare the reading comprehension of the 
students before and after reading the English supplementary reading book, and 3) determine the satisfaction of 
the students towards the English supplementary reading book. The samples were 20 Prathom Suksa six 
students in Cha-am District, Phetchaburi selected by the purposive sampling method. Instruments used for 
data collection included the English supplementary reading book, an English reading comprehension test, and 
a questionnaire on satisfaction towards English supplementary reading book.  The data were analyzed by using 
percentage, mean, standard deviation, and t-test. The results revealed that 1) the supplementary reading book 
was composed of 3 topics; tourist attractions, festivals and royal projects. Evaluation by the experts was that it 
was suited to be used and it was appropriate at a high level as a whole, 2) after reading the English 
supplementary reading book, the students’ English reading comprehension was higher than before the 
treatment at statistical significance of .05 level and 3) the students had the satisfaction towards using the 
English supplementary reading book as a whole at the high level. 
Keywords: an English supplementary reading book, local contents of Cha-am District 
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1.  บทน า 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
       ทักษะการอ่าน เป็นหนึ่งในทักษะที่มีความส าคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยสิ่งที่จะช่วยให้การอ่านประสบความส าเร็จ 
ก็คือความสามารถในการอ่านและความเข้าใจในการอ่าน โดยเฉพาะความเข้าใจในการอ่านนั้นเป็นสิ่งส าคัญมาก แต่ปัญหาหนึ่งที่พบ
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษคือ ทักษะการอ่านของผู้เรียนอยู่ในระดับต่ า สาเหตุเนื่องมาจากผู้สอนใช้วิธีการสอน
ที่ไม่เหมาะสมท าให้การอ่านของผู้เรียนไม่ประสบผล และการสอนไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างแท้จริง 
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเน้นไปในด้านการแปล ค าศัพท์ กฎไวยากรณ์ซึ่งไม่ส่งเสริมทักษะการคิด ท าให้ผู้เรียน
ไม่เข้าใจในการอ่าน ไม่สามารถสรุปความรู้จากการอ่านได้ ที่ส าคัญคือ ทักษะการอ่านต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้เดิม 
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งมีอิทธิพลที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพอใจในการเรียน 
ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความถนัดในการเรียนของผู้เรียน และควรหาเทคนิคและวิธีการ
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถทางการอ่านให้ดียิ่งขึ้น  
    ในการจัดการเรียนการสอนทักษะการอ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษที่จะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้นผู้เรียนควรจะได้อ่าน
หนังสืออื่น ๆ เพิ่มเติมนอกจากหนังสือเรียน ซึ่งหนังสืออ่านเพิ่มเติมถือเป็นหนังสือเสริมประสบการณ์อย่างหนึ่ง ที่มีประโยชน์และ
ความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะเสริมทักษะการอ่านให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะหนังสือที่มีสาระเกี่ยวกับประสบการณ์จริงหรือสิ่งที่อยู่ใน
ท้องถิ่นของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิด เชิดชูวัฒนธรรมและธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ  

 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลท้องถิ่นของอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้
ผู้เรียนที่เรียนอยู่ในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นท่ีหลากหลายของจังหวัดเพชรบุรีอย่างแท้จริง 
การจัดท าหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่มีการบูรณาการกับเนื้อหาในท้องถิ่นจึงมีความส าคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ประเทศ ตามแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ในข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเตรียม
คนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 : 23) และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) 
(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554 : 18-22) ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถ
เพื่อการพัฒนาทางสังคม ในกลยุทธ์ที่ 1 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอก
ระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น
ด้วยการพัฒนาคน เด็ก และเยาวชน แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิน่  

 จากสภาพปัญหาและผลกระทบข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ได้พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นในอ าเภอชะอ าจังหวัด
เพชรบุรี อันจะเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นของอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี
ต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอ

ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการอ่านด้วยหนังสืออ่าน

เพิ่มเติมภาษาอังกฤษทีใ่ช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหา

ท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
   การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1.3.1 ด้านเนื้อหา หรือตัวแปรที่วิจัย 
    เนื้อหาท่ีผู้วิจัยน ามาพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับอ าเภอชะอ า 

จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้จากการสอบถามความต้องการเนื้อหาของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ จ านวน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) สถานที่
ท่องเที่ยว 2) เทศกาลส าคัญ 3) โครงการพระราชด าริ 

  ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ตัวแปร คือ   
   ตัวแปรต้น ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
  ตัวแปรตาม ได้แก่  
  1) ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
               2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 
 1.3.2  ด้านประชากรที่วิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
          1)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในเขต

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
  2)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในเขต

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest - Posttest Design) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 
 

            Pre-test                                                X                                         Post-test 
               T1                                                                                                   T2 
 
 T1  หมายถึง  การทดสอบก่อนการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมของกลุ่มตัวอย่าง 
 X   หมายถึง  การอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 T2  หมายถึง  การทดสอบหลังการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมของกลุ่มตัวอย่าง  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้เนื้อหา
ท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2) แบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านก่อนและหลังการอ่านหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 
20 ข้อ โดยวัดความเข้าใจในการอ่านในระดับความรู้ความจ า และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 24 ข้อ 
 การสร้างเครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1.  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีขั้นตอนการสร้าง คือ 
1) วิเคราะห์เนื้อหาในหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยอ้างอิงจากผล
การส ารวจเนื้อหาท่ีเหมาะสม 2) ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม 3) ก าหนดเค้าโครงและขอบข่ายของเนื้อหา 4) ด าเนินการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามเค้าโครง
ที่วางไว้ โดยแต่ละเรื่องแทรกภาพประกอบในแต่ละหน้า และมีแบบทดสอบหลังการอ่าน 5) เสนอหนังสืออ่านเพิ่มเติมต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม 6) น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมไปทดลองใช้กับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน 7) ปรับแก้หนังสือและ
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น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริเพ็ญ เอมละออง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2) อาจารยตรีนุช สุนทรวิภาต ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา และ 3) อาจารย์ ศิริกุล ศรีโตกลิ่น 
ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา การใช้ภาษา ภาพประกอบ ส่วนประกอบของ
หนังสือ และ 8) น าหนังสือที่ปรับแก้ไขแล้วไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง  
 2.  การสร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านก่อนและหลังการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนการสร้าง 
คือ 1) ศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน 2) สร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน ซึ่งเป็น
ข้อสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยวัดความเข้าใจในการอ่านในระดับความรู้ความจ า 3) น าแบบทดสอบ
ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยปรับแก้ไข และน าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เช่ียวชาญชุดเดิมเพื่อประเมินหาค่า
ความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นน าผลการพิจารณาในแต่ละข้อ ไปหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ไปใช้เป็นแบบทดสอบ และน าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในอ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  20  คน แล้วน าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.25-0.75 และค่าอ านาจจ าแนกที่มีค่าตั้งแต่ 0.25-1.00 จากนั้นน า
แบบทดสอบที่วิเคราะห์แล้วมาปรับปรุงแก้ไข และคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ จ านวน 20 ข้อ 
ไปหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR 20 ของ Kuder Richardson (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 124-125) 
และ 4) น าแบบทดสอบไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 3.  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่น
ในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ คือ 1) ศึกษาหลักการสร้างและตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจ านวน 24 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (5 Rating Scale) 3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยตรวจสอบความถูกต้อง
เชิงเนื้อหาและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเด็นที่ศึกษา และปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยใช้วิธีหาค่า IOC (Index of Congruency) 5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และ
6) น าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้แยกวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ  ดังนี ้
      1.  การวิเคราะห์เนื้อหาที่เหมาะสมในการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรีใช้การหาค่าร้อยละ 
      2.  การหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3.  การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านก่อนและหลังการอ่านโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่น
ในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
     4.  การวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี พบว่า 
ในภาพรวมหนังสืออ่านเพิ่มเติม มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X =   2.94, S.D. = .07) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านเนื้อเรื่อง ( X =3.00, S.D. = .00) ด้านคุณค่าของหนังสือ ( X =3.00, S.D. = .00) และ
ด้านการจัดภาพประกอบ ( X = 2.93, S.D. =.11.)  
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านก่อนและหลังการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่น
ในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีโดยการทดสอบค่าท ีปรากฏดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านก่อนและหลังการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่น
ในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน (N) คะแนนเต็ม X  S.D. t df 
ก่อนการอ่าน 20 20 7.20 2.21 15.607* 19 
หลังการอ่าน 20 20 10.00 2.86   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 2.1 พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีที่อ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีเข้าใจในการอ่านสูงกว่าก่อนการอ่านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหา
ท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวม พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี
มีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.41, S.D.= 63) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับแรก ได้แก่ ด้านคุณค่าหนังสือ ( X =  4.54, 
S.D. = .64) รองลงมาคือ ด้านเนื้อเรื่อง ( X =  4.40, S.D. =  .66) การจัดภาพประกอบ ( X  = 4.38, S.D. =  .66) ด้านภาษาและ
ตัวอักษร ( X =  4.38, S.D. = .64) และด้านรูปแบบ ( X =  4.33, S.D. = .74) เป็นอันดับสุดท้ายซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 
คือ ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีที่มีต่อต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
ที่ใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับมาก 
4.  อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
4.1  ด้านคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 การประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านโดยภาพรวม พบว่า หนังสืออ่าน

เพิ่มเติมมีคุณภาพในระดับมาก และเมื่อพิจารณาคุณภาพรายประเด็น พบว่าทุกเนื้อหามีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้
เพราะหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษดังกล่าวได้ท าการสอบถามความต้องการของผู้เรียนและสอบถามความเหมาะสมของหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม และน าหัวข้อและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาจัดท าเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสืออ่านเพิ่มเติมมีรูปเล่มมีความเหมาะสม
และดึงดูดความสนใจ มีขนาดที่พอเหมาะ สะดวกแก่การพกพา การเข้ามีความคงทนและ จ านวนหน้ามีความเหมาะสมกับเล่ม ทั้งนี้
หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษได้สร้างตามผลการส ารวจความเหมาะสมของหนังสืออ่านเพิ่มเติม นอกจากนี้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ยังมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้อ่าน เนื้อเรื่องอ่านเข้าใจง่าย แต่ละบทมีความสัมพันธ์กัน อีกทั้งเนื้อเรื่องยังให้
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ซึ่งเนื้อเรื่องในหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษจะช่วยเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของอ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรีให้แก่ผู้อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2545, อ้างถึงจันทร์จิรา โกษาแสง, 2554 : 45) ที่กล่าวถึง
รูปเล่มของหนังสืออ่านเพิ่มเติมว่า ขนาดและรูปเล่มของหนังสือส าหรับเด็ก ควรมีขนาดกะทัดรัดไม่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป ซึ่งสอดคล้อง
กับจินตนา ใบกาซูย ี(2542 : 143–144) ที่กล่าวว่าเนื้อหาของหนังสืออ่านเพิ่มเติมควรเสนอเนื้อหาสาระในลักษณะที่ส่งเสริมให้ผู้อ่าน
สามารถท าความเข้าใจเรื่องราวได้ กล่าวคือใช้ภาษาที่ถูกต้องและพอเหมาะแก่ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการใช้ภาษาของ
ผู้อ่านได้อย่างที่เหมาะสม ตลอดจนใช้เทคนิควิธีหรือส่งเสริมความเข้าใจอื่นๆ เช่น ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง ค าถาม เป็นต้น  

4.2  การอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาในท้องถิ่นอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ท าให้ผู้อ่านในระดับ  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีมีความเข้าใจในการอ่านเพิ่มขึ้น ซึ่งสูงกว่าก่อนการอ่าน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ผู้อ่านสามารถเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เป็นสิ่งใกล้ตัว เนื่องจากเนื้อหาของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษใช้เนื้อหาในท้องถิ่นอ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านมีความสนใจในการอ่านและเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว สอดคล้องกับ ปริญญาพร สินหนู 
(2550) ที่ได้พัฒนาสื่อการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมของวัยรุ่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด
เขมาภิรดาราม จังหวัดนนทบุรีพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านหลังเรียนด้วยสื่อการอ่านที่สร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และสอดคล้องกับณัฐธิดา รัตนสุภา (2551) ที่ได้สร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระ
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การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Around Myself พบว่า ทางการเรียนที่เรียนด้วยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด 
Around Myself หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01  

4.3  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นหนังสือ
ทีม่ีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่าน  ประกอบกับเนื้อเรื่องในหนังสืออ่านเพิ่มภาษาอังกฤษเติมสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่
ในท้องถิ่นของผู้อ่าน ส่งผลให้ผู้อ่านมีความตั้งใจในการอ่านและสนุกสนานเพลิดเพลินกับการอ่าน ซึ่งส่งผลให้ผู้อ่านมีความพึงพอใจ
เชิงบวกต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรณัน  แก้วปัญญา (2555) ที่ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Travelling in Tak 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ ารุง จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  เรื่อง  Travelling in Tak  อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของจุฑามาศ พรมลา 
(2556) ที่ได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานพื้นบ้าน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งพบว่า
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานพื้นบ้าน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
5.  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 5.1 ข้อเสนอแนะในด้านการเรียนการสอน 
  5.1.1  เรื่องที่น ามาใช้จัดท าหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ควรมีเนื้อหาที่ตรงหรือสอดคล้องกับหลักสูตรของผู้เรียน 
เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 
  5.1.2  เนื่องจากผู้อ่านมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน ดังนั้นหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษควรมีเนื้อหา
ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบ มีการอธิบายความหมายของค าศัพท์ มีกิจกรรมการอ่านที่สอดคล้องกับระดับความสามารถ
ของผู้อ่าน  
  5.1.3 ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษควรใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการอ่าน เพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 
 5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
  5.2.1  ควรมีการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี  
  5.2.2  ควรท าการวิจัยและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษในหัวข้ออื่น ๆ  เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น ส าหรับผู้เรียนในหลากหลายระดับช้ัน 
  5.2.3 ควรได้มีการท าการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยนี้ โดยน าเนื้อหาในหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษไปจัดกิจกรรมด้วย
กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย และศึกษาผลสัมฤทธิ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ที่ได้จากการใช้กิจกรรมดังกล่าว 
  5.2.4  ควรพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมในรูปของสื่อมัลติมีเดีย 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยองค์ความรู้ฉบับนี้ ส าเร็จได้โดยความอนุเคราะห์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนในการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์  นาคจั่น อาจารย์ที่ปรึกษาการท าวิจัย ที่ได้
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนงานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์  ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริเพ็ญ  
เอมละออง อาจารย์ตรีนุช  สุนทรวิภาต และอาจารย์ศิริกุล  ศรีโตกลิ่น ผู้เช่ียวชาญ ที่ได้ให้ค าแนะน าเพิ่มเติมและแก้ไขข้อบกพร่อง
ในงานวิจัยช้ินนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ขอขอบคุณอาจารย์ 
William Booth อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้สละเวลา
ตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานในสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกท่าน ที่ให้ค าปรึกษา ความช่วยเหลือ 
และเป็นก าลังใจให้ตลอดระยะเวลาของการท าวิจัย 
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ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในทัศนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
THE IMAGE OF PHETCHABURI RAJABHATUNIVERSITY AS  PERCEIVED BY THE  STUDENTS OF THIS UNIVERSITY 

โสภาพร  กล่่าสกุล 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้  
และทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน  376  คน  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเตราะห์ ได้แก่ วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที, วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ด าเนินประเมินผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
  ผลการวิจัย 
  1.   ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในส่วนภาพลักษณ์โดยรวมภาพลักษณ์คณาจารย์มีภาพลักษณ์เชิงบวก  
ส่วนภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่  ภาพลักษณ์ผู้บริหารมีภาพลักษณ์ปานกลาง 
  2.   นักศึกษาส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจากสื่อบุคคลอันดับหนึ่ง รองลงมาคือสื่อ
เฉพาะกิจ สื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อมวลชนตามล าดับ 
  3.   ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
  4.   ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
  5.   ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีภาพลักษณ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ยกเว้น ลักษณะทาง
ประชากรในส่วนของประเภท การจัดการศึกษามีภาพลักษณ์ไม่แตกต่างกัน 
  6.   พฤติกรรมเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสาร เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  7.   พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม   มีบางด้านเท่านั้นที่ไม่
สัมพันธ์กัน 
ค่าส่าคัญ : ภาพลักษณ์, ทัศนคติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

Abstract 
The purpose of this research was to study the image of Phetchburi  Rajabhat University according to  its 

student’s media exposure, perception and attitudes.   
The sample of the research was 376 students of Phetchburi Rajabhat University. Questionare were used 

to collect the data. Percentage, mean, t-test, F-test, and Peason’s correlation coefficient were used of and 
analysis of the data. computer program was used for data processing. 

The results of the study were as follows :  
1.  The over all image of PBRU, and in structures image were positive, whereas , the apperance of the 

directors and  officials was in fair. 
2.  Most of the students received information’s about Phetchburi Rajabhat University from 

interpersonal media, specialized media, internet media and  mass  media  respectively. 
3.  Differences of population attribute caused differences in the media exposure of information about 

the university. The statistically significant level of .05 
4.  Differences of population attribute caused differences in perception of information about the 

university. The statistically significant level of .05 
5.   Differenced of population attribute caused differences in the image of university the statistically 

significant level of .05, except for students in Faculty of Management Science. 
6.    Media exposure was correlated to the perception at information about the university. 
7.   Most of the media exposure was correlated to the image of the university, except for some aspects. 
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1.  บทน่า 
 1.1 ความเป็นมาและความส่าคัญของปัญหา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีถือเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี  
วิทยาลัยครูเพชรบุรี  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จนก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามล าดับ ปัจจุบันมีการเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในหลายสาขาวิชา เช่น สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยว      
การโรงแรม  การสาธารณสุข นิติศาสตร์  

  รัฐประสาสนศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งต่างจากอดีตที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือยึดมั่นในแนวทางการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและมีวิสัยทัศน์ คือ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ที่มีคุณธรรม เป็นคลังปัญญา ท้องถิ่น และมีความ
มั่นคง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีพันธกิจส าคัญ คือ 

1. ประชาชนเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน 
2. คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาสูงขึ้น 
3. มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาวิชาชีพเพิ่มขึ้น และชุมชนมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น  

 แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว ส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษา
ในท้องถิ่น มีภารกจิหลักคือการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอบสนองความต้องการศึกษาของประชาชน
ให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายใน
การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย การเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหน้าที่หนึ่งที่ส าคัญและ
จ าเป็นมากก็คือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สู่นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มคนจ านวนมากในองค์กร เพื่อให้
นักศึกษารับรู้เข้าใจสร้างการยอมรับและเช่ือมั่นเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่อย่างไรก็ตาม
ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลเป็น ภาพของการรับรู้ข่าวสารหรืออาจเป็นประสบการณ์ทางอ้อม ที่ได้ยิน ได้ฟังมา 
ภาพลักษณ์จึงเกิดขึ้นได้ 2 ด้าน คือ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดขึ้นโดยการปรุงแต่ง ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่งเป็น
ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการใช้กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดตามความต้องการซึ่งเป็นการรับรู้ของนักศึกษาอาจมีผลก่อให้เกิด
ทัศนคติที่แตกต่างกันไปถ้าได้รับข้อมูลที่ดีก็ย่อมช่วยส่งเสริมช่ือเสียง (reputation) ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในทางตรงกัน
ข้ามถ้าได้ข้อมูลด้านไม่ดีก็จะท าลายความเช่ือมั่นได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นควรอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 

 ในสังคมโลกแห่งการสื่อสารภาพลักษณ์ยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้นเพราะนักศึกษามีโอกาสได้รับรู้ข่าวสาร จากสื่อหลาย
ประเภท ภาพลักษณ์คือกระจกสะท้อน ช่ือเสียง คุณภาพ ความเช่ือมั่นศรัทธา การให้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ จึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์   ไม่ว่าจะเป็นสื่อสมัยใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต หรือสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ แม้กระทั่งสื่อบุคคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีผู้เข้ามาศึกษาในแต่ละปีจ านวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีค าถามจากสังคม
เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคุณภาพการบริหารจัดการ  ด้านบุคลากร เครื่องมือเทคโนโลยี แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
อาคารสถานที ่

 ดังนั้น การศึกษาเพื่อทราบถึงทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก 
เพราะนักศึกษาถือเป็นกระบอกเสียงส าคัญในการสะท้อนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน  
การปรับปรุง พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มีภาพลักษณ์ที่น่าเช่ือถือศรัทธา
ยิ่งขึ้นต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.2.1  เพื่อศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
     1.2.2  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 
    1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสาร 
     1.2.4  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษาเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกับ

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
     1.2.5  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ   
1.3 ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยนี้ท าการส ารวจทัศนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้ง 4 ประเภท คือ 

ภาคปกติ ภาคสมทบและภาคพิเศษ ภาคกศ.บป. โครงการพิเศษ โดยแบ่งเป็น 7 คณะคือคณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยเก็บข้อมูลในส่วนของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
ภาพลักษณ์โดยรวมของมหาวิทยาลัย ภาพลักษณ์ของผู้บริหาร ภาพลักษณ์ของคณาจารย์ และภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่  
2. วิธีด่าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุกประเภท
การจัดการศึกษา คือ ภาคปกติ ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ ภาค กศ.บป. โครงการพิเศษ บัณฑิตศึกษาที่ศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรุบรี รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 376 คน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบโควต้า (quata sampling)  กับนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ โดย
แบ่งเป็น 7 คณะ  คือ คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและวิเคราะห์
เชิงพรรณนาเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัว พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของนักศึกษา และภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในสายตาของนักศึกษาส่วนการทดสอบ
สมมติฐานใช้ค่าสถิติ t-test และ F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะ ของประชากรกับพฤติกรรม  
การเปิดรับข่าวสาร  การรับรู้และความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของนักศึกษา  และความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมเปิดรับข่าวสารกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในทัศนะของนักศึกษา 
3. ผลการวิจัย  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี โดยผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นักศึกษาเปิดรับข่าวสาร จากสื่อบุคคล  เช่น ครู-อาจารย์  บิดา-มารดา  เพื่อน  ญาติ 
พี่-น้อง  บุตร –ธิดา  เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  เป็นล าดับที่ 1  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.63)  รองลงมาได้แก่สื่อ
เฉพาะกิจ เช่น ป้ายประกาศ จดหมายข่าว ดอนขังใหญ่  แผ่นพับ  วารสารวิชาการ สื่อ  VDO VCD เพชรปริทัศน์  ( = 1.97) และ
ในล าดับที่  3 รับข่าวสารจากสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น  www.pbru.ac.th  เมื่อพิจารณาความบ่อยครั้งในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่าง 
ๆ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพฤติกรรมการเปิดข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60  เมื่อพิจารณาจากสื่อแต่ละประเภท พบว่า  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก  ได้แก่  โดยรับรู้ข่าวสารจากสื่ออินเทอร์เน็ต เวปไซต์ของคณะต่าง ๆ/มหาวิทยาลัย สูงสุด ( = 3.34) รองลงไปได้แก่  
ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์/คัทเอาท์ ( = 3.32) และคณาจารย์  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  ( = 3.26)  ซึ่งมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนสื่อที่นักศึกษารับรู้ข่าวสารต่ าสุดแต่ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ  สื่อ VDO, VCD ของ
มหาวิทยาลัย ( = 2.13)    

http://www.pbru.ac.th/
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  การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76  เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาสาระของ
ข่าวสารแต่ละประเภท พบว่า  ข่าวสารที่นักศึกษารับรู้สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ได้แก่  การเปิดสอนในหลักสูตรต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกและการจัดกิจกรรมการศึกษา เช่น ไหว้ครู  วันส าคัญทางศาสนา  
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ( = 3.47)  ส่วนข่าวสารที่นักศึกษารับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม  ( = 3.06) การส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ( = 3.05)  และการจัดประชุมวิชาการ/สัมมนาของ
มหาวิทยาลัย ( = 3.00) ตามล าดับ ส่วนข่าวสารที่นักศึกษารับรู้ต่ าสุดแต่ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ การวิจัยและ
ค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา / คณาจารย์  ( = 2.66)    
 ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในสายตาของนักศึกษา พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยรวมมีภาพลักษณ์เชิงบวกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีภาพลักษณ เชิงบวกและมีค่าเฉลี่ยสูงตามล าดับ ได้แก่ ภาพลักษณ์คณาจารย์ ( = 3.79) ภาพลักษณ์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ( = 3.52) ภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่ ( = 3.33) ส่วนด้านที่มีภาพลักษณ์ปานกลาง ได้แก่ ภาพลักษณ์
ผู้บริหาร ( = 3.19)   
 เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ในด้านต่าง ๆ ของภาพลักษณ์ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาพลักษณ์ผู้บริหาร ภาพลักษณ์
คณาจารย์ และภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยรวมมีภาพลักษณ์เชิงบวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีภาพลักษณ์
เชิงบวกและมีค่าเฉลี่ยสูงตามล าดับ ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของท้องถิ่น  ( = 3.90)  
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาแห่งคุณภาพและความภาคภูมิใจ ( = 3.87) มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างดี ( = 3.74)  เป็นต้น  ส่วนภาพลักษณ์ที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง ได้แก่  มหาวิทยาลัยมี
การจัดเก็บเงินเพื่อการศึกษาในอัตราที่เหมาะสม  ( = 2.29) และมหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอต่อการเรียนการสอน      
( = 3.30)   
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยรวม
มีภาพลักษณ์ปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีภาพลักษณ์เชิงบวกและมีค่าเฉลี่ยสูงตามล าดับ 
ได้แก่ มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ( = 3.43)  และมีบุคลิกภาพของผู้น า ( = 3.33) เป็นต้น  ส่วนภาพลักษณ์ที่มี
ค่าเฉลี่ยปานกลาง ได้แก่ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า ( = 3.32) มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยและกว้างไกล ( = 3.28) ท างาน
ประสานกับบุคคลอื่นได้ดี  ( = 3.24) เป็นต้น   
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์คณาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยรวม            
มีภาพลักษณ์เชิงบวก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีภาพลักษณ์เชิงบวกและมีค่าเฉลี่ยสูงตามล าดับ 
ได้แก่ มีความรู้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ( = 3.93) มีความรับผิดชอบ ตั้งใจในการสอน  ( = 3.92) มีความรู้จริงในเรื่องที่สอน         
( = 3.88) เป็นต้น ส่วนการเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  เท่ากับ 3.64  แต่ยังคงมีภาพลักษณ์ในเชิงบวกเช่นกัน   
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยรวมมี
ภาพลักษณ์เชิงบวก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33   เมื่อพิจารณาเป็น  รายข้อ  พบว่า ข้อที่มีภาพลักษณ์เชิงบวกและมีค่าเฉลี่ยสูงตามล าดับ 
ได้แก่ แต่งกายเหมาะสม เรียบร้อย ( = 3.60)  มีความรู้ความสามารถในการท างาน  ( = 3.44) มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติหน้าที่และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ( = 3.34) เป็นต้น ส่วนภาพลักษณ์ที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง ได้แก่  ให้บริการเต็มความสามารถ 
( = 3.31) มีการจัดระบบงานที่ดี   ( = 3.29)  ให้บริการแก่นักศึกษาเท่าเทียมกัน  ( = 3.26)  เป็นต้น   
4. สรุปผลการวิจัย  
     สรุปผลการวิจัยตามการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แตกต่างกัน  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีเพศต่างกันศึกษาอยู่ในประเภทการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน 
คือ ภาคปกติ ภาคสมทบ / ภาคพิเศษ ภาคกศ.บป. โครงการพิเศษ บัณฑิตศึกษาและมีระดับการศึกษาต่างกันคือ ระดับปริญญาตรี 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  ผลการวิจัยโดยรวมพบว่า มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
 สมมติฐานที่  2  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีเพศต่างกัน  ศึกษาอยู่ประเภทการจัดประเภทการจัดการศึกษาแตกต่าง
กัน และมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมแล้วพบว่ามีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นตามสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
 สมมติฐานที่  3  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ต่อมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีเพศต่างกัน และมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นความสมมติฐาน ส่วนลักษณะทางประชากรในส่วนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ศึกษาในประเภทการจัดการศึกษาแตกต่างกัน คือ ภาคปกติ ภาคสมทบ / ภาคพิเศษ ภาค กศ.บป. 
โครงการพิเศษ และบัณฑิตศึกษา พบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
 สมมติฐานที่  4  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ของนักศึกษานั้น โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น  สื่อประเภท  บุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติ คนใกล้ชิด และสื่ออื่น ๆ ที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษา เช่น ไหว้ครู วันพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
 สมมติฐานที่  5  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับภาพลักษณ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  
ยกเว้น สื่อบุคคลในครอบครัว เพื่อน  ญาติ  คนใกล้ชิด คณาจารย์  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ หนังสือพิมพ์  อินเทอร์เน็ต เว็ปไซต์ของ
คณะวิทยาการจัดการและของมหาวิทยาลัย ไม่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์คณาจารย์ และสื่อคณาจารย์ ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  
จดหมายข่าวดอนขังใหญ่ และอินเทอร์เน็ต  ไม่มีความสัมพนัธ์กับภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
5. อภิปรายผลการวิจัย  
 จากสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
แตกต่างกันซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุบล เบญจรงค์กิจที่ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปัจจัยของประชากรกับพฤติกรรมเปิดรับสื่อ โดยได้รวบรวมผลงานวิจัยจากนักวิชาการหลายท่านมาอภิปราย เพศหญิง  และเพศชาย 
มีการเปิดรับข่าวสารต่างกัน ทั้งที่เนื่องจากความสนใจในเรื่องราวต่าง ๆ ของแต่ละเพศมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะจากผลการวิจัย 
พบว่า  การเปิดรับสื่อประเภท วิทยุกระจายเสียง (เช่น วิทยุชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี วิทยุ)
โทรทัศน์ (เช่น เคเบิ้ล T.V.) ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ สื่อ VDO VCD ของมหาวิทยาลัย เพศนักศึกษาชาย และเพศ
นักศึกษาหญิง มีพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่ง ยุคล  เบญจรงค์กิจ ได้อธิบายประเด็นนี้ในงานวิจัย
ไว้ว่า เพศชายและเพศหญิง เปิดรับข่าวสารต่างกัน  เพศหญิงใช้เวลาในการดูโทรทัศน์และฟังวิทยุมากกว่าเพศชาย  ในขณะที่เพศชาย
นิยมอ่านหนังสือพิมพ์มากกว่า หากศึกษาในเรื่องประเภทการจัดการศึกษา และระดับการศึกษาก็พบว่า การศึกษาที่มีความต่างกันจะ
มีปริมาณการเปิดรับสื่อ เนื้อหาแตกต่างกันด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของเตือนใจ  จวบสมัย (2545) เรื่อง  
ภาพลักษณ์ขององค์การสหประชาชาติจากการน าเสนอของหนังสือพิมพ์ การเปิดรับข่าวสารสหประชาชาติ การรับรู้  ทัศนคติและ
ภาพลักษณ์ต่อองค์การสหประชาชาติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรที่มีเพศระดับการศึกษาและอาชีพ แตกต่าง
กันมีการเปิดรับข่าวสหประชาชาติ แตกต่างกัน  รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ของศาลปกครองในสายตาของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครของ อตินุช  นิมิตสภาพร (2544) พบว่าประชาชนที่มีอาชีพ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวศาลปกครองแตกต่างกัน 
 ทั้งนี้ประเภทการจัดการศึกษา และระดับการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความเกี่ยวกับอายุของนักศึกษา 
โดยมากนักศึกษาที่เรียนในภาคปกติ  ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ  จะมีอายุที่แตกต่างกับภาค กศ.บป. โครงการพิเศษ โดยเฉพาะจะ
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แตกต่างอย่างชัดเจนกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อายุจึงเป็นตัวแปรหนึ่งในการเกิดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้รับสาร 
และมีแนวโน้มในการเลือกรับข่าวสารตามความคิดเห็นและตวามสนใจของตนเอง ตามแนวคิดของ แคลปเปอร์ (Klapper, 1960, pp. 
19-25)  นอกจากนี้แนวคิดของ วิลเปอร์  ชแรมป์ (Wilbur, Schramm, 1973)  ยังสนับสนุนผลการวิจัยนี้ ที่กล่าวว่าผู้รับสารจะ
แสวงหาข่าวสารเพื่อตอบสนองจุดประสงค์ใด  จุดประสงค์หนึ่งซึ่งบุคคลต่างกันย่อมมีจุดสนใจต่างกัน  มีการเปิดรับข่าวสารต่างกันด้วย 
  สมมติฐานที่  2  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน  มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกต่างกัน 
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ กล่าวคือ เพศ ประเภทการจัดการศึกษา และระดับการศึกษาของนักศึกษาที่
แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในเรื่องการให้บริการท้องถิ่น เช่น การจัดอบรม  หลักสูตรระยะสั้น การได้รับรางวัล
จากการประกวดแข่งขันต่าง ๆ  ของนักศึกษาและอาจารย์  การจัดประชุมวิชาการ  การสัมมนาของมหาวิทยาลัย  การจัดกิจกรรม
การศึกษา  เช่น  ไหว้ครู  วันส าคัญทางศาสนา พิธีพระราชทานปริญญาบัติ  และการบริหารงาน  แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  การรับรู้
ข่าวสารในเรื่องดังกล่าวนี้ นักศึกษาที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันทุกด้าน มีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจากการศึกษา
ทฤษฎีการสื่อสาร พบว่า เพศ การศึกษา อายุ อาชีพ รายได้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการรับรู้ข่าวสารของผู้รับสาร ผู้รับสารที่มีเพศ
แตกต่างกัน ระดับความรู้หรือระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  มีแนวโน้มที่จะรับรู้สิ่งรอบข้างและข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน  ทั้งนี้
ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิด  ค่านิยม  ความเช่ือ  และทัศนคติ  เนื่องจากสังคมได้ก าหนดวัฒนธรรม บรรทัด
ฐานและกิจกรรมการแสดงออกของทั้งสองเพศไว้ต่างกัน แต่ละคนจึงเลือกรับรู้ในสื่อที่ตนสนใจ จากการรับรู้ข่าวสารของทั้ง 2 เพศ  
จึงมีแนวโน้มที่แตกต่างกัน  กันยา  สุวรรณแสง (2544 : 128 - 129) กล่าวว่า การับรู้ท าให้เกิดการรับรู้ ระดับการศึกษาจึงมีผลต่อ
การรับรู้ข่าวสารของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับ ปรมะ  สตะเวทิน (2546) ที่กล่าวว่า  คนที่มีการศึกษาสูงหรือมีความรู้ดีจะได้เปรียบ
อย่างมากในการที่จะเป็นผู้รับสารที่ดี  คนที่ได้รับการศึกษาในระดับต่างๆ กันในยุคสมัยที่ต่างกัน  ในระบบการศึกษาที่ต่างกันใน
สาขาวิชาที่ต่างกัน  มีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความต้องการแตกต่างกันไป 
  สมมติฐานที่  3  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน  มีภาพลักษณ์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกต่างกัน  ผลการวิจัย
พบว่า เพศและระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีทัศนคติต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กรกนก  วิโรจศรีสกุล (2546)  เรื่องภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในสายตาประชาชนเขตกรุงเทพมหานครที่พบว่า  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แตกต่างกันจึงส่งผลให้มีภาพลักษณ์ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างกันไปด้วย  ส่วนนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่ามีภาพลักษณ์ต่อมหาวิทยาลัยต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลพรรณ  อาภาเวท และดวงตา  พิริยานนท์ (2543) 
เรื่อง  ภาพลักษณ์ของสถานบันเทคโนโลยีราชมงคล ในทัศนะของประชาชนกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมี
ภาพลักษณ์เกี่ยวกับสถาบันฯ แตกต่างกัน 
 ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิด ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามประสบการณ์และกรอบความคิดของ
บุคคลนั้น  ภาพลักษณ์จึงเกิดจากการประเมินส่วนตัวของบุคคล  ผู้หญิงกับผู้ชาย มักจะมีตีค่า การรับรู้  ความรู้สึก  ความรู้  เชิงการ
กระท าต่างกันผู้หญิงมักมีอารมณ์ที่ละเอียดอ่อน ส่วนผู้ชายมักใช้หลักของเหตุผลในการประเมินค่าสิ่งที่ได้รับรู้  รวมทั้งบุคคลที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันย่อมมีหลักเหตุและผลในการพิจารณาต่างกัน โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า มีประสบการณ์
มากกว่า จะมีมุมมองในสิ่งต่าง ๆ ที่ละเอียดและแยบยลกว่า รวมทั้งมีความเข้าใจมากด้วยเหตุและผลมากกว่า 
 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ประเภทการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ นักศึกษาที่ศึกษาในภาคปกติ ภาคสมทบ/
ภาคพิเศษ ภาค กศ.บป. โครงการพิเศษ และบัณฑิตศึกษามีภาพลักษณ์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน ทั้งที่สามารถอธิบายได้ว่า นักศึกษาในแต่ละประเภทการจัดการศึกษา น้ันมีโอกาสในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่
ใกล้เคียงกัน มีโอกาสได้ยิน ได้อ่าน ได้เห็น ได้สัมผัสกิจกรรม  รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เช่น มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของท้องถิ่น มีอาคารและสถานท่ีเหมาะสมสะอาด สวยงาม ภาพลักษณ์คณาจารย์
นักศึกษามีมุมมองเชิงบวก ( = 3.79) สูงสุดและเมื่อเปรียบเทียบกับภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ นั้นแสดงว่า นักศึกษามีความศรัทธาใน
อาจารย์และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมแล้ว  จะปฏิบัติภาระกิจการสอนในหลายประเภทการจัดการศึกษา กล่าวคือ สอน
ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ โครงการพิเศษ บัณฑิตศึกษา ซึ่งลักษณะทางประชากรในส่วนประเภทการจัด
การศึกษาจึงมีภาพลักษณ์ต่อมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานที่  4  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการวิจัยโดยรวมพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารกับการเรียนรู้ข่าวสาร  โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นั้นย่อมหมายความว่า หากนักศึกษา
เปิดรับข่าวสารมากยอมท าให้เกิดการรับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัยมากตามไปด้วย ในทางกลับกันหากนักศึกษาเปิดรับข่าวสารน้อย
ย่อมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยน้อยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ใน
ทัศนะของประชาชนกรุงเทพมหานคร ของวิมลพรรณ  อาภาเวท และดวงตา  พิริยานนท์ (2543) ที่พบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยว
กันสถาบันฯ จากสื่อมวลชน สื่อบุคคล  สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับสถาบันฯ นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนแนวคิดที่ว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู้  มีความเข้าใจ ในสภาพแวดล้อมเป็นคนทันสมัย ทัน
เหตุการณ์มากกว่าคนที่เปิดรับข่าวสารน้อย การรับรู้เป็นกระบวนการตีความหมายสิ่งที่เราพบเห็น (Schramm, 1960 : 109)     
ดังนั้นเมื่อเปิดรับข่าวสารมากย่อมก็ให้เกิดการรับรู้มาก แปรผันตามกัน 
 นอกจากนี้จากการวิจัยมีส่วนหนึ่งพบว่า การเปิดรับสื่อบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติ  คนใกล้ชิด  ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการศึกษา  เช่น  ไหว้ครู  วันส าคัญทางศาสนา  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  นั้นหมายความว่าทั้งสองส่วนนี้ไม่มีผลต่อกัน 
เช่นหากพูดคุยกับ พ่อ แม่ บ่อยครั้งก็ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้อาจสันนิษฐานได้ว่า  
สื่อบุคคลดังกล่าวอาจมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่ละเอียดเพียงพอที่จะสื่อสารให้เกิดการรับรู้ได้ 
นอกจากนี้นักศึกษาอาจไม่สนใจข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจากสื่อดังกล่าว ทั้งนี้เพราะในมหาวิทยาลัยมีสื่อที่ส่งถึงนักศึกษาใน
หลายทางนักศึกษาสามารถเลือกเปิดรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ แคลปเปอร์ (Klapper, 1960) เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารว่า
คนเราจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ตามความสนใจ และความต้องการเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
ของตน  นอกจากนี้ยังเลือกสนใจเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเช่ือดั้งเดิมและจะหลีกเลี่ยงที่จะให้ความสนใจกับ
ข่าวสารที่ขัดแย้งกับทัศนคติและความเช่ือเดิม 
 สมมติฐานท่ี  5  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลโดยรวมพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน  นั้นคือ  หากเปิดรับข่าวสารมาก ก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัยมากตามไปด้วย อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแคลปเปอร์ (Klapper, 1960) ที่ว่าคนเราจะเลือกเปิดรับ
ข่าวสารตามความสนใจ และเลือกสนใจในข่าวสารที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง จากนั้นจะเลือกรับรู้หรือเลือกตีความใน
สารที่ได้รับตามทัศนคติ และประสบการณ์ที่ตนเองมี จนกระทั่งเลือกที่จะจดจ าข่าวสารยอมรับข่าวสารมากขึ้น จดจ าเนื้อหาได้ดีขึ้น  
สารนั้นจะมีประสิทธิภาพในการชักจูงใจมากขึ้นด้วย (Rogers, 1971)  ดังนั้นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงมีส่วน
มาจากการน าเสนอข่าวสารสู่นักศึกษา ส่งผลให้ปริมาณการเปิดรับข่าวสารที่นักศึกษามีความต่อเนื่อง เกิดการรับรู้ซ้ าจนเกิดทัศนคติ 
และพฤติกรรมการยอมรับในที่สุด ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ  จวบสมัย (2545) ที่ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์
ขององค์การสหประชาชาติจากการน าเสนอของหนังสือพิมพ์ การเปิดรับข่าวสารสหประชาชาติ การรับรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ต่อ
องค์การสหประชาชาติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่าการเปิดรับข่าวสารของสหประชาชาติมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ 
บทบาทหน้าที่ ทัศนคติและภาพลักษณ์ต่อองค์การสหประชาชาติ  นอกจากนี้ผลการวิจัยยังมีทิศทางเดียวกับการวิจัยเรื่อง 
ภาพลักษณ์ของศาลปกครองในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ของ อตินุช  นิมิตสถาพร (2544) ที่พบว่า การเปิดรับ
ข่าวสารของประชาชนมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ศาลปกครองในสายตาประชาชน 
 หากพิจารณาผลการวิจัยในสมมติฐานที่ 5 โดยละเอียดจะพบว่าการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในส่วนของภาพลักษณ์ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ภาพลักษณ์ผู้บริหารมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญร้อยเปอร์เซ็นต์ ส าหรับภาพลักษณ์คณาจารย์ และภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่ แม้ผลการวิจัยโดยรวมจะพบว่าเป็นไปตาม
สมมติฐาน แต่ก็มีบางส่วนพบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เช่น  การเปิดรับอินเทอร์เน็ต เว็ปไซต์ของคณะต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์ของคณาจารย์และภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อสมัยใหม่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างรวดเร็ว  และจากการเข้าไปศึกษาเว็ปไซต์ของแต่ละคณะฯ จะพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องของ การเปิดรับเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ กิจกรรมของนักศึกษา ข้อมูลของคณาจารย์ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่มีอยู่
น้อยมาก  และจากผลการวิจัยในส่วนของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารพบว่า นักศึกษาเปิดรับข่าวสารจากสื่ออินเทอร์เน็ตบ่อยครั้ง
ที่สุด แต่เมื่อพิจารณาว่านักศึกษารับทราบข่าวจากสื่อใดมากที่สุดอันดับแรกกลับเป็นสื่อบุคคล แม้นักศึกษาจะเปิดรับสื่อ
อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก  แต่ก็ไม่มีผลต่อภาพลักษณ์ของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  อีกทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตโดยมากของ
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มหาวิทยาลัยจะเป็นการสื่อสารทางเดียว (one-way-communication) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กับนักศึกษา
ยังอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ ามาก  รวมทั้งนักศึกษามีโอกาสเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จากสื่ออ่ืน ๆ 
มากกว่า เช่น การได้สื่อสารโดยตรงในช้ันเรียนหรือติดต่องาน  ซึ่งจะได้เปิดรับข่าวสารโดยตรงในลักษณะปฐมภูมิ  ทัศนคติและ
ประสบการณ์จึงเกิดขึ้นตามความเช่ือท่ีนักศึกษาได้สัมผัสโดยตรงซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้  จากอินเทอร์เน็ต สื่อทาง
อินเทอร์เน็ตจึงไม่มีประสิทธิผลโดยตรงต่อการเกิดภาพลักษณ์ต่อคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสายตาของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ โรเจอร์ส(Rogers, 1971) เกี่ยวกับการสื่อสาร บุคคลส่วนใหญ่ เมื่อเปิดรับข่าวสารมากก็มีแนวโน้มที่จะเกิดทัศนคติ
สอดคล้องกับสิ่งที่ได้รับรู้มา แต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีไป เพราะบางครั้งอาจเกิดช่องว่าง (KAP gap) ที่ท าให้ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ 
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
6. ข้อเสนอแนะและการน่าไปใช้ประโยชน์  
    6.1 ข้อเสนอแนะส่าหรับการวิจัย 
        6.1.1 ควรมีการศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างไป เช่น ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในทัศนะของประชาชน เพื่อจะได้น าผลมาเปรียบเทียบกับผลของงานวิจัยช้ินนี้ 
        6.1.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาที่ด าเนินงานคล้ายกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันและใกล้เคียงกัน 
        6.1.3  ควรมีการศึกษาเรื่องทัศนะของนักศึกษาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่มีต่อรูปแบบและเนื้อหาของสื่อ
ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการมาพัฒนา กระบวนการผลิตและเผยแพร่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
        6.1.4  ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นที่มีผลต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกเหนือจากปัจจัยเรื่องการเปิดรับ
ข่าวสาร เพื่อจะได้น าข้อมูลมาร่วมกันวางกลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป 
        6.1.5  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ ถามแบบเจาะลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย เพื่อน าผลมาใช้ศึกษาแนวทางพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย รวมกันกับผลงานวิจัยช้ินนี้ 
   6.2  ข้อเสนอแนะในการน่าไปใช้ประโยชน์ 
        6.2.1 จากผลการวิจัยพบว่าภาพลักษณ์โดยรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในสายตาของนักศึกษาเป็นเชิงบวก 
แต่ทางมหาวิทยาลัยเองก็ควรท าการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่างเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีไว้ 
และพัฒนาในระดับที่ดียิ่งขึ้น 
        6.2.2  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่านักศึกษาทราบข่าวสารจากสื่อบุคคลมาก
ที่สุด แต่ก็ยังอยู่ในระดับปานกลาง รวมทั้งสื่ออื่น ๆ เช่นกัน ส่วนสื่อมวลชนที่นักศึกษาทราบข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานน้อย 
ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยควรสร้างความสัมพันธ์และให้ความส าคัญในการน าเสนอข่าวสารไปยังสื่อต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อสื่อต่าง ๆ จะ
ได้เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่มหาวิทยาลัย 
        6.2.3  ทางมหาวิทยาลัยควรจัดตั้งศูนย์กลางในการเผยแพร่ให้มีประสิทธิภาพ ของทางมหาวิทยาลัยโดยมีทุกฝ่ายรวม
น าเสนอข้อมูล เพื่อจะได้มีข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุม และถูกต้องทันเหตุการณ์ โดยระบุให้เป็นหน้าที่ที่ชัดเจนไม่ใช่ฝากไว้กับ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
        6.2.4  ควรมีการบูรณาการข่าวสารที่จะเผยแพร่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัย มากกว่าที่แต่ละหน่วยงานจะเผยแพร่ข่าวสารแบบต่างคนต่างท า 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดง
นาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

The Development Learning Achievement by using Instruction of the Activities 
on Basic Skills and  Dance Show Training for Mathayomsuksa 1 Students 

นางสาวหยาดพิรุณ  พวงสุวรรณ์1   ดร.เยาวเรศ   ใจเย็น2   ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ2 
1สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

2อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการ
แสดงนาฏศิลป์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81.12 / 80.83 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดง
นาฏศิลป์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์  ชุดกิจกรรม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to develop an instructional activities on basic skills and Thai 

dance show training for Mathayomsuksa 1 students 2) to compare the learning achievement of the students 
before and after the experiment with instructional of the activities on basic skills and  dance show training and 3) 
to study satisfaction of the students using the instruction of the activities on basic skills and  dance show training. 
The samples consisted of 30 students who studied in Mathayomsuksa 1 in the first semester of the academic 
year 2015 at Makhamsunsern School, Amphoe Makham, Chanthaburi. They were selected from cluster random 
sampling. The research instruments were instruction of the activities on basic skills and Thai dance show training 
for Mathayomsuksa 1 students, the learning achievement test and the satisfaction questionnaire. The data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. 

The results of the study were as follows: 1) The efficiency of instruction of the activities on basic skills 
and  dance show training for Mathayomsuksa 1 students was obtained  81.12/80.83 2) The learning achievement 
of Mathayomsuksa 1 students significantly higher than before the experiment learning by using instruction of the 
activities on basic skills and Thai dance show training at the .05 level. And 3) the satisfaction of  Mathayomsuksa 1 
students using instruction of the activities  on basic skills and Thai dance show training was at the highest level. 
Keywords: Instruction of basic skills and Thai dance show training, The activities, Learning achievement 
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1.   บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 นาฏศิลป์ถือว่าเป็นศาสตร์ทางศิลปะที่ส าคัญยิ่ง เป็นการแสดงที่มีลีลาอันอ่อนช้อยงดงาม บ่งบอกถึงความประณีต สวยงาม 
แฝงด้วยจินตนาการและศิลปะอันละเอียดอ่อนของคนไทย แสดงถึงความเป็นอารยธรรมอันรุ่งเรือง ท่ีได้สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่
โบราณกาล ซึ่งความส าคัญของนาฏศิลป์นอกจากจะมีคุณค่าในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว การเรียนนาฏศิลป์ยังเป็นการใช้
อวัยวะทุกส่วนของร่างกายในการเคลื่อนไหว จึงส่งผลให้ผู้ที่ได้ฝึกหัดเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และมีบุคลิกภาพที่
ดี (กาญจนา อินทรสุนานนท์ และรุจี ศรีสมบัติ, 2552) สาระส าคัญของการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ ถือว่าเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่ง
ของมนุษย์ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองออกมาในรูปของท่าทางที่เลียนแบบจากธรรมชาติและพัฒนาการมาเป็นการ
แสดง จนกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่แสดงเอกลักษณ์ประจ าชาติ กิจกรรมด้านนาฏศิลป์จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักชม ฟัง และ
แสดงออกด้านดนตรีและนาฏศิลป์ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งต้องครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิต
พิสัย และด้านทักษะพิสัย  (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552)  

 การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์โดยเน้นทักษะด้านนาฏศิลป์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังที่ทิศนา  แขมมณี (2557) กล่าวว่า หากครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทางทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ภายใต้กิจกรรมที่
ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ใช้ความคิด ได้มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น และเกิดอารมณ์ความรู้สึกอันจะ
ช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน การเรียนรู้ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง แต่อย่างไรก็ตามการ
จัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรในปัจจุบันนั้นยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ วิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป์ 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  มีคะแนนเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วณิชย์ชยา  โพชะเรือง (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาศูนย์การเรียนนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยพบ
ปัญหาว่า ครูผู้สอนนาฏศิลป์ส่วนใหญ่จะยึดครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้จะมีทั้งการบรรยายประกอบการสาธิต 
นอกจากนี้ยังพบว่า ไม่มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาที่ผู้วิจัยได้พบจากการสังเกตสภาพการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยพบว่า นักเรียน
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการบรรยายประกอบการสาธิตจากครูผู้สอนเพียงอย่างเดียวนั้น จะไม่สนใจเรียน มีความรู้สึกเบื่อหน่าย
การเรียน ท าให้การปฏิบัติกิจกรรมไม่บรรลุผลตามหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ต่ าลง 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้พบว่า การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ที่เป็นชุดกิจกรรมนั้น สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรได้ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของ อภิญญา  เวียงใต้ (2555) ที่ได้
ศึกษาวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมสาระนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมสาระนาฏศิลป์ เรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้ ยังพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถยุทธ  ผันผอง (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยการ
พัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนนาฏศิลป์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และยังพบว่า ผลการ
ทดสอบทักษะการปฏิบัติของนักเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า การ
จัดการเรียนรู้นาฏศิลป์โดยใช้ชุดกิจกรรมนั้นสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรได้ ภายใต้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติจริง อันจะเช่ือมโยงไปสู่องค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับ และตระหนักถึงคุณค่าอันส าคัญยิ่งของ
นาฏศิลป์ไทย   

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน สาระนาฏศิลป์ จึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เพื่อน าผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพ 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ใน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  

อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน  3 ห้องเรียน  มีนักเรียนจ านวน  110  คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อ าเภอมะขาม จังหวัด

จันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) เป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ 

 1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่   
  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ 
 1.3.3 ขอบเขตของเนื้อหา  เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ

นาฏศิลป ์
 1.3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 ช่ัวโมง    

2.   วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
และแผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
   1) ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ
นาฏศิลป์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรม  
   2) ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรม และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ และน าเสนอต่อท่ี
อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  
   3) น าชุดกิจกรรม และแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาความ
เหมาะสม โดยประเมินผลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งพบว่า ชุดกิจกรรมมีคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.80 แผนการ
จัดการเรียนรู้ มีคะแนนรวมเฉลี่ย 4.91 อยู่ในระดับคุณภาพความเหมาะสมมากที่สุด 
   4). หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม โดยน าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง มีล าดับขั้นตอน ดังนี ้
    ขั้นที่ 1 ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  (One to One Testing)  กับนักเรียนจ านวน 3 คน เป็นนักเรียนเก่ง 1 คน 
ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน แล้วหาประสิทธิภาพในขั้นการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง พบว่า มีประสิทธิภาพ 64.00 / 51.67 โดย
ผู้วิจัยน าชุดกิจกรรมมาปรับปรุงขั้นตอนการสาธิตท่าร าให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมภาพประกอบการสาธิตในแต่ละ
ขั้นตอนให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถทบทวนการปฏิบัติท่าร าได้ด้วยตนเอง 
    ขั้นท่ี 2 ทดลองกับกลุ่มเล็ก (Small  Group Testing) กับนักเรียนจ านวน 9 คน เป็นนักเรียนเก่ง 3 คน 
ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน ซึ่งจากการหาประสิทธิภาพในขั้นการทดลองกับกลุ่มเล็ก พบว่า มีประสิทธิภาพ 79.11/71.67 
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โดยผู้วิจัยน าชุดกิจกรรมมาปรับปรุงเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนการสาธิตการปฏิบัติ  เพิ่มระยะเวลาในการประเมินผล
ผู้เรียนให้มากขึ้น 
    ขั้นที่  3 ทดลองภาคสนาม (Field Testing) โดยทดลองกับนักเรียน จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และ
จากการหาประสิทธิภาพในขั้นการทดลองภาคสนาม พบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 81.12/80.83 
  2.1.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   2) สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวัดความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม มีเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติ  4 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้  ดี และ ดีมาก 
   3) น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบแล้วน าเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
   4) น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก โดยพิจารณาข้อที่อยู่ในเกณฑ์ 0.2 ขึ้นไป จากนั้นวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.87 
  1.3 แบบวัดความพึงพอใจ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
   2) ด าเนินการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ โดยให้ผู้เรียนประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ  
   3) น าแบบวัดความพึงพอใจ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ และน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อตรวจพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับประเด็นที่วัดความพึงพอใจ     
   4) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) จากการ
วิเคราะห์พบว่า แบบวัดความพึงพอใจ มีค่าความเช่ือ 0.85 
 2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแผนการวิจัย แบบหนึ่งกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One 
Group Pre - test  Post - test Design) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  2.2.1 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ตามเกณฑ์ 80/80   
  2.2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ โดยการทดสอบค่าที  (t - test  แบบ Dependent Sample) 
  2.2.3 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.   ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแสดงดังตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ตามเกณฑ์ 80 / 80 

ชุดกิจกรรม n 
ประสิทธิภาพกระบวนการ(E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์(E2) 

E1 / E2 
∑X  A E1 ∑F  B E2 

ชุดที่ 1-5 30 1217 50 81.12 970 40 80.83 81.12 / 80.83 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงว่า จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ชุดที่ 1-5 ได้คะแนน
จากการทดสอบระหว่างเรียนรวม  1217 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 81.12  และจากการท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
ได้คะแนนรวม  970 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.83 ดังนั้นแสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดง
นาฏศิลป์ มีประสิทธิภาพ (E1 / E2)  เท่ากับ 81.12 / 80.83  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ท่ี 80 / 80 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

283 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ 

การทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. t p 
ก่อนเรียน 30 40 19.60 2.66 

25.77* .000 
หลังเรียน 30 40 32.83 1.05 

* p  .05 
 จากตาราง  2 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดง
นาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ  19.60  คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.66 หลังเรียนมีค่า
เท่ากับ  32.83  คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.05  และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรม 
 

 
รายการประเมิน 

n = 30 ระดับ 
ความพึงพอใจ  X  S.D. 

1. ชุดกิจกรรมช่วยสร้างความสนใจต่อการเรียนรู้ 4.83 0.38 มากที่สุด 
2. มีเนื้อหาของชุดกิจกรรมน่าที่สนใจ เช่ือมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง 4.53 0.78 มากที่สุด 
3. ชุดกิจกรรมมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4.67 0.61 มากที่สุด 
4. กิจกรรมของชุดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.73 0.58 มากที่สุด 
5. สื่อของชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ 4.67 0.61 มากที่สุด 
6. ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ 4.57 0.73 มากที่สุด 
7. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านนาฏศิลป์ 4.87 0.43 มากที่สุด 
8. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียน 4.80 0.48 มากที่สุด 
9. ชุดกิจกรรมมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่มนักเรียนและครู 4.97 0.18 มากที่สุด 
10. ชุดกิจกรรมท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 4.67 0.71 มากที่สุด 
 รวมเฉลี่ย 4.73 0.58 มากที่สุด 

  
 จากตาราง 3  แสดงว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดง
นาฏศิลป์รวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.73, S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ แสดงว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มนักเรียนและครู (X =4.97) 
ชุดกิจกรรมช่วยสร้างความสนใจต่อการเรียนรู้ (X = 4.83) และนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ (X =4.80)  
4.   สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีประสิทธิภาพ 81.12/80.83 
 4.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดง
นาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
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5.   อภิปรายผลการวิจัย 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีประสิทธิภาพ 81.12/80.83อาจเนื่องจากชุดกิจกรรมดังกล่าว ได้ผ่านการสร้างตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผ่านการทดลองใช้ เพื่อน ามาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ เน้น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์ ผ่านการเรียนรู้ในเรื่องทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ มีการ
เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนจากการสาธิตผ่านครูผู้สอน และศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจากชุด
กิจกรรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ด้านการปฏิบัตทิักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติ และประเมินผลตามสภาพจริง 
การจัดการเรียนรู้ได้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง และใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาทักษะในส่วนท่ีบกพร่อง และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เริ่มจาก การสาธิต การท าตามแบบ 
การเช่ือมโยง การแสดงออก  การปรับปรุงและประยุกต์ใช้  และการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อน าองค์ความรู้นาฏศิลป์ที่ได้เรียนรู้ไป
สร้างสรรค์งานการแสดงให้สอดคล้องกับลักษณะการแสดงนาฏศิลป์ได้ต่อไป นอกจากนี้จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องจาก ชุดกิจกรรมที่
พัฒนาขึ้นกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ท าให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ทักษะปฏิบัติ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจด้านนาฏศิลป์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการ
อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกที่ส าคัญของชาติไทย 
6.   ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 6.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะปฏิบัติ ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องสังเกตการปฏิบัติของนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่
สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ โดยมีการประเมินผลตามสภาพจริง 
 6.2 ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเนื้อหาอื่นๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระ
นาฏศิลป์  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการคิด และทักษะการปฏิบัติด้านต่าง ๆ  
 6.3  สมรรถนะของครูผู้สอน  ควรมีพื้นฐานทางด้านทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับดี เพื่อน าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพเมื่อน าชุดกิจกรรมไปใช้ 
7.   กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ดร.เยาวเรศ ใจเย็น ประธานกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และ ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้ให้ค าแนะน า และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการวิจัย 
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุและจัดล าดับของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนการจัดการ
เรียนรู้ของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การสะท้อนก่อนจัดการเรียนรู้ การสะท้อนระหว่างจัดการ
เรียนรู้การสะท้อนหลังจัดการเรียนรู้และการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 120 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ด้านที่มีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ ด้านการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนผลการ
สะท้อนการจัดการเรียนรู้ รองลงมา ได้แก่ ด้านการสะท้อนหลังจัดการเรียนรู้ ด้านการสะท้อนก่อนจัดการเรียนรู้ และด้านการ
สะท้อนระหว่างจัดการเรียนรู้  
ค าส าคัญ :  การประเมินความต้องการจ าเป็น, การสะท้อนการจัดการเรียนรู้ 

Abstract 
  The purposes of this research were to needs indentify and needs priorities for enhance teacher’s 
reflective teaching skills. The need assessment divided to 4 factors 1) reflection-in-teaching 2) reflection-
on-teaching 3) reflection-for-teaching and 4) Exchange reflection teaching experience. The research 
sample consisted of basic education teacher in Phetchaburi province and Prachuap Khiri Khan province. 
Data analyzed by descriptive statistic. The essential research results revealed that all of reflective 
teaching factors appeared the needs for enhance teacher’s reflective teaching skills. Needs priority were 
1) exchange reflection teaching experience 2) reflection-for-teaching 3) reflection-in-teaching and 4) 
reflection-on-teaching 
Keywords : need assessment, reflective teaching 
 
1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย  
 ครูเป็นบุคคลส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาชาติ จากสภาพเศรษฐกิจ และ

สังคมในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้เป้าหมายการพัฒนามนุษย์มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นและ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ในยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นสุขมากขึ้น การพัฒนาวิชาชีพ
ครูจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว วิธีการที่ได้รับความนิยมน ามาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
แพร่หลายทั้งในเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ก็คือ การใช้วิธีการสะท้อนคิดการปฏิบัติงาน (Reflective practice) การสะท้อนคิดการ
ปฏิบัติงานเกิดขึ้นจากแนวคิดการคิดสะท้อน (Reflective thinking) ที่น าเสนอโดย Dewey ในปี ค.ศ. 1933 และน ามาประยุกต์ใช้
อย่างเป็นรูปธรรม โดย Schön ในปี 1983 Schön กล่าวไว้ว่า การสะท้อนการปฏิบัติเป็นการพัฒนาทักษะการก าหนดกรอบปัญหา
จากการน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติซ้ าแล้วซ้ าอีก โดยได้จ าแนกการสะท้อนคิดการปฏิบัติงานไว้ 3 รูปแบบ รูปแบบแรกเป็นการ
สะท้อนคิดระหว่างการปฏิบัติงาน (Reflection-in-action) คือ การใช้กระบวนการคิดอย่างพิจารณาไตร่ตรองในระหว่างการ
ปฏิบัติ รูปแบบท่ี 2 เป็นการสะท้อนคิดหลังการปฏิบัติงาน (Reflection-on-action) คือ การใช้กระบวนการคิดอย่างพิจารณา
ไตร่ตรองหลังจากปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว  และรูปแบบสุดท้ายเป็นการสะท้อนคิดเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต (Reflection-for-
action) คือการใช้กระบวนการคิดอย่างพิจารณาไตร่ตรองหลังการปฏิบัติงานแต่มีเป้าหมายเพื่อเสนอแนะหรือวางแผนการ
ปฏิบัติงานในอนาคต (Schőn, 1996) 
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 การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้แนวคิดการสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวมุ่งเน้นที่งานหลักที่ครูปฏิบัติ คือ การจัดการเรียนรู้ 
การสะท้อนการปฏิบัติงานของครูจึงเป็นการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ (reflective teaching) โดยการฝึกให้ครูได้คิดย้อนทบทวน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพื่อประเมินความส าเร็จและความล้มเหลว พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  
เพื่อวางแผนการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต การพัฒนาให้ครูมีทักษะการสะท้อนการปฏิบัติงานจึง
เป็นกลไกแรกในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู จาก
ประโยชน์ของการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ข้างต้น การวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยจึงประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูกับเพื่อนครู  ผลการวิจัยครั้งนี้จะให้สารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนาทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี ้
 1.2.1 เพื่อระบุความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ 
 1.2.2 เพื่อจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ 
1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 กระบวนการประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้หลัก

ความแตกต่าง (discrepancy) โดยออกแบบการส ารวจเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นของ
ทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การสะท้อนก่อนจัดการเรียนรู้ การสะท้อนระหว่างจัดการเรียนรู้ 
การสะท้อนหลังจัดการเรียนรู้และการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนการสะท้อนการจัดการเรียนรู้  
2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อระบุและจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ านวน 120 คน มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ระบุความต้องการจ าเป็น (needs identification) 
 การระบุความต้องการจ าเป็นมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นจริง
และทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ที่ควรจะเป็นตามการรับรู้ของครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีรูปแบบค าตอบ 2 ค าตอบ (two – response 
designs) จ านวน 4 ด้าน รวม จ านวน 27 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดเรียงล าดับของความต้องการจ าเป็น (needs prioritization)i 
 การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น ผู้วิจัยใช้วิธีเรียงล าดับคะแนนความแตกต่าง (rank order of 
difference scores: ROD) ซึ่งเป็นวิธีจัดเรียงล าดับของความต้องการจ าเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดส าหรับการระบุความต้องการจ าเป็น
โดยการส ารวจที่มีรูปแบบการตอบแบบ 2 ค าตอบ ด าเนินการค านวณคะแนนความแตกต่างโดยน าค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็นลบ
ด้วยค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริงส าหรับทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้แต่ละข้อ แล้วจึงน าคะแนนความแตกต่างที่ได้มาจัด
เรียงล าดับความส าคัญจากข้อที่มีคะแนนความแตกต่างมากที่สุดไปยังข้อที่มีคะแนนความแตกต่างน้อยที่สุด 
3.  ผลการวิจัย 
  เพื่อแสดงผลการประเมินความต้องการจ าเป็นได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงน าเสนอผลการระบุความต้องการจ าเป็นและผลการจัด
เรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้แต่ละด้านไปพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 
  3.1 ผลการระบุและจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนก่อนจัดการเรียนรู้ 
    จากตารางที ่3.1 จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะในทุกข้อ แสดงว่ามีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนก่อนจัดการเรียนรู้ในทุกข้อ ซึ่งเมื่อพิจารณาล าดับส าคัญของความต้องการจ าเป็นจากความ
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แตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ข้อที่มีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด คือ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่อาจส่งผลให้การ
จัดการเรียนรู้ประสบความล้มเหลว มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.48 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนก่อน
จัดการเรียนรู้ 

ทักษะการสะท้อนก่อนจัดการเรียนรู้ 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความแตกต่าง

ของ x  x  S.D. x  S.D. 
1. ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ 3.29 .82 4.33 .64 1.03 
2. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้กับผลลัพธ์

การเรียนรู้ด้านต่างๆ 3.55 .80 4.43 .61 0.88 
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนรู้กับสภาพและ

ความต้องการของผู้เรียน 3.80 1.07 4.52 .71 0.72 
4. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

กับผลลัพธ์การเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนรู้ 3.39 .86 4.37 .73 0.97 
5. ตรวจสอบความเหมาะสมของน้ าหนักคะแนนและรูปแบบ/วิธีการ

วัดและประเมินผล 3.53 .84 4.44 .62 0.91 
6. ตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้และสภาพผู้เรียน 3.96 .95 4.48 .76 0.52 
7. วิเคราะห์เหตุปัจจัยที่อาจส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ประสบความ

ล้มเหลว 2.59 .91 4.08 .84 1.48 
8. ก าหนดแนวทางป้องกันเหตุปัจจัยที่อาจส่งผลให้การจัดการเรียนรู้

ประสบความล้มเหลว 3.00 .95 4.12 .71 1.12 
9. พิจารณาและวางแผนการใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อ

แก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ล้มเหลว 3.15 .85 4.43 .68 1.28 
ค่าเฉลี่ยผลรวมความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 0.99 

  
 3.2  ผลการระบุและจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนระหว่างจัดการ
เรียนรู้ 
    จากตารางที ่3.2 จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะในทุกข้อ แสดงว่ามีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนระหว่างจัดการเรียนรู้ในทุกข้อ ซึ่งเมื่อพิจารณาล าดับส าคัญของความต้องการจ าเป็นจากความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ข้อที่มีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด คือ การพิจารณาว่าความคิด/ความรู้สึกใด
ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

289 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนระหว่าง
จัดการเรียนรู้ 

ทักษะการสะท้อนระหว่างจัดการเรียนรู้ 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความแตกต่าง

ของ x  x  S.D. x  S.D. 
1. ประเมินความราบรื่นในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.12 .74 4.67 .55 0.54 
2. ตรวจสอบความคิด/ความรู้สึกของครูและผู้เรียนที่มีต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 3.68 1.18 4.29 1.01 0.61 
3. พิจารณาว่าความคิด/ความรู้สึกใดส่งผลให้การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว 3.35 .64 4.45 .65 1.10 
4. พิจารณาหาแนวทางส่งเสริมความคิด/ความรู้สึกที่ช่วยให้การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ประสบความส าเร็จ และ/หรือพิจารณาหา
แนวทางปรับเปลี่ยนความคิด/ความรู้สึกที่ส่งผลให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประสบความล้มเหลว 3.54 .63 4.54 .59 1.00 

5. ตรวจสอบการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละ
ขั้นตอนระหว่างการจัดการเรียนรู้ 3.79 .74 4.48 .62 0.69 

6. วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้ผู้เรียนไม่บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 3.48 .82 4.35 .70 0.86 
7. พิจารณาแนวทางการด าเนินการ กรณีผู้เรียนไม่บรรลุเป้าหมาย

การเรียนรู้ที่ตั้งไว ้ 3.46 .83 4.41 .71 0.95 
8. ยึดหยุ่น ปรับเปลี่ยนบทเรียนให้สอดคล้องกับสภาพและความ

ต้องการของผู้เรียน 3.58 .76 4.48 .62 0.89 
ค่าเฉลี่ยผลรวมของความแตกต่าง 0.83 

 
 3.3 ผลการระบุและจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนหลังจัดการเรียนรู้ 
   จากตารางที่ 3.3 จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะในทุกข้อ แสดงว่ามีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนหลังจัดการเรียนรู้ในทุกข้อ ซึ่งเมื่อพิจารณาล าดับส าคัญของความต้องการจ าเป็นจากความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ข้อท่ีมีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด คือ การวิเคราะห์เหตุ/ปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความส าเร็จหรือความล้มเหลว มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.48 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาทักษะการสะท้อนหลัง
จัดการเรียนรู้ 

ทักษะการสะท้อนหลังจัดการเรียนรู้ 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความแตกต่าง

ของ x  x  S.D. x  S.D. 
1. บรรยายสภาพการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียด ครอบคลุม

เหตุการณ์ที่ส าคัญ 3.53 .84 4.44 .62 0.91 
2. ประเมินความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว ้ 3.79 .74 4.48 .62 0.69 
3. วิเคราะห์เหตุ/ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จหรือความล้มเหลว 2.59 .91 4.08 .84 1.48 
4. พิจารณาแนวทางปรับปรุงแก้ ไขความล้มเหลวเพื่อให้ เกิด

ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ 2.45 .99 3.80 .95 1.35 
5. วางแผนการด าเนินงานในอนาคตด้วยวิธีการที่ส่งผลให้เกิด

ความส าเร็จสูงสุด 2.73 .89 4.06 .84 1.32 
ค่าเฉลี่ยผลรวมของความแตกต่าง 1.15 

 
  3.4 ผลการระบุและจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนการสะท้อน
การจัดการเรียนรู้ 
    จากตารางที ่3.4 จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะในทุกข้อ แสดงว่ามีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ในทุกข้อ ซึ่งเมื่อพิจารณาล าดับส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็นจากความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ข้อที่มีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด คือ การปรึกษาขอ
ความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาจากเพื่อนครูเมื่อประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.97 
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพท่ีควรจะเป็นในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร/
แลกเปลี่ยนการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ 
 

ทักษะการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความแตกต่าง

ของ x  x  S.D. x  S.D. 
1. ตั้ งค าถามที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพกับตนเองตลอดเวลา 2.35 .76 4.35 .98 1.00 
2. เขียนบันทึกหลังสอนในลักษณะการสะท้อนความคิดมากกว่าการ

บรรยายสภาพเหตุการณ์ 2.40 .98 4.10 .90 1.70 
3. ปรึกษาขอความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาจากเพื่อนครูเมื่อ

ประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 2.47 .89 4.44 .77 1.97 
4. ให้ค าปรึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ให้กับเพื่อนครู 2.33 .95 4.17 .87 1.84 
5. พูดคุยกับเพื่อนครูเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ 2.54 .99 4.27 .94 1.73 
ค่าเฉลี่ยผลรวมของความแตกต่าง 1.65 
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4.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นจริงกับสภาพท่ีควรจะเป็นในทุกข้อของทักษะการสะท้อน
การจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยผลรวมของความแตกต่างรายด้านพบว่า ด้านที่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยรวมมากที่สุด คือ ด้านการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ยผลรวมของความแตกต่าง เท่ากับ 1.65) 
รองลงมา ได้แก่ ด้านการสะท้อนหลังจัดการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ยผลรวมของความแตกต่าง เท่ากับ 1.15) ด้านการสะท้อนก่อนจัดการ
เรียนรู้ (ค่าเฉลี่ยผลรวมของความแตกต่าง เท่ากับ 0.99) และด้านการสะท้อนระหว่างจัดการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ยผลรวมความแตกต่าง 
เท่ากับ 0.83) สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ  Senge (1990) ซึ่งกล่าวว่าการให้ครูได้ท างานร่วมกันอย่างแท้จริงจะต้องสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่จูงใจให้ครูได้สะท้อนถึงการปฏิบัติงานของตนกับเพื่อนร่วมงานซึ่งจะช่วยให้ครูได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างการท างานอันจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ที่มากยิ่งขึ้น  
5.  ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการระบุและจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น สรุปข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ได้ดังนี ้
 5.1  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการส่งเสริมให้ครูมีทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ 
ควรด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น (needs analysis) และก าหนดทางเลือกของการแก้ไขปัญหา 
(needs solution) ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในทุกๆ ด้าน 
 5.2  การพัฒนาทักษะการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูควรให้ความส าคัญกับทักษะในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ทั้งก่อนจัดการเรียนรู้ ระหว่างจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้  
 5.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional learning community) เพื่อให้ครู
ได้สื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของตนกับเพื่อนครูอย่างต่อเนื่อง 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา 
ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สุกัญญรัตน์ คงงาม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ยิ่งท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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The Development of Local Curriculum on “Long Drum Playing Skill” for Students of Thai Musical 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน เรื่อง ทักษะการตีกลองยาวส าหรับนักเรียน 

กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนพรตพิทยพยัต 2) ศึกษาทักษะการตีกลองยาวของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น และ 
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนกิจกรรมชุมนุม
ดนตรีไทย โรงเรียนพรตพิทพยัต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการตีกลองยาว และแบบประเมินโครงร่างหลักสูตร  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าท ี

ผลการวิจัยพบว่า 
1. หลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและ

มีความเหมาะสม  ที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
2. ทักษะการตีกลองยาวของนักเรียนหลังการทดลอง มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีมาก 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน ทักษะการตีกลองยาวของนักเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Abstract 
The purposes of this research were, 1) to develop a local curriculum on "Long Drum Playing Skill" for 

students of thai musical instrument club at Protpittayapayat School, 2) to determine the students’ long drum 
playing skill after learning through the developed curriculum, and 3) to determine learning achievement 
between before and after learning through the developed curriculum. The population included 30 students of 
Thai Musical Instrument Club at Protpittayapayat School in the 2nd semester of academic year 2013. The 
research instruments inclued lesson plans, achievement test, assessment for of long drum playing, and 
assessment form of proposed curriculum. Data were statistically analyzed in mean, standard deviation, and           
t-test. 

The findings revealed as follows: 
1. The appropriateness of the developed curriculum was generally found at the high level. Its 

components were corresponding to the locality and suitable for the instruction. 
2.  The students’ long drum playing skill after learning through the developed curriculum was 

reported higher than before the experiment at significance level .01. 
3.  The students’ learning achievement after learning through the developed curriculum was 

reported higher than before the experiment at significance level .01. 
Keywords : a development of local curriculum, students’ long drum playing skill,  learning  achievement of  
musicall  skill 
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1. บทน า 
     1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้เปิดโอกาสให้ครูจัดการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นได้ตามเหตุการณ์สภาพของท้องถิ่น
และสอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียน  โดยสามารถพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นตาม
ความเหมาะสม  ในขณะเดียวกันครูก็สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงหรือบูรณาการในกลุ่ม
ประสบการณ์ได้ (ปิยพันธ์  แสนทวีสุข และคณะ, 2547) 
    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น  จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
ในท้องถิ่น โดยชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อน ามาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  รักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่  น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป (วัชรา  วาระสิทธิ์, 2547) 
  โรงเรียนพรตพิทยพยัต ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  สภาพสังคมของคนในเขตลาดกระบังแต่เดิมประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่  ตั้งแต่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและสนามบินสุวรรณภูมิขึ้น  ส่งผลให้วิถีชีวิต
ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของชาวลาดกระบังเปลี่ยนไป  มีผลกระทบถึงวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านกลองยาว ซึ่งในอดีตมีคณะกลองยาว
หลายคณะ แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่คณะ วงดนตรีกลองยาว คณะ“ลูกลาดกระบัง” เป็นวงกลองยาวของชาวบ้านในเขต
ลาดกระบัง  โดยมีนายฉุย   สวนมาลา  เป็นผู้ควบคุมวง  มีรูปแบบการตีกลองยาวที่ได้รับการถ่ายทอดมาอย่างยาวนานและที่ส าคัญ 
คือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศไทย  ในการแข่งขันการตีกลองยาว  ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
พระรัตนราชสุดา ในปี  พ.ศ. 2534 และรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันตีกลองยาวของกรุงเทพมหานคร ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในปี  พ.ศ. 2536  ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความโดดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ของวงดนตรีกลองยาว 
คณะ“ลูกลาดกระบัง”  ได้เป็นอย่างดี 
  จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านเรื่อง ทักษะการตีกลองยาว  ส าหรับ
นักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนพรตพิทยพยัต  เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเหมาะ
กับสภาพท้องถิ่นและตอบสนองเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นในปัจจุบัน นักเรียนได้รับความรู้และภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน  ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานมรดกอันล้ าค่าในท้องถิ่นของตนสืบไป 
 1.2 ค าถามการวิจัย 
  1.2.1  หลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน  เรื่อง  ทักษะการตีกลองยาวส าหรับนักเรียน กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย  โรงเรียน
พรตพิทยพยัต  มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
  1.2.2 ทักษะการตีกลองยาวของนักเรียนเป็นอย่างไร 
  1.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน เรื่อง ทักษะการตีกลองยาวส าหรับ
นักเรียน  กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนพรตพิทยพยัต  หลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนหรือไม่ 
     1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1.3.1  เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน  เรื่อง  ทักษะการตีกลองยาวส าหรับนักเรียน กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย  
โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
  1.3.2  เพื่อศึกษาทักษะการตีกลองยาวของนักเรียน กลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านเรื่อง  ทักษะ
การตีกลองยาวส าหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย  โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
  1.3.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังเรียน ด้วยหลักสูตรท้องถิ่นดนตรี
พื้นบ้าน เรื่อง ทักษะการตีกลองยาวส าหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย   โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
    1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
  หลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านเรื่อง  ทักษะการตีกลองยาวส าหรับนักเรียน กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย  โรงเรียนพรตพิทยพยัต  
ส่งผลต่อทักษะการตีกลองยาวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
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   1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนที่เรียนในกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนพรตพิทยพยัต ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยมี
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น   ได้แก่  วิธีการตีกลองยาว 12 จังหวะ   
  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ทักษะการตีกลองยาวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการตีกลองยาว  
  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน เรื่อง ทักษะการตีกลองยาว ส าหรับนักเรียน
กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย  โรงเรียนพรตพิทยพยัต  คือ แบบวัดทักษะการตีกลองยาว  12 จังหวะ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  
   ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
  ระยะเวลาพัฒนาหลักสูตร 12 มีนาคม 2556 ถึง 30 มกราคม 2557 ระยะเวลาทดลองตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึง 12 เมษายน 
2557  ใช้เวลา  4 วัน  วันละ  4  ช่ัวโมง  รวม  16 ช่ัวโมง  
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน  เรื่อง ทักษะการตีกลองยาวส าหรับนักเรียน   กิจกรรม
ชุมนุมดนตรีไทย  โรงเรียนพรตพิทยพยัต  เพื่อศึกษาทักษะการตีกลองยาว   และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม
ดนตรีไทย ที่เกิดจากการเรียนตามหลักสูตรที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  
 2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทักษะการตีกลองยาว 
 2.3 แบบทดสอบวัดทักษะการตีกลองยาว  12  จังหวะ 
  2.4 แบบประเมินทักษะการตีกลองยาว   12  จังหวะ 
  2.5 แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์    
 วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
 1.  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนพรตพิทพยพยัต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
  2.   วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ และเวลาเรียน 
  3.   จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นกระบวนการกลุ่มการปฏิบัติจริง สอดแทรกคุณธรรมและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  4.   เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
       5.   ก าหนดเกณฑ์ วิธีวัดและประเมินผล ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอนัพงึประสงค ์
  6. จัดรูปแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมเสนอแนะ  สื่อและแหล่งเรียนรู้  การวัดผลประเมินผล     
 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  น าเครื่องมือการวิจัยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจและปรับปรุงแก้ไขพร้อมทดลองใช้  แบบประเมินทักษะการตีกลองยาว และแบบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทักษะการตีกลองยาว  ส าหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนพรตพิทยพยัต มีขั้นตอน
ในการสร้างและการหาคุณภาพ  ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินทักษะทางการเรียน 
2. สร้างตารางวิเคราะห์ตัวช้ีวัด 
3. เขียนข้อความตามตารางตัวช้ีวัด 
4. น าแบบประเมินทักษะให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 



การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 
“สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” 
วันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

295 

การทดลองใช ้
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน  เรื่อง ทักษะการตีกลองยาว  ส าหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุม
ดนตรีไทย  โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง  (One Group 
Pretest Posttest - Design)  มีวิธกีารด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 1.   ขออนุญาตทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน  เรื่อง ทักษะการตีกลองยาว  ส าหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรี
ไทย  โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
 2.   ท าการทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการตี  กลองยาว และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ทักษะการตีกลองยาวของนักเรียน 
 3.   ท าการสอนโดยใช้หลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนพรตพิทยพยัต จ านวน 30 คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2556  โดยใช้เวลา  4 วัน วันละ  4  ช่ัวโมง  
รวม  16  ช่ัวโมง  
 4.   ท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะทางการตีกลองยาวและ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ทักษะการตีกลองยาว   ฉบับเดียวกับก่อนการใช้หลักสูตร     
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.   ใช้แบบทดสอบวัดทักษะการตีกลองยาว 12 จังหวะและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการตีกลอง
ยาวของนักเรียน ในหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน  เรื่อง ทักษะการตีกลองยาว  ส าหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียน
พรตพิทยพยัต  แล้วเก็บข้อมูลไว ้
 2.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผน  มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ไว้หลังแผน 
 3.   ทดสอบหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผน  แล้วทดสอบหลังการทดลองโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมแล้วเก็บข้อมูลไว้ 
 4.   น าผลการทดสอบวัดทกัษะการตีกลองยาวของนักเรียน  ทั้งก่อนและหลังการทดลองเปรียบเทียบหาค่า  t-test 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  หาค่าเฉลี่ย X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดทักษะการตีกลองยาว 12 จังหวะ 
ของนักเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  ทักษะการตีกลองยาวของนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย  โรงเรียน
พรตพิทยพยัต    ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น  
 2.  เปรียบเทียบทักษะการตีกลองยาวหลังใช้หลักสูตรท้องถิ่นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการตีกลองยาวส าหรับ
นักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย  โรงเรียนพรตพิทยพยัต ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบที่ 2 กลุ่มสัมพันธ์กัน (t-test for 
dependent  group) 
3. ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน  เรื่อง ทักษะการตีกลองยาวส าหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย   โรงเรียน
พรตพิทยพยัต สามารถสรุปผลการวิจัยได้  ดังนี้ 
 3.1 ได้หลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านเรื่อง ทักษะการตีกลองยาวส าหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนพรตพิทยพยัต  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และตามความต้องการของผู้เรียน หลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วน
และมีความเหมาะสม   
 3.2 ทักษะการตีกลองยาวของนักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่นมีค่าคะแนนหลังเรียนอยู่ในระดับที่ดีมาก 
 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านเรื่อง ทักษะการตีกลองยาวส าหรับนักเรียน
กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย  โรงเรียนพรตพิทยพยัต  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย  ดังนี้ 
 ผลจากการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้านเรื่อง ทักษะการตีกลองยาวส าหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย 
โรงเรียนพรตพิทยพยัต ได้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีองค์ประกอบครบถ้วน หลักสูตรมีคุณภาพ มีความเหมาะสม  
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สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและความต้องการของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างมีระบบ
ตามขั้นตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  กับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและส ารวจ
ความต้องการของชุมชนโดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  ผู้ปกครอง  ผู้รู้ในท้องถิ่นและผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียน  
เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในครั้งนี้  มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับทักษะการตีกลองยาวของคณะ“ลูกลาดกระบัง”  
ในเขตพื้นที่ลาดกระบัง จากนั้นน าผลการส ารวจมาคัดเลือกเนื้อหา เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยค านึงถึงความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพชุมชน  ซึ่งขั้นตอนนี้ท าให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
อย่างเหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รุจิร์  ภู่สาระ (2545 : 60-65) ที่กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตร  ควรเริ่มต้นจากการรวบรวม
ข้อมูลของชุมชนและโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นความต้องการที่มีอยู่เดิมผสมผสานเข้ากับความต้องการใหม่  แล้วสรุปเป็นความเห็น
เดียวกันกับความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ เสาวลักษณ์  รอดผล (2549 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น  จังหวัดชุมพร ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปี่  1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา พบว่า 
ในการสร้างหลักสูตรใหม่ขึ้นมาใช้แทนหลักสูตรเดิม โดยให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับ
ชุมชนและสอดคล้องกับท้องถิ่น  
 ตอนที่  2  การประเมินโครงร่างหลักสูตร 
 การประเมินโครงร่างหลักสูตรก่อนน าไปใช้  ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร  ประเมินความเหมาะสมและสอดคล้อง  ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  แสดงว่าทุกองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรมีความเหมาะสม ส่วนผล
การประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร  พบว่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1 แสดงว่าโครงร่างหลักสูตรมีความสอดคล้อง
ทุกประเด็น  หลังจากนั้นน าโครงร่างหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ  ธ ารง  บัวศรี (2542 : 296-297) การประเมินเบื้องต้นของหลักสูตร ก่อนน าไปทดลองใช้ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ
เพราะเป็นการทบทวนตรวจสอบหลักสูตรที่จัดท าขึ้นว่าสิ่งใดบกพร่องสมควรปรับปรุงแก้ไข 
 ตอนที่  3  การทดลองใช้หลักสูตร 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้และให้วิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการเรยีนรู ้ 
โดยผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตการณ์และบันทึกหลังสอน ท าให้ทราบถึง ข้อดีและข้อบกพร่องของหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
 ตอนที่  4  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
 1.   การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  การด าเนินการในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โดยการปรับเวลาในแผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เนื่องจากต้องเพิ่มเวลาในการทดสอบก่อนเรียนและแผนการเรียนรู้ที่  6  เนื่องจาก
ต้องเพิ่มเวลาในการทดสอบหลังเรียน 
 2.   ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านเรื่อง ทักษะการตีกลองยาว ส าหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย   
โรงเรียนพรตพิทยพยัต   
  2.1 ทักษะการตีกลองยาวของนักเรียน ที่เรียนโดยหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน  มีค่าคะแนนหลังเรียนอยู่ในระดับที่ดีมาก    
  2.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ทักษะการตีกลองยาว ส าหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนพรตพิทยพยัต  
ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่น พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า  
การทดลองใช้หลักสูตรส่งผลต่อความรู้ในด้านทักษะการตีกลองยาวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนกิจกรรม
ชุมนุมดนตรีไทย  โรงเรียนพรตพิทยพยัตได้จริง ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมตามที่หลักสูตรท้องถิ่นก าหนดขึ้น 
และตอบสนองต่อความต้องการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของท้องถิ่น  โดยมีครูและวิทยากรในท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้ มีการจัด
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนเห็นคุณค่า  เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ท าให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการตีกลองยาวมากขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการตีกลองยาวสูงขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2545 : 13) กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ตื่นตัว สนุก ท าให้ผู้เรียนรู้สึกผูกพัน  
เกิดความใฝ่รู้ การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่น ามาซึ่งความสนุกสนาน  นอกจากนี้สิ่งท่ีค้นพบเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
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ยังมีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียนทั้งเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย ตัวอย่างเช่น นักเรียน
ได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว 
   จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านเรื่อง ทักษะการตีกลองยาวส าหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุม
ดนตรีไทย  โรงเรียนพรตพิทยพยัต  เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการตีกลองยาวมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามของบรรพบุรุษที่สั่งสมไว้  และการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานดนตรีพื้นบ้านกลองยาว ซึ่งเป็นมรดกอันล้ าค่า
ในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป 
5. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ดังนี้ 
 5.1  ข้อเสนอแนะในการน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้  
  5.1.1 หลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน เรื่อง  ทักษะการตีกลองยาวส าหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย  โรงเรียน
พรตพิทยพยัต  สามารถปรับอัตราเวลาเรียนมีการยืดหยุ่น  ปรับขยายได้ตามความเหมาะสม   
  5.1.2 หลักสูตรท้องถิ่นนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะน าเอาสิ่งที่มีคุณค่าในท้องถิ่นมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรจุเป็นสาระ
การเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ในสถานศึกษา  
  5.2   ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป     
  5.2.1  ควรมีการท าวิจัย  เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน  ที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านอื่นๆ เช่น 
เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน  
  5.2.2  ควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของท้องถิ่นที่ใกล้เคียงที่มีความโดดเด่น เพื่อผู้เรียนจะได้มีโอกาสเปรียบเทียบได้
เด่นชัดขึ้น 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาและความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เปรมสุรีย์ เช่ือมทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์  โดยท่านได้ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่กรุณาตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็น
วิทยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการคนึงนาถ นาคประดิษฐ์  ท่านผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนก้อน
แก้ววิทยาคม  คุณครูนันทพร  แสงอุไร และคุณครูพวงเพชร บ ารุงพงษ์ ท่ีเสียสละเวลาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแก้ไข
เครื่องมือในการวิจัย  ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่กรุณาถ่ายทอดความรู้แก่ผู้วิจัย  อีกทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานและขอขอบคุณนายปราโมท  สวนมาลา  วิทยากรท้องถิ่นที่ให้ความรู้ กับนักเรียน 
ตลอดจนขอขอบใจนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย  โรงเรียนพรตพิทยพยัตทุกคน ที่ให้ความร่วมมือตั้งใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้  
 คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้
อบรมสั่งสอนให้ความรู้  ความเมตตากรุณาแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา  จนสามารถท างานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี                 
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